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Jaarverslag van Instituut Blankestijn over 2018-2019 

 
 
Algemeen 
Instituut Blankestijn is zowel een particuliere scholengemeenschap voor voortgezet 
onderwijs als een Vavo-school. Zij verzorgen de opleiding voor Vwo, Havo en Mavo 
(Vmbo-TL). De scholengemeenschap is de door het ministerie van OCW aangewezen 
particuliere school (artikel 56 WVO).  Deze verzorgt de opleiding van klas 1 tot en 
met het examenjaar. De Vavo-school is erkend krachtens artikel 1.4.1.a WEB en leidt 
onder anderen leerlingen van 18 jaar en ouder op voor de eindexamens.  
In het vervolg van dit verslag bedoelen we met Instituut Blankestijn de 
scholengemeenschap en de Vavo-school.  
De basisschool wordt apart vermeld. De dagelijkse leiding was in handen van rector 
F.J. van Heijningen, conrector en tevens plaatsvervangend rector mevrouw M. van 
Rijswijk en conrector F.H. Postma. Op het einde van het cursusjaar nam Frans van 
Heijningen afscheid als rector. Mariëlle van Rijswijk trad per 1 augustus 2019 in zijn 
voetsporen.  
 
Medewerkers 
Bij het Instituut waren per 1 oktober 2018 38 medewerkers in dienst onder wie 34 
leraren en 4 leden van het ondersteunend personeel. In de bovenbouw van het Havo 
en het Vwo bedroeg het aantal academisch geschoolden bijna 70 procent.  
Vertrouwenspersonen binnen Instituut Blankestijn waren mevrouw D. Palm en de 
heer T. Bunt.  Als decanen fungeerden ir. J.W. Jonkers en drs. J. Schage. 
Op het einde van het jaar werd van zes medewerkers afscheid genomen, die om 
uiteenlopende redenen elders gingen werken. Drie nieuwe collega’s werden 
aangetrokken.   
 
Schooljaar en leerlingen  
Het schooljaar liep van 26 augustus 2018 tot en met 19 juli 2019.  
Instituut Blankestijn telde op 1 oktober 2018 80 leerlingen in het voorgezet 
onderwijs. De basisschool had op die datum 6 leerlingen. Op 19 juli 2019 waren dit 
er 96 respectievelijk 12.  
 
Alle leerlingen volgden de lessen in het gebouw aan de Oudegracht 189. 
 
Studie en bekwaamheden van de docenten 
Het Instituut stimuleert docenten om naast hun huidige bekwaamheden, zich verder 
te ontplooien. Dat kan door het halen van extra bevoegdheden of zich te specialiseren 
in diverse trajecten van leerlingbegeleiding. Een aantal collega’s volgde in april 2019 
in het kader van hun staatsexaminatorschap een cursus, die via DUO in Amersfoort 
werd aangeboden.  
Daarnaast is een aantal keren een leren-van-elkaar sessie georganiseerd, waarbij een 
collega gedurende een uur bepaalde onderwijs-facetten belichtte, zoals digitale 
leermiddelen en het omgaan met dyslexie. 
 
 
Coördinatoren en mentoraat 
Per niveau waren enkele coördinatoren actief. Hun taak was onder andere het in 
kaart brengen van het onderwijskundige verleden van de leerling. Ook gaven zij 
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adviezen met betrekking tot studieplanning. Menige leerling had een mentor, meestal 
een van de leraren die ook aan hem of haar lesgaven. De mentor was voor de ouders 
en de leerling het eerste aanspreekpunt. Verder waren er een aantal keren per jaar 
gesprekken met de leerling, diens ouders en de schoolleiding om de studievoortgang 
te bespreken. 
De studieresultaten van de leerlingen werden vastgelegd in Magister.   
 
Centraal examen 
De resultaten van het centraal examen van 2019 treft u hieronder aan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspectiebezoek 
Afgelopen jaar was er geen inspectiebezoek. Het vierjaarlijkse inspectiebezoek van 
2016 aan Instituut Blankestijn leverde een uitstekend rapport op met uitsluitend 
positieve oordelen.  
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PVT 
Het Instituut had een actieve Personeelsvertegenwoordiging (PVT) die enkele 
bijeenkomsten organiseerde. De PVT bestond uit de heer T. Bunt, de heer R. Keizers 
en mevrouw D. Palm.  
 
