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Hoogbegaafdengroep
Veertien leerlingen van diverse scholen van stichting 
Prohles startten in 2019 de eerste bovenschoolse
hoogbegaafdengroep. Zij krijgen een dag in de week
uitdagende en alternatieve leerstof om tegemoet te 
komen aan de intellectuele uitdaging die ze nodig 
hebben. In 2020 wil Prohles met een extra groep starten.

Prohles Academie
Voor alle personeelsleden start in 2020 de Prohles
Academie. Hiermee krijgen we meer grip en sturing op 
hun ontwikkeling. Zo is er onder meer aandacht voor
startende leerkrachten, (midden)kaderopleidingen en
onderwijsassistenten met doorgroeiambities. 
Tevens is er een ruim aanbod in e-learningmodules.

Experimenteerlaboratoria
Stichting Prohles wil graag starten met
experimenteerlaboratoria waarin kinderen de kans 
krijgen om te experimenteren met materialen rond de
thema's virtual reality, computers, duurzaamheid en 
klimaat.

You-Academy
Stichting Andreas College en stichting Pohles willen 1
augustus 2021 beginnen met de You-Academy; onderwijs
voor tien- tot veertien-jarigen volgens het principe van het
International Middle Year Curriculum. Zo willen we werken
aan een nieuw concept, waarbij leren op allerlei plaatsen kan
plaatsvinden en leerlingen meer verantwoordelijkheid krijgen
voor hun leerproces.
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Resultaat over 2019

Het resultaat is ontstaan door mutaties die in de toekomst tot
uitgaven leiden. Het bedrag is dus niet vrij besteedbaar, maar wordt

de aankomende jaren uitgekeerd of besteed.
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Innovaties

JAARVERSLAG PROHLES 2019
Vertrouwen krijgen en verantwoordelijkheid nemen
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Identiteit
Onze identiteit kenmerkt zich doordat wij handelen naar
Gods woord. Ontmoeting, wederzijds respect en
acceptatie zijn belangrijke waarden voor Prohles. Bij
Prohles is ieder kind welkom.

Ontwikkeling
Talent kan alleen groeien waar onderling vertrouwen
heerst en waar geëxperimenteerd kan worden.
Prohlesscholen mogen van elkaar verschillen en een
eigen onderwijskundige identiteit hebben.

Onderwijskwaliteit
Prohles wil leerlingen een stevige balans tussen kennis
en vaardigheden bijbrengen. Ze kenmerken zich door
hun doelbewuste houding, gericht op voortdurende
verbetering. Hun leren staat centraal.

Netwerk
Prohles zoekt actief naar de dialoog met ketenpartners,
omdat we gezamenlijk verantwoordelijkheid zijn voor het
leren van kinderen. Ouders zijn hierbij belangrijke
partners in vorming en opvoeding. 

Tevredenheid
De tevredenheid van leerlingen, ouders en leerkrachten van de veertien Prohlesscholen
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Leerlingen Ouders Leerkrachten

Voldoende
Het beleid van het bestuur werkt volledig
door tot op school / opleidingsniveau

Goed
Het beeld van het bestuur komt volledig
overeen met het beeld van de inspectie

Inspectiebezoek
Kwaliteitszorg en ambitie en financieel beheer

Aanbod Didactisch handelen Kwaliteitscultuur

Verwachte pensioneringen
Prohles verwacht dat 23 personeelsleden de
stichting tussen 2020 en 2024 verlaten in verband
met de gewijzigde pensioenleeftijd.232323

Personeelsleden
Verdeeld in leeftijdscategorieën

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim onder het aantal medewerkers 
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Leerlingen
De stichtingbrede leerlingaantallen binnen Prohles

en de prognose voor het aankomende jaar.
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