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Aeres VMBO Lelystad   

 

Aeres Lelystad heeft drie vmbo-leerwegen (bb, kb en gl).  

 

 

Bijzondere gebeurtenissen 

 In maart 2020 hebben we te maken gehad met de 1e Lock down. Na de zomervakantie is de school 
gestart. Hierbij zijn alle extra activiteiten door de corona maatregelen geschrapt. In december 2020 
is de tweede langdurige Lock down ingevoerd en deze heeft tot 1 maart 2021 geduurd.  

 Na de Lock down zijn we meteen begonnen met alle klassen elke dag op school aanwezig te laten 
zijn. Binnen het reguliere rooster hebben we alle lessen laten draaien. Klassen waren in een a- of  
b-groep op school. Dit resulteerde in een strakke planning en een doelmatige invulling van de 
lessen. Hierdoor zijn er minder gebeurtenissen te vermelden dan andere jaren.  

 Tijdens de studiedag op 18 maart 2021 hebben we de Aeres-les geïntroduceerd en deze wordt 
naast het dim en het hgw ingezet. Het vormt de organisatie binnen alle lessen die gegeven worden.  

 In het schooljaar 2021-2022 starten alle eerste klassers met een laptop. We hebben in het rooster 
voor alle leerlingen van de eerste klas een nieuw vak ingepland: ICT.  

 De inspectie is op 12 april 2021 geweest voor het thema onderzoek. Dit onderzoek is met een 
voldoende beoordeling afgerond. Hier zijn we ontzettend trots op. Het geeft aan dat we met ons 
team ervoor kunnen zorgen dat we de basis op orde hebben en gedifferentieerd kunnen aansluiten 
op de vraagstukken van jongeren. 

 

 

Omgevingsfactoren Aeres VMBO Lelystad 

De belangrijkste ontwikkelingen in de directe omgeving zijn:  

 Binnen de omgeving staan we bekend als een kleinschalige school waar rust regelmaat en een veilig 
klimaat de boventoon voert.  

 We merken dat de verevening van SWV ervoor zorgt, dat we hier extra creatief worden in het 
ondersteuning bieden. We kijken nu meer naar behoefte van leerlingen om tot leren te 
kunnen komen. Daardoor zien we dat er een aanpak tot stand komt die haalbaar en bereikbaar is. 
Het kansrijk adviseren vanuit het primair onderwijs zorgt ervoor dat we werken met heterogene 
groepen. Hierbij wordt uitgegaan van het advies van de basisschool. Op dat niveau starten de 
leerlingen. We hebben veel profijt gehad van het feit dat we een lange tijd met halve klassen 
hebben kunnen werken. Dit zorgde ervoor dat we meer individuele begeleiding konden geven in 
een aangepast programma. We hebben ervoor gekozen om komend schooljaar de npo-gelden in te 
zetten in het verkleinen van de klassen in alle jaarlagen.  

 We hebben een kleine start gemaakt met het uitbreiden met de gl-afdeling. Ook gezien de 
ontwikkelingen van de nieuwe leerweg. Gezien het ruimtegebrek is het nu nog niet haalbaar om te 
groeien. De wachtlijst hebben we dit jaar niet hoeven te gebruiken. Alle leerlingen waarvoor we een 
passend aanbod hebben, zijn geplaatst.  
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Inhoudelijke resultaten  

De belangrijkste resultaten zijn:  

 Onderwijsproces: Dit hele schooljaar hebben we tijd ingeroosterd om naar de methodes te kijken. 
Waar nodig hebben we ze vervangen of aangepast. Van Dijk heeft ons ondersteund bij het 
leermiddelenbeleid. Samen met de vakgroep hoofden is een keuze gemaakt. Hierbij waren 
ontwikkeling, leerresultaten en aansluiting op leergebied, andere leergebieden en de visie van het 
vmbo de belangrijkste speerpunten. Voor wiskunde hebben we een nieuwe methode aangeschaft. 
Ook hebben we een aanvullende rekenmethode, methode Betamarks gekocht. Daarnaast zijn er 
nog een aantal andere keuzes gemaakt. Eco-school en de gezonde kantine worden verweven 
binnen Aeres.  

 Ouderparticipatie en leerlingen: De AOR heeft dit schooljaar doorgang gehad en ook met de ouders 
hebben we via teams elke 6 weken een overleg gehad. De leerlingenraad is dit schooljaar minder 
vaak bij elkaar geweest. In het nieuwe schooljaar wordt dit weer volop opgepakt.  

 Passende plek voor elke leerling: De maatwerklas is gericht op leerlingen die met het reguliere 
programma meedoen. Door korte interventies krijgen zij net dat extra duwtje in de rug om het 
binnen de reguliere les vol te houden.   

