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Dat 2020 een bijzonder jaar is geweest is zal niemand betwijfelen. Een 
jaar waarin het coronapandemie de inrichting en organisatie van ons 
onderwijs voortdurend heeft beïnvloed. Natuurlijk zijn er nog steeds 
zorgen over de impact van 2020 op onze leerlingen en ons personeel. 
Er is veel gevraagd van ons personeel waarbij ook hun gezondheid en 
veiligheid druk gaf. Er mag dan ook zeker grote waardering worden 
uitgesproken voor docenten en ondersteuners, maar ook voor onze
leerlingen en hun ouders. Zonder al deze inzet en steun waren we niet 
zover gekomen. 
In 2020 is onze pedagogische visie vastgesteld. Ook aan het vervolg, 
de onderwijskundige visie is gewerkt. In 2021 zal dat klaar zijn en 
ligt er ook een fundament onder het nieuwe schoolplan, dat in 2021 
opgeleverd wordt.
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Hoogtepunten 2020
Locatie Arnhem
• 46 nieuwe leerlingen aangemeld, een sterke groei t.o.v. 2019.
• Meer Arnhemse ouders die bewust op zoek zijn naar een kleinschalige vorm van 

onderwijs.
• Diploma in corona-tijd: alle diploma’s met een limousine bij leerlingen thuis gebracht.
• Gewerkt aan een nieuwe visie op het onderwijs op onze locatie.
• Start van TOV-tijd. Tijd voor OntwikkelVrijheid is bedoeld om leerlingen meer eigen 

ruimte te geven zich te ontwikkelen. Dat kan o.a. door sportactiviteiten, mdt, werken aan 
eigen projecten of extra ondersteuning. 

• Voor MDT is opnieuw subsidie verworven. 
• Met VSO Mariëndael is gestart leerlingen met een zorgbehoefte op school een plek te 

bieden, de inzet is om instroom VSO te verlagen. De eerste ervaringen zijn positief.
• Gewerkt aan en met een stabiel docententeam. In augustus zijn we gestart met een 

team zonder vacatures en detacheringscontracten. 
• De sfeer op de locatie is er één van samen doen.
• Gesprekken met gemeente Arnhem over nieuw Integraal Huisvestingsplan waar 

ook onze huisvesting een plek krijgt.
• Gestart ‘Samen leren op de Bult’, de Geitenkamp. Wij leveren o.a. een bijdrage aan 

een scholing voor bewoners in de wijk. Hiervoor krijgen we subsidie van de gemeente.

Locatie Havo Vwo
• Met 30 leerlingen licht gegroeid. Een stabiele trend in het leerlingenaantal.
• Slagingspercentage van 100% voor beide afdelingen. 
• De diploma-uitreiking in vorm van een drive-through, dat zorgde voor veel blije 

gezichten. 
• Start pilot Ruimte in het rooster in Vwo 4, hierdoor kunnen leerlingen meer eigen 

onderwijskeuzes maken en met maatwerk meer grip krijgen op hun eigen leerproces.
• Start project Havo vol kleur onderzoeken om meer praktijk toe te voegen door inzet 

van maatschappelijke diensttijd, een praktijkgericht profielwerkstuk en een driegesprek.
• Start pilot MDT voor 18 leerlingen uit klas 3. 
• Na succesvolle pilot, nu structureel gestart met lessen in het leeratelier voor klas 1.  

Dit met oog op ontwikkeling van studie- en leervaardigheden. 

• Deelname pilot om meer leerlingen met een zorgbehoefte in school te kunnen 
opvangen en daarmee aantal verwijzingen naar het VSO te verlagen. 

• Het docententeam is stabiel. In augustus zijn we gestart met een team 
zonder vacatures.

• We participeren in het Samenwerkingsverband Eemland en de 
Amersfoortse Contactraad. 

Locatie VMBO
• Er is een verdiepingsslag gemaakt rondom professionalisering en 

ontwikkelingen. 
• Een stabiele periode is aangebroken, er is nauwelijks verloop geweest. 
• Medewerkers hebben hun bevoegdheid behaald of gaan die behalen.
• Onderwijsresultaat valt weer onder basisarrangement van inspectie.
• Start maatschappelijke diensttijd (MDT), 40 leerlingen zijn gestart. 
• We participeren in programma ‘’T is for Tech’’ waarbij o.a. een praktijkgericht 

programma voor TL wordt ontwikkeld.
• De nieuwbouwplannen van het vmbo, voorlopig ontwerp is medio 2021 klaar.
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Leerlingenaantallen

Onze leerlingen

1728 guido-leerlingen op 3 locaties

1014 (59%) locatie Havo Vwo

517 (30%) locatie VMBO

197 (11%) locatie Arnhem



2020 2019 norm

Liquiditeit 2,09% 1,68 > 1

Solvabiliteit 1 38,05% 29,47% > 30%

Solvabiliteit 2 64,17% 59,96% > 30%

Rentabiliteit 3,54% 1,68% > 0

Weerstandsvermogen 10,04% 6,51% 10%

Huisvestingsratio 7,19% 6,66% < 10%

Bovenmatig publiek vermogen -375.653 < 1.996.306

2020 2019

Rijksbijdragen 15.616 15.439

Overige baten 1.047 1.187

Totaal baten 16.663 16.626

Personele kosten 11.740 11.807

Afschrijvingslasten 265 308

Huisvestingslasten 954 984

Overige instellingslasten 3.553 3.357

Totaal lasten 16.512 16.456

Resultaat 151 170

Bedragen x € 1.000
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Financiële kengetallen
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