
‘  HET BEGINT BIJ JOU. ’ ‘ ONTWERP JOUW TOEKOMST! ’ ‘  WAAR PASSIE EN TALENT SAMENKOMEN ’

Het ElementHet Nieuwe Eemland‘t Hooghe LandtMavo Muurhuizen

‘  OP HET NIEUWE EEMLAND 
VALT WAT TE KIEZEN. ’

Terugblik 2021-2022
     Duidelijke afspraken en regels bedacht 

en afgestemd

     Werkwijze in kaderkaarten vastgelegd 

   Toetsvisie en kaders voor het beleid 

        opgesteld

     Blauwdruk voor doorlopende leerlijn 

ontwikkeld 

   Nieuwe schoolleiding aangesteld 

Vooruitblik 2022-2023
     Pedagogisch klimaat waarborgen 

    Muurhuizenles ontwikkelen

    Didactisch coachen 

     Ontwikkelen van de Nieuwe Leerweg met 

drie praktijkgerichte programma’s

     Zorgen voor een doorlopende leerlijn 

in LOB en mentoraat: we bereiden de 

leerling voor op de toekomst

    Verbreden van ons  

       burgerschapsonderwijs

Terugblik 2021-2022
    Uitstekende instroom en onderwijs-

resultaten gehaald

    Onderdelen van de onderwijsontwikkeling 

geprofessionaliseerd

   Hulpvragen van leerlingen (als gevolg van de 

       coronapandemie) goed ondersteund 

Vooruitblik 2022-2023
   Aandacht voor formatief handelen

   Doorstart van het impactteam (samen met

      collega’s onderwijsontwikkelingen verbinden)

    Pilot opleidingsteam

   Inzicht in de leerlijn professionaliseren (waar 

      staan leerlingen nu, waar moeten zij heen én 

      welke stappen kunnen zij nog zetten?)

    Begeleiding van coaches 

    We kijken naar meer dan alleen cijfers

Terugblik 2021-2022
    Enthousiaste medewerkers: maatwerk en 

extra inzet

    Nieuwe Schoolplan opgesteld

    Leerlingenaantal is gedaald 

    Nieuwe inzichten opgedaan    

(door coronapandemie) 

    Goede resultaten behaald

    Sterke ontwikkeling van digitale 

vaardigheden

Vooruitblik 2022-2023
   Doorstart na twee jaar corona 

   Nieuwe afdelingsplannen

   Kansengelijkheid

   Nieuwe energie en werkplezier 

    Aandacht voor de ontwikkeling van vakgroepen

   Versterking didactisch-pedagogisch klimaat 

    Aantrekkelijke school voor leerlingen 

en medewerkers 

   Aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling 

       en (meer) eigenaarschap van leerlingen 

Terugblik 2021-2022
    Hoog slaagpercentage behaald

    Vernieuwd curriculum met keuzewerktijd, 

        in- en uitcheck en projecten 

        verder ontwikkeld 

    Elementles ingevoerd

    Nieuwbouw gestart

    Doorlopende leerroute met mbo ontwikkeld 

Vooruitblik 2022-2023
    Verhuizen naar de nieuwbouw

    Vervolg van vernieuwd curriculum 

    Bestaande mbo-trajecten voortzetten

    Gesprekkencyclus met tussentijdse 

       feedback optimaliseren

We gaan voor gezamenlijk leren met ruimte voor professionalisering 

en eigenaarschap. Samen ontwerpen wij de toekomst

 van ‘t Hooghe Landt!

We zijn goed op weg om onze ambities waar te maken. Het nieuwe gebouw 

zal ons helpen het onderwijskundig concept te optimaliseren. 

Leerlingen aan Het Nieuwe Eemland zijn aan het einde van hun 

schoolloopbaan zelfbewust. Ze vinden hun eigen weg in de maatschappij, 

waar zij een positieve bijdrage aan leveren. 

PUBLIEKSJAARVERSLAG 2021/ 2022
HET NIEUWE EEMLAND, ’T HOOGHE LANDT, MAVO MUURHUIZEN EN HET ELEMENT VORMEN SAMEN HET MERIDIAAN COLLEGE. VIER SCHOLEN VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS. 

IEDER MET EEN EIGEN ONDERWIJSAANBOD EN EEN ONDERSCHEIDEND PROFIEL. SAMEN STAAN WE VOOR EEN VEILIG LEERKLIMAAT EN UITDAGEND ONDERWIJS.