 ‘s Morgens en s ’middags is er een check-in en check-out moment. Door de coronamaatregelen 
hebben we dit schooljaar het grootste gedeelte met halve klassen gewerkt. Dit was voor een aantal 
leerlingen een zeer positieve ontwikkeling. Hierdoor zijn ze beter tot leren gekomen.   

 Internationalisering: Helaas hebben de reizen dit schooljaar niet door kunnen gaan. Komend 
schooljaar hopen we de reizen weer uit te kunnen zetten. 
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Cijfermatige resultaten 

Aantal vmbo-leerlingen peildatum 1 oktober   
  

2018  484  
2019  534  
2020  549  

  
   
Slaagpercentage  
  

  Vmbo-b  Vmbo-k  Vmbo-(g)t  
2017-2018  100%  97%  94,7%  
2018-2019  90,9%  93,8%  100%  
2019-2020  100%  100%  100%  

  
Dit percentage geeft aan hoeveel procent van de leerlingen in het examenjaar een diploma gehaald 
heeft. Landelijk en Aeres VMBO breed zijn de slaagpercentages over 2020-2021:  
  

  Slaagpercentage  

  Aeres vmbo  Landelijk  
Basisgerichte leerweg  100%  99,4%  

Kadergerichte leerweg  100%  99,4%  

G(t) leerweg  98,7%  99,2%  
  
Bovenbouwsucces   
  

  Vmbo-b  Vmbo-k  Vmbo-(g)t  
2017-2018  80,3%  85,3%  86,5%  
2018-2019  90,5%  93,6%  83,0%  
2019-2020  87,14%  91,86%  90,86%  

  
Deze indicator drukt het percentage leerlingen uit dat de bovenbouw zonder vertraging doorloopt.    
De cijfers over 2020-2021 zijn bepaald op basis van berekening en worden het voorjaar 
van 2021 officieel vastgesteld door Inspectie.  
  
Veiligheidscijfer  
  

  Schoolklimaat  Veiligheid  
2018  6,7  8,9  
2019  6,8  9,2  
2020  6,5  9,0  

  
In 2020 is het landelijke veiligheidscijfer 9,2  
  
Tevredenheid leerlingen            Tevredenheid ouders  
  

2018  6,8    2018  7,9  

2019  6,6    2019  7,9  

2020  6,3    2020  7,7  

  
Dit zijn de gemiddelde scores van de leerlingen en ouders over alle leerwegen.  
De landelijke cijfers 2020 zijn 7,1 voor de leerlingen en 8,0 voor de ouders.   
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Resultaten bedrijfsvoering Aeres VMBO Lelystad 

Aeres VMBO Lelystad heeft met 562 leerlingen een omvang, waardoor we financieel gezond kunnen 
zijn. We hebben 2,5 fte te veel formatie uitgeven voor de voorziening Extra handen in de klas. We 
hebben deze formatie gebruikt voor de halve klassen waarin we les hebben gegeven. De financiële 
rendementscijfers hebben we dit schooljaar positief afgesloten.  
  
Strategisch beleid 

 We hebben al onze plannen van dit schooljaar kunnen realiseren. Waarbij we de nieuwe doelen 
linkend aan de thema’s voortzetten naar komend schooljaar. We gaan van ontwikkeling naar 
uitvoering. De Aeres-les is vormgegeven, de ljc-ers zijn in positie. De vakgroep hoofden zijn in 
positie. Er is een leermiddelenbeleid. HGW en Dim zijn in de basis op orde. Er is een thema 
bezoek in april 2021 geweest van de inspectie en dit is met een voldoende afgesloten.  

  
Organisatieontwikkeling en huisvesting 

 We hopen dat we kunnen uitbreiden met acht klassen en een keuken. Hierdoor zouden we 
extra leerlingen kunnen aannemen. Daarnaast starten we met het onderzoeken van mbo-routes 
niveau 1-2 en/of 3-4, gl-route uitbreiden en/of havo-route neerzetten.  

  
Personele zaken  
 Onze personeelszaken zijn goed op orde. Van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam is de 

professionaliseringsslag die ons team aan het maken is. We staan goed aangeschreven in Lelystad. 
Voor het komend jaar hebben we vacatures en we hebben goede hoop deze in te kunnen vullen.  

 

 Ons team bestaat uit veel nieuwe collega’s, die tussen de 1 en 2 jaar bij ons werken. Komend 
schooljaar gaan we onder andere met een ‘twee daagse’ inzetten op team building, eigen 
ontwikkeling en samenwerking. Dit thema gaat het komende schooljaar als een rode draad door 
onze school lopen. Van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam. Een cadeautje voor de eigen 
ontwikkeling.   

