
 • De doedagen: deze dagen gaven weer volop  
  ruimte ook buiten de school te leren. 
  Leerlingen volgden creatieve workshops, zoals  
  graffiti en het ontwerpen van een T-shirt,  
  bezochten musea of volgden een dansclinic. 

• Beroepencarrousel: oriëntatie op de toekomstige loopbaan  
 kreeg veel aandacht tijdens bijvoorbeeld de beroepen-
 carrousel en LOB-gesprekken. 
• Optimalisatie: vorig jaar hebben we diverse vernieuwingen  
 doorgevoerd zoals de Keuze Uren en Peer2Peer. Afgelopen  
 schooljaar hebben we deze verder ontwikkeld. 

 • Ruimte voor talent: tijdens de Zuiderzee  
  Talent Uren mixten we weer alle leerwegen  
  en kreeg iedere leerling de mogelijkheid om  
  zijn of haar talenten verder te ontwikkelen.
 • Meetingpoint: via ons Meetingpoint brachten  

 diverse bedrijven actuele praktijkopdrachten in waaraan  
 onze leerlingen met veel plezier werkten.
• Taalontwikkeling: in samenwerking met De Bieb hebben we  
 verder ingezet op taalontwikkeling en leesbevordering bij  
 onze leerlingen. 

 •  Alle ruimte voor scholing: dankzij ons  
  verruimde scholingsbudget hebben alle  
  medewerkers de gelegenheid gehad om zich  
  via opleidingen, cursussen en workshops  
  verder te ontwikkelen. 

•  Opleiden in de School: we hebben onze aanpak verder  
 geprofessionaliseerd en naar volle tevredenheid diverse  
 collega’s en studenten opgeleid binnen onze school.

Hoofd, hart en handen in 2018/2019

Aantallen

Structuur biedt ruimte in 2018/2019 Docent als lerende professional in 2018/2019

Alle feiten en cijfers op een rij? Kijk op:
https://www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/
24569/Zuiderzee-College

Onze leerlingen belonen 
onze inspanningen 
met een verhoogd 
tevredenheidscijfer 

Zuiderzee College

Afgelopen schooljaar waren we volop bezig met het verder 
ontwikkelen van de ambities uit ons schoolplan, aangevuld met 
onze technologische profilering. Met mooie resultaten! Zo bieden 
we onder meer digitale en 21ste eeuwse vaardigheden aan en 
werkt leerjaar 1 vanaf schooljaar 2019/2020 met een laptop in de 
klas. Met thema’s als mediawijsheid leiden we onze leerlingen 
op tot kritische en creatieve denkers.
 
Rondom het thema ‘positief schoolklimaat’ hebben we diverse 
pilots opgezet. We verlaagden zo het percentage te-laat-komers 
en ook hebben we extra ingezet op positieve groepsvorming. 
Onze leerlingen belonen ons voor deze inspanning met een 
verhoogd tevredenheidscijfer!
 
Tot slot blijft ook het onderwerp ‘kansengelijkheid voor iedere 
leerling’ belangrijk en hebben we de ondersteuningsstructuur aan-
gepast. Voor het begeleiden en ondersteunen van onze leerlingen 

hebben we bijvoorbeeld een trajectgroep 
opgezet. Ook hielpen onze leerlingen elkaar 
als peerleader, buddy en tutor.
 
Zo halen we ieder schooljaar weer het 
maximale uit elk kind! 

Sandra Campos, 
directeur Zuiderzee College 

Mike Keyer, vierdejaars leerling theoretische leerweg: 

“ Dit is een gezellige school waar de leraren 
de lesstof goed uitleggen en vragen duidelijk beantwoorden.”

Examenresultaten

Eindexamencijfers 2018/2019

6,73 (norm 6,17)
Basis:

6,27 (norm 6,03)
Kader:

5,99 (norm 5,99)
Theoretisch:

Slagingspercentage 2018/2019

Basis Landelijk

100% 2,1%98%

Cum laude

Kader Landelijk

89% 0%95,8%

Cum laude

Theoretisch Landelijk

77% 0%93%

Cum laude

Eindexamencijfers 2017/2018

6,76 (norm 6,22)
Basis:

6,17 (norm 6,05)
Kader:

6,18 (norm 5,98)
Theoretisch:

Slagingspercentage 2017/2018

Basis Landelijk

97,7% 0%97,9%

Cum laude

Kader Landelijk

91,9% 1,4%95,3%

Cum laude

Theoretisch Landelijk

81% 3,2%92,5%

Cum laude

191
Leerlingen

Nieuwe leerlingen

668 102
Medewerkers

Stagiair(e)s
13

189
Leerlingen met diploma

Zo waarderen leerlingen ons

6,5
Tevredenheid 

9,2
Veiligheid

Schoolklimaat

6,6
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alle onderdelen voldoende