Resultaat tevredenheidsonderzoeken

Leerlingen

Uitdagend onderwijs

Brede vormgeving

Eigentijds onderwijs

Welbevinden

Ervaring veiligheid

Aantasting veiligheid
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Ontwikkeling baten en lastenSlagingsresultaten
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Doelstellingen

Algemene introductie 

Aanmeldingen

*Inclusief aanmeldingen Kaliumweg

Alle cijfers zijn in euro’s

Muurhuizen ‘t Hooge Landt Het Element Het Nieuwe Eemland

Ouders

Uitdagend onderwijs

Eigentijdse voorzieningen

Brede vorming

Communicatie

Schoolklimaat

258
Het Nieuwe Eemland

126
Muurhuizen

171
‘t Hooghe Landt

155
Het Element*

De Nationaal Programma Onderwijs (NPO)-middelen zijn er om de gevolgen van de coronapandemie aan te pakken. 

Een groot deel van deze uitgaven doen we in 2022 of 2023, waardoor 2021 een relatief hoog resultaat behaald.

Het Nieuwe Eemland, ’t Hooghe Landt, Mavo Muurhuizen en het Element 

vormen samen het Meridiaan College. Vier scholen voor voortgezet onderwijs. 

Ieder met een eigen onderwijsaanbod en een onderscheidend profi el. Samen 

staan we voor een veilig leerklimaat en uitdagend onderwijs. 

      Strategisch beleidsplan:  

‘Leren in Verbinding’, een 

passende titel voor ons plan 

gericht op leren en ontwikkeling, 

voor onze leerlingen allereerst en 

daarmee ook voor onze scholen 

en de medewerkers. 

     Onderwijsontwikkeling:                    

met de plannen voor het 

Nationaal Programma Onderwijs 

hebben we ingezet op structurele 

onderwijsontwikkeling in 

de school. Daarnaast stond 

kansengelijkheid hoog op de 

agenda: we hebben research 

gedaan en zochten naar 

oplossingen voor problemen. 

     Eigenaarschap: we gaan uit van 

‘Autonomie in Verbinding’.

      Toekomstbestendige organisatie: 

we hebben mooie stappen gezet 

naar een toekomstige organisatie 

met een nieuwe structuur 

voor onze bedrijfsvoering, 

zo hebben de scholen nu een 

eigen schoolbegroting, vindt 

een doorontwikkeling van de 

opleidingsschool plaats en loopt 

een onderzoek naar bestuurlijke 

samenwerking.

Meridiaan College

De ontwikkelingen passen goed bij onze kernwaarden: vertrouwen, 

verbinding, groei en betekenisvol. Mavo Muurhuizen helpt leerlingen 

leren, kiezen én leven. Samen op weg naar de toekomst. 
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Strategisch beleidsplan

   Wij tonen lef en gaan voor zinvol 

onderwijs, waar leerlingen plezier 

in hebben.

   Wij gaan voor groei en 

bieden maatwerk.

    Wij werken samen voor beter 

onderwijs, onderling en met 

onze omgeving.

   Wij vervullen een voortrekkersrol 

voor kansengelijkheid.

   Wij investeren in leren en 

ontwikkeling en zijn een 

aantrekkelijke werkgever.

    Wij zorgen ervoor dat er meer te 

kiezen is in de regio Amersfoort.

In het nieuwe strategische beleidsplan van 2022-2026 zijn dit onze speerpunten: 
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Meridiaan College

We gaan verder met de uitvoering van het strategisch beleidsplan. We bouwen aan de 

toekomstbestendige organisatie waarin gedeeld leiderschap en eigenaarschap speerpunten 

zijn. Ook richten we ons dit schooljaar op de bestuurlijke fusie met Meerwegen scholengroep, 

waarbij onze ambitie is: ‘meer te kiezen vanuit een sterkere basis’. 

Partners

   Kansengelijkheid staat centraal in de 

regionale samenwerking

   Samenwerking tussen onderwijs 
en arbeidsmarkt zorgt voor 

betere aansluiting

   Meridiaan College en de Meerwegen 
scholengroep onderzoeken 
bestuurlijke fusie

Feiten
54

NIEUWE MEDEWERKERS

69
STUDENTEN

In 2021-2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10