  
Onderwijs en ICT  

 De eerstejaars leerlingen starten met een laptop. Afgelopen jaar is de route uitgewerkt voor het 
gebruik hiervan. De ICT is er klaar voor en de lesplannen worden gemaakt met een digitale 
verwerking erin. Daarnaast krijgen de leerlingen ICT les in een vast uur in het rooster.   

 

 Alle medewerkers hebben een laptop gekregen. Dit was vooral om het thuiswerken digitaal te 
faciliteren en te ondersteunen. De computers op het leerplein worden vervangen voor nieuwe 
modellen. Dit gaat volgens de afschrijvingstermijn.   

  
Marketing en Communicatie 

 We hebben dit schooljaar onze goede naam verder kunnen uitbouwen en een mooi aantal nieuwe 
leerlingen erbij gekregen. Komend jaar willen we gaan inzetten op po-vo extra talentontwikkeling 
en samenwerken met onze partners. De contacten worden gelegd, het maken van de plannen en 
de uitwerking ervan gaan komend najaar van start. 
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Plannen voor Aeres VMBO Lelystad 2021 

Strategisch beleid  

 Gezonde exploitatie. 

 Groei van aantal leerlingen naar 650 leerlingen. 

 Gl-klassen uitbreiden en onderzoeken havo-route, doorstroom Aeres Hogeschool. 

 Mbo-richting onderzoeken om op te zetten niveau 1,2,3 en 4. 

 Aansluiten Aeres MBO Almere en Floriade.   
 Docententeam bewust bekwaam, lerende organisatie. 
  
Belangrijkste plannen voor de bedrijfsvoering:  

 Organisatieontwikkeling en huisvesting:  
o Acht lokalen erbij en een kooklokaal. Onze tuinen en schoolplein inrichten met extra 

groene elementen, aansluitend op de gedachten van de Floriade. 

 Personele zaken:  
o Vast docenteteam met natuurlijk verloop, scholing op aanvraag. Scholing teambreed.   

 Onderwijs en ICT:  
o Vervanging oude borden, zes nieuwe digiborden.   

 Marketing en communicatie:  
o Gemeentelijk meer in het nieuws. Samenwerkingsprojecten groot laten zien met foto’s. 

Rondleidingen op school. Sociale media gebruiken. Aansluiting de brug van primair 
onderwijs naar voortgezet onderwijs en naar het middelbaarberoepsonderwijs. 

  
Vier belangrijkste speerpunten voor de middellange (2-5 jaar) en lange (> 5jaar) termijn   
 Uitbreiding lokalen en kooklokaal   

 Onderwijsaanbod uitbreiden met mbo-routes en havo-route   

 Vanuit kunst en cultuur, groen, techniek, een project maken dat op het water achter de school een 
verbinding geeft met school. Een plateau net als bij de Florida in Almere.   

 Bijdragen aan het realiseren van de gezamenlijke Aeres-strategie ‘Verbindend perspectief’.   
 
 

In gesprek met de omgeving  

De locatie onderhoudt veel contacten met allerlei doelgroepen waarmee wordt samengewerkt.  
  
Leerlingen en ouders  
Medezeggenschap, ouderavonden, voorlichtingsbijeenkomsten GGD, ouder betrokkenheid e.d.   
Leerlingenraad; ontwikkeling breder dan alleen op school, AOR in verbinding met team en school. 
  
Relatie met het bedrijfsleven  
De stagebedrijven nodigen we een keer per jaar uit voor hen te bedanken. Ook bieden we ze een 
masterclass aan: onderwijs en bedrijfsleven samen hand in hand. 
  
Gemeente en omgeving (samenwerkingsverbanden, buren e.d.)  
Samen met onze partners in Lelystad bouwen we aan een leerzame omgeving passend voor elk kind. 
Hierin is het belangrijk elkaar te vinden en te helpen waar kan. Voor leerlingen is de diversiteit goed. Ze 
kunnen zich goed ontwikkelen. Doel: Leerlingen blijven in Lelystad want hier zijn de beste scholen waar 
je tot ontwikkeling komt.   
 

De gemeente en SWV ondersteunen het onderwijs waar mogelijk en faciliteren de zorg. Ze zorgen 
samen met alle partners ervoor dat er een mooie school is, passend bij de vraag van onze leerlingen.  
In ons SOP staat waar we goed in zijn en wat leerlingen bij ons op school kunnen verwachten.   
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Het contact met de wijk gaan we uitbreiden. We maken nu met alle leerlingen de wijk schoon en zorgen 
voor een prettige sfeer met elkaar. We zouden vanuit groen nog meer kunnen verbinden door 
bijvoorbeeld te helpen de tuinen te onderhouden.   
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Postbus 245, 6710 BE Ede 
Bovenbuurtweg 27, 6717 XA Ede 
088 020 7020 
aeresvmbo.nl 
vmbo@aeres.nl 

 


