Wil je meer weten
over onze school?

Brugklas op Compaen VMBO

Onder voorbehoud

Leerplein met
onderwijsassistent

Open avond
19 januari

Compaen heeft 3 ruime leerpleinen in het gebouw.

Je kunt altijd een afspraak
maken voor een rondleiding
of kennismaking
Neem contact op met:
Joris van Loo
(afdelingsleider onderbouw)
j.vanloo@compaenvmbo.nl

Er is een leerplein speciaal voor de onderbouw
waar je alleen, in groepjes of met de hele klas kunt
werken. Er is altijd een onderwijs assistent die je
kan helpen met je huiswerk of als je moeite

Leerwegen in de
brugklas, hoe zit dat?

hebt met plannen. Ook als je een computer wilt
gebruiken, kun je hier terecht.

De basisschool adviseert welke leerweg het

Toptalenten

Hanneke Eshuijs

best bij je past. Volgens dat advies word je

Op Compaen kun je topsport en school combi-

(afdelingsleider TL)

geplaatst in een basisberoepsgerichte klas,

neren. Topsporters en andere toptalenten krijgen

h.eshuijs@compaenvmbo.nl tel nrs.

kader/theoretische klas of TL-plusklas.

van ons de begeleiding, ruimte en tijd om zowel

Jan Willem van der Duin
(afdelingsleider bovenbouw beroepsgericht)
j.vanderduin@compaenvmbo.nl

hun diploma te halen als hun sport te beoefenen.

De brugklas

De toptalentcoördinator overlegt met de bonden

Op Compaen is het eerste jaar de brugklasperiode.

of de coach.

In de eerste klas bekijken we met alle docenten of

Je kunt ook kijken op onze website

je op de juiste plek zit. Is de lesstof te makkelijk?

www.compaenvmbo.nl

Dan krijg je moeilijkere lesstof. Soms kan je
overstappen naar een ander niveau. Aan het eind
van de brugklasperiode kijken we welke leerweg
het best bij je past: basis, kader of theoretisch.
Je krijgt veel vakken van verschillende docenten.

Welke vakken
krijg ik?
In de brugklas krijg je les in:
Nederlands
Engels
Frans (in de TL-plus klas)

TL-plusklas

Eigenwijze

Leerlingbegeleiding
Naast de mentor is er een leerlingbegeleider.
Daar kan je terecht als je extra hulp nodig hebt,
bijvoorbeeld als je het lastig vindt om goed voor
jezelf op te komen.

Vakhulp
Vind je Nederlands, Engels, rekenen of wiskunde
lastig? Hiervoor is er een vakhulp-uur, waar je
extra hulp kunt krijgen.

Dyslexie
Heb je een dyslexieverklaring, dan krijg je op
Compaen een dyslexiekaart. Daarop staat wat wij
kunnen doen om je te helpen bij je schoolwerk.
Wij leren je zo goed mogelijk omgaan met je
dyslexie. We bieden trainingen aan als we denken
dat je daardoor beter kunt presteren. Je mag een
computerprogramma gebruiken dat schoolboeken

Buiten de les
Projecten
In de eerste klas doe je naast de gewone vakken
verschillende projecten. Elk project duurt negen
weken. Eén middag in de week werk je hieraan
met je klas.
	Bij Kunst en Cultuur maak je een theatervoorstelling in het Zaantheater, waarbij alles

Als het niet zeker is of je het havo nu al aankan,

Op Compaen kun je met een vmbo basis advies

kan je in een TL-plusklas geplaatst worden. Je volgt

kiezen uit twee soorten klassen: de reguliere

dan alle vakken op een niveau dat de overstap van

basisklas of de Eigenwijze klas. In deze klas

1 TL-plus naar 2 havo mogelijk maakt. Na de plus-

krijg je twee dagen in de week op een andere

klas mag je bij goede resultaten naar 2 havo. Wij

manier les. Docenten van verschillende vakken

hebben goede afspraken met alle Zaanse havo/vwo

geven instructie en je kunt zelf kiezen met

sporten en organiseer je een sportcircuit

scholen. Al 10 jaar zijn onze resultaten uitstekend

welk van de vakken je aan het werk gaat.

voor een andere klas.

