


POVO-avond groep 8

Programma

1. Welkom

2. Informatie overstap PO -> VO

3. Informatie Compaen brugklas

4. Informatie Compaen leerjaar 2 t/m 4





Aanmelding en inschrijving VO
• Alle scholen die passen bij het advies in volgorde van voorkeur op het 

aanmeldformulier zetten. 

• Afgelopen jaren 98 % worden ingeschreven op de eerste keuze.

• Kies voorkeuren desondanks bewust!

• Als de grenzen van een school of afdeling overschreden worden, 
wordt er per school geloot. 

• Bij dubbeladvies aanmelden op school van laagste niveau.

School van eerste voorkeur buiten de regio: 

• Aangeven op aanmeldingsformulier

• Aanmelding wordt apart gehouden 

• Zodra duidelijk is dat leerling toch naar een Zaanse school komt, 
wordt de leerling na de loting geplaatst op een school waar nog plek 
is.



Loting

Criteria van voorrang:

• Broer/zus op de vo-school ingeschreven op 1 april 2020

• Persoonlijke omstandigheden (toevoegen aan het 
aanmeldingsformulier)

• Er bestaan geen partnerscholen meer

&

• Alle scholen bieden kwalitatief goed onderwijs

• Alle scholen hebben een veilig schoolklimaat 

• Alle scholen bieden passende ondersteuning, zoals voor dyslexie en 
passend onderwijs 

De 3 bovenstaande punten spelen dus geen rol in de loting. 



Adviescategorieën vo en scholen 2020/2021

• praktijkonderwijs keuze uit; 

de Brug / de Faam

• praktijkonderwijs/vmbo-b keuze uit; 

de Brug / de Faam

• vmbo-b (basisberoepsgerichte leerweg) keuze uit; 

Compaen VMBO/ Pascal Zuid/ Trias VMBO/ Zuiderzee College

• vmbo-b/vmbo-k keuze uit;  

Compaen VMBO/ Pascal Zuid/ Trias VMBO/ Zuiderzee College

• vmbo-k (kaderberoepsgerichte leerweg) keuze uit; 

Compaen VMBO/ Pascal Zuid/ Trias VMBO/ Zuiderzee College 

• vmbo-k/vmbo-t keuze uit; 

Compaen VMBO/ Pascal Zuid/ Trias VMBO/ Zuiderzee College 

• vmbo-t (theoretische leerweg) keuze uit; 

Compaen VMBO/Pascal Zuid/ Het Saenredam/ Trias VMBO/ Zuiderzee College

• vmbo-t/havo keuze uit; 

Compaen VMBO/ Pascal Zuid/ Het Saenredam/ Trias VMBO/ Zuiderzee College



Extra ondersteuning en NIO

Capaciteitenonderzoek (NIO), georganiseerd door 
basisschool, nodig bij:

• Advies praktijkonderwijs

• Aanbeveling plaatsing op Saenstroom opdc



Planning van po naar vo
• U hebt al een voorlopig advies gekregen

• Definitief advies voor 1 maart 2020

• U tekent voor de overdracht van het dossier

• Po stuurt dossier uiterlijk 12 maart 2020 naar het vo voor 
de aanmelding

• Het vo informeert u schriftelijk over inschrijving

• Plaatsing per 1 augustus 2020 op het vo

• Deze informatie vindt u ook in De Overstap





Positief starten op Compaen vmbo

• Wenochtend: 17 juni

• Introductieweek: groepsvorming, kennismaking, 
ICT en studievaardigheden afgewisseld met 
lessen. 

• Introductieperiode tot eerste rapport: leren leren, 
mentorprogramma



Compaen vmbo

Veel aandacht voor de leerling:

• variatie in aanbod lesstof, werkvormen en 
activiteiten

• zorg/hulp waar nodig

• talenten signaleren en ontwikkelen

Tevredenheid ouders en leerlingen blijkt uit
onderzoek en gesprekken



Ons gebouw

• Afdelingen fysiek gescheiden

• Eigen onderbouwvleugel

• Veilig klein gebied

• Leerpleinen met onderwijs assistenten

• Moderne faciliteiten

• Ruime vaklokalen



• Mentor met mentoruur/studieles

• Verzuimcoördinator

• Pestprotocol

• Eventueel extra begeleiding door Intern Ondersteunings
Team (I.O.T.) 

– sociaal-emotionele hulp; socialevaardigheid-, 
faalangsttraining, Extern Ondersteunings Team (E.O.T)

– cognitieve hulp (dyslexie, dyscalculie, R.T., e.d.)

Ondersteuning



Leerjaar 1

Klassengrootte = afhankelijk van inschrijving. 