Onderbouw voortgezet onderwijs 
Het onderwijs in de onderbouw werd qua structuur al zoveel mogelijk afgestemd op 
dat van de bovenbouw. Het feit dat bovenbouw-docenten ook lesgaven aan de 
onderbouw, droeg hieraan bij. In de onderbouw werd extra aandacht besteed aan 
belangrijke vakken als Nederlands, Engels en wiskunde. 
 
Studiekeuzedagen 
De studiekeuze van leerlingen werd begeleid door de decanen. Daarnaast werd het 
de leerlingen mogelijk gemaakt om naar open dagen van universiteiten en 
hogescholen te gaan. 
 
Open avonden 
In het cursusjaar 2018-2019 zijn er twee open avonden georganiseerd.  
 
De leerling in de pluriforme samenleving/excursies 
De sectie Frans organiseerde de traditionele Franse dag waar alle leerlingen hun 
kennis van de Franse cultuur konden verrijken.  
Een groep examenkandidaten van Havo en Vwo ging in het kader van de praktische 
opdracht aardrijkskunde met een lid van het Utrechtse Stadsgilde door het nieuwe 
Hoog Catharijne en omgeving. Drs. C.J. Cambier was hierbij als begeleider aanwezig. 
Deze excursie was. Mevrouw Z. Jansen organiseerde andermaal voor leerlingen met 
Kunst een workshop edelsmeden. 
Van prof.dr. D. Bär van de Universiteit Utrecht kregen de leerlingen op de basisschool 
een gastcollege. Dit was in het kader van het project Meet the professor.  De contacten 
met de Universiteit Utrecht besloegen bij elkaar drie maanden. Dit gaf de leerlingen 
een beter beeld van het werken en studeren aan de universiteit.  
 
Er werden eveneens excursies door historisch Utrecht en naar Museum Van 
speelklok tot pierement georganiseerd. Ook stond een excursie naar de 
tentoonstelling Leve de stijl (Gerrit Rietveld) op het programma. 
De topsporter Geert Schipper gaf evenals vorig jaar een gastles rolstoelbasketbal om 
de leerlingen te tonen hoe mensen met een beperking toch sportief bezig kunnen zijn.  
De leerlingen van de basisschool bezochten daarnaast ook het Spoorwegmuseum. 
 
Leerlingzorg 
Voor dyslectische leerlingen bestonden gebruikelijke speciale examenfaciliteiten.  
Evenals in voorgaande jaren werd ook remedial teaching gegeven.  
De voortgang van de leerlingen werd niet alleen besproken op ouderavonden, maar 
samen met een mentor tijdens talloze tafelgesprekken. 
Tijdens EBT-uren, de Extra Begeleiding bij Taken, konden leerlingen tijdens een 
laatste uur onder begeleiding van een daartoe aangewezen medewerker studeren of 
kregen zij extra begeleiding. 
In het voorjaar van 2019 brachten mevrouw Van Rijswijk en mevrouw T.Slegten de 
leerlingen van de klassen 3 op de hoogte van de mogelijkheden bij hun profiel- c.q. 
sectorkeuze in de examenjaren. Nadien is dit individueel met hun ouders besproken. 
 
Het gebouw 
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In de zomermaanden van 2019 is het pand helemaal opgefrist. Overal werd nieuwe 
vloerbedekking gelegd, de meeste kamers werden geschilderd, terwijl overal nieuw 
meubilair kwam.  
 
Veiligheidsbeleid 
Van nieuwe leerlingen werd een vingerscan gemaakt. Hierdoor kunnen zij makkelijk 
binnenkomen en alle anderen moeten aanbellen om binnen te komen. 
 
Basisschool en Cito-toetsen 
De op de basisschool gemaakte Cito-toetsen zijn andermaal goed gemaakt. Alle 
Blankestijn-leerlingen sloten de Cito-toets af op een hoger niveau dan waarop zij 
binnenkwamen. 
Op de basisschool waren drie vaste leerkrachten werkzaam, daarnaast na de 
afsluitende Cito-toets enkele medewerkers uit het voort-gezet onderwijs, o.a. voor de 
vakken Engels, Frans, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde en ICT. 
 
Namens de schoolleiding, 
 
M. van Rijswijk 
F.H. Postma  
 