Door sommige vakken samen te voegen, zoals

Wiskunde

biologie en verzorging, houden we het aantal

Mens en Maatschappij (aardrijkskunde,

want veel van onze doorstromers hebben nu een

Je wordt gecoacht in het maken van deze

docenten per klas zo klein mogelijk. Je hebt één

geschiedenis en economie)

havo of zelfs vwo diploma gehaald.

keuze en je leert plannen, organiseren,

speciale docent, dat is jouw mentor. De mentor

Mens en Natuur (biologie en verzorging)

De vakken Nederlands, Engels, Frans en wiskunde

samenwerken en presenteren als extra vaar-

zorgt voor alle informatie voor jou, jouw ouders en

Mens en Techniek (techniek en natuurkunde)

worden op havo-niveau aangeboden en getoetst.

digheden. Bedenk goed of deze manier van

de docenten. De mentor helpt met studielessen,

Kunst en Cultuur (tekenen, handvaardigheid

De overige vakken worden aangeboden op

werken bij jou past. Heb je bijvoorbeeld veel

Compaen VMBO

is aanwezig bij sportdagen, excursies, schoolfeest

en drama)

TL-niveau. Je moet dus harder werken en meer

structuur nodig en vind je plannen moeilijk,

Nieuwendamstraat 6

en kamp. Ook helpt de mentor jou als je ergens

Lichamelijke opvoeding (gym)

lessen volgen dan in de gewone TL-klassen.

dan kun je in de reguliere basisklas terecht.

1507 JE Zaandam

mee zit.

Mentorles

Dat moet je er wel voor over hebben. Natuurlijk kun

Beide klassen werken prima, maar nét even op

je er ook voor kiezen om bij ons 2 TL te doen.

een andere manier.

Telefoon 075 612 63 03

Begeleiding

en toetsen kan voorlezen.

op het podium en achter de schermen door
jullie wordt geregeld.
	Bij Fitlab zeggen we: weet wat je eet. Je
wordt je meer bewust van jouw leefstijl.
	Bij Sport maak je kennis met verschillende

	Bij Techniek ontwerp je een eigen huis, dat je
ook zelf maakt.

Voor jou
en je
toekomst!
De basisberoeps- en
kaderberoepsgerichte leerweg
bij Compaen VMBO

Basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg

Zeker van een baan in
de elektrotechniek
Wil je elektromonteur worden?
En zeker zijn van een baan!

Horeca, Bakkerij en
Recreatie

Dat kan makkelijk! Speciaal voor onze leerlingen
hebben we samen met Installatiewerk

Droom je van een eigen
restaurant of bakkerij?

Noord-Holland een leerroute opgezet, die je een
baan garandeert in de elektrotechniek. Dat kan,
omdat wij jouw leerroute (met daarin vastgestelde

Bij Horeca, Bakkerij en Recreatie leer je wat daar

Elk normaal schooljaar zijn er
schoolfeesten, een sportdag en een
wintersportvakantie. Op schoolkamp
gaan we naar de Ardennen of Londen
of Antwerpen en we bezoeken
een pretpark.

voor nodig is. Je zal flink moeten oefenen om alle
fijne kneepjes van het koksvak, de bakkerij en het
restaurant onder de knie te krijgen. Maar gelukkig kun je dat bij ons in de professionele keuken,
de bakkerij en het lesrestaurant net als in ‘het
echt’ oefenen. Bij het profieldeel Recreatie leer je
promotie- en cateringactiviteiten te organiseren,
zoals muziek- en dansevents of animatieactiviteiten op de camping.