We streven naar: 

•Basisberoepsgerichte leerweg

Eigenwijze klas 18 

Basis klas 15 

•Kaderberoeps/theoretische leerweg 25 

•TL-plus 25 



Leerlingen krijgen les van vaste 
groep docenten:

• Docenten overleggen regelmatig over onderwijs 
en leerlingen

• Kleine groep docenten

• Kleine setting in grote school



Leergebieden Onderbouw

- Mens en Natuur
verzorging, biologie

- Mens en Techniek
techniek, natuur- & scheikunde

- Mens en Maatschappij
aardrijkskunde, geschiedenis, economie

- Kunst en Cultuur
tekenen, handvaardigheid, drama

• Meer samenhang tussen vakken
• Minder docenten voor een groep



Lessentabel klas 1

Nederlands 4 uur

Engels 3 uur

Wiskunde 3 uur

Mens & Maatschappij 4 uur

Mens & Natuur 3 uur

Mens & Techniek 3 uur

Kunst & Cultuur 5 uur

Lichamelijke Opvoeding 3 uur



En ook nog

Studieles/Mentoruur 1 uur

Vakhulp 1 uur

Project 2 uur

Frans (TL+) 3 uur

* Een lesuur duurt 50 minuten



Eigenwijze (alleen op Compaen)

• vmbo basis brugklas

• Extra informatie avond voor ouders vóór de 
zomervakantie

• Bewuste keuze van ouders en leerling

• 2 dagen per week anders leren: 

- coach voor de leerlingen

- gestuurde keuzevrijheid om aan 
verschillende vakken te werken

- o.a. leren samenwerken, plannen en 
presenteren



TL-plus

• Leerlingen met advies TL/havo, of met potentie
tot opstroom volgens PO

• Compaen beslist over plaatsing TL+ klas in overleg
met PO, ouders en leerling

• NE, EN, WI en FR op havo-niveau

• Doorstroom naar 2 havo of 2 TL

• afgelopen 9 jaar gemiddeld 35% door naar 2 havo

• Doorstroom naar havo is succesvol en wordt
gevolgd



4 projecten van 9 weken:

- Kunst en Cultuur samenwerking tussen docenten van Compaen, gastdocenten van   

Fluxus, voorstelling in het Zaantheater

- Sport samenwerking met nabije sportscholen

- Techniek o.a. architectuur, 3D printer

- Fitlab gezonde voeding en beweging

Projecten leerjaar 1



Projecten leerjaar 2
Keuze uit projecten:

- Beeldhouwen, Schilderen, Textiel 

- Koken, Bakken 

- Teamsport, Zelfverdediging, Bootcamp, Extreme 
sport

- Spaans

- C.S.I. (scheikunde)

- Wood, steel & stone (techniek en cultuur)

- EHBO

- Beauty

- Drama



Extra Activiteiten
• Brugklasdisco (op school)

• Kerstgala (buiten school)

• Theater voorstelling (in het Zaantheater)

• Voorlichting social media, NS, HALT, GSA

• Bezoek aan bedrijven en opleidingen

• Klassenlunch in ons restaurant

• Schoolreis (kamp)

• Excursies naar musea

• Sponsorloop i.v.m. maatschappelijke 
betrokkenheid



Digitaal

• E-mail

• SMS-service 

• Beeldkrant

• Magister op mobile device of vaste pc

- Agenda 

- Cijfers

- Absentie

- Huiswerk/Spullen mee

- Te laat/Uitstuur









Nog een keer CITO-toets?

• Onafhankelijk

• Maakt deel uit van LVS

- Begin 1e klas

- Eind 1e klas

- Eind 2e klas

- Eind 3e klas

http://www.citogroep.nl/index.htm
http://www.citogroep.nl/index.htm


Doorstroom advies

4 X per jaar evaluatie met cijferrapporten, 
citogegevens en observaties van docenten

Dus, 4 X per jaar overweging inzet
opstroomprogramma.



Bovenbouw op Compaen

• Beroepsgerichte leerweg

• Theoretische leerweg

• Gemengde leerweg



VMBO beroepsgericht

• Compaen biedt 3 profielen:

1. Bouwen, Wonen en Interieur  

2. Horeca, Bakkerij en Recreatie (alleen op Compaen)

3. Zorg en Welzijn



VMBO TL

• Keuze uit veel vakken o.a. tekenen, LO2, 
scheikunde

• Extra examenvak is mogelijk

• LOB inclusief sollicitatietraining

• Havo-week

• Turboroute versneld MBO 4
(sector economie, extra lesprogramma geeft toegang tot 

Leerjaar 2 MBO 4)



VMBO  GL (alleen op Compaen)

• 1 beroepsgericht profiel i.p.v. 1 TL 
examenvak

• Optimale voorbereiding op het MBO als je 
weet wat je wilt



Wat biedt Compaen?
MBO HAVO

LJ 3, 4

LJ2

LJ1

BWI + HBR + Z&W

Basis Kader

Basis 
Eigen
Wijze

Basis Kader

Basis Eigenwijze of 
Basis regulier

Kader/Theoretisch TL plus

Theoretisch Havo

Nederlands, Engels, wiskunde, Duits,    
economie, nask 1, biologie, aardrijkskunde 

geschiedenis, nask 2, BTE – tekenen, LO2, (GL: 
BWI, HBR, Z&W)  

Gemengde 
Leerweg

Theoretisch



Wat biedt Compaen nog meer?

• Topsport vriendelijke school

• Aanvraag voor cultuurprofielschool

• Gemengde Leerweg

• (sociale) Veiligheid wordt hoog 
gewaardeerd in tevredenheidsonderzoek



Vragen ?

De informatie uit deze presentatie staat vanaf morgen 
op onze site:

www.compaenvmbo.nl



Tot ziens op

Open avond 22 januari
Open lesmiddag =
Compaen Experience 15 januari

5 februari

De informatie uit deze presentatie staat vanaf morgen op 
onze site:

www.compaenvmbo.nl