Zorg en Welzijn

keuzevakken) zo hebben samengesteld, dat je
na het vmbo met één dag school en vier dagen
werken je opleiding kunt afronden. Eigenlijk ga je
dus direct aan de slag!

graag gebruik van alles wat deze wijk te bieden

Leren buiten de
school

heeft. Dat betekent dat je soms kookt in het

Stages

lesrestaurant en dat de kippenren voor de buurt-

Leren doen we bij Compaen niet alleen in school.

boerderij straks misschien wel door jou wordt

We laten je ook graag zien hoe het er in het echt

gemaakt. Zo word je zo goed mogelijk voorbereid

aan toe gaat. Zowel in het derde als in het vierde

op jouw vervolgstudie in het mbo en werken in
jouw vakgebied.

Bouwen, Wonen
en Interieur

Dan zit je goed bij Z&W. Daar staat werken met

Hoe bouw je een huis?

leerjaar loop je twee weken stage bij een bedrijf

Aan het einde van de tweede klas kies je een

mensen centraal, of ze nu nog heel jong of al wat

dat past binnen jouw profiel. Je leert hoe je een

profiel. Deze profielen bereiden je voor op een

Bij BWI leer je alles over bouwen. Vanaf de

ouder zijn. Zo leer je activiteitenmiddagen op de

sollicitatiebrief schrijft, hoe je jezelf presenteert

vak. Je kunt kiezen uit Bouwen, Wonen en

fundering tot het dak, isolatie en duurzame

basisschool organiseren of verzorg je een high

en hoe je contact maakt met vakcollega’s op

Interieur (BWI), Horeca, Bakkerij en Recreatie

energie: alles komt aan bod. Daarnaast krijg je les

tea voor ouderen in het zorghotel. Maar je leert

het werk.

(HBR) of Zorg en Welzijn (Z&W).

in het bouwproces en de voorbereiding. Wat wil

ook hoe je een gezonde maaltijd klaarmaakt

je maken, wat kost het en welk materiaal heb je

en je leert de omgeving waar je werkt schoon te

Bij elk profiel hoort een ander vakkenpakket met

TOP week

nodig? En als je gebouw eenmaal staat, moet het

houden. Ook kom je meer te weten over hoe

Daarnaast is er drie keer per jaar een TOP-week

algemene en beroepsgerichte vakken. De meeste

ook nog ingericht worden. Dat leer je bij het vak

je mensen kunt helpen bij hun persoonlijke

(Toetsen, Opdrachten, Projecten). Tijdens die

lestijd breng je daar door. Oefenen in het maken

meubelmaken, design en decoratie.

verzorging en begin je met EHBO.

week bezoek je Zaanse bedrijven, ga je op

van een halfhouts verbinding, net zo vaak een

excursie naar musea, luister je naar gastsprekers

chocolademousse maken totdat het perfect is of
het aanbrengen van een maskertje bij een model;
dat kost tijd. Gelukkig heb je daar heel leerjaar
drie en vier voor.

en neem je deel aan workshops.

Keuzevakken
Naast de profielvakken, heb je ook nog les in keuzevakken. Je maakt een keuze uit heel veel verschillende vakken. We adviseren je natuurlijk daarbij, zodat je een
diploma haalt waar je wat mee kunt in de toekomst. Soms weet je al wat je wil worden en is een specialisatie, verdieping handig. Soms weet je nog niet wat je wilt en kies
je een keuzevak uit een ander profiel. Ben je benieuwd naar onze keuzevakken? Op dit moment bieden we onder andere de vakken meubel maken, installeren en
monteren, robotica, patisserie, evenementen, ondernemen, Sport en Bewegingsactiviteiten, de bijzondere keuken en EHBO aan. Je doet ook examen in het keuzevak
dat je kiest. Bekijk ook de filmpjes op onze website. www.compaenvmbo.nl

Compaen VMBO ligt midden in een woonwijk.
Voor het onderwijs bij ons op school maken we

Profielen
en examen

Een afwisselende baan in de zorg!

Samen met de buurt

zorghotel van Evean, dat ouderen naar school
komen voor een gezellige koffieochtend,
dat buurtbewoners komen lunchen in ons

