
Onderbouw (1e en 2e klas)
Op Compaen hebben we een eenjarige brugperiode. De 1e klas is de brugklas. In overeenstemming met het advies 
van je basisschool word je geplaatst in een basisberoepsgerichte (b) of kaderberoepsgerichte/theoretische (kt) klas. 
De basisschool kan ook een aanbeveling doen om je in een speciale TL-Plusklas te plaatsen. Het doel van die klas is 
om je voor te bereiden op een overstap naar 2 havo. Als blijkt dat de theoretische leerweg voor jou toch de beste 
leerweg is, blijf je natuurlijk gewoon bij ons op school. 
Ook in de b- en kt-klassen letten we goed op of je wel in de goede klas zit. Als we denken dat je meer lesstof 
aankunt, zullen we je die aanbieden en je eventueel zo snel mogelijk laten overstappen naar een andere klas. Aan 
het eind van de 1e klas kijken we welke leerweg het beste bij je past: de basisberoepsgerichte, de kaderberoeps-
gerichte of de theoretische leerweg.

Leren op een andere manier
Op Compaen proberen we je niet alleen te laten leren uit boeken maar ook door zelf ontdekken, beleven, ervaren 
en doen. De projecten waaraan je werkt (zie hieronder), zijn daarvan een goed voorbeeld. Verder maak je kennis 
met speciale onderwerpen waarvoor we mensen in school uitnodigen om erover te komen praten.
We gaan ook de klas uit. Naar ons lesrestaurant bijvoorbeeld waar je een keer een driegangenlunch krijgt geser-
veerd. We bezoeken een museum en je gaat ook naar de bieb en het theater.
In de 2e klas ga je in april de Zaanstreek in om onderzoek te doen naar sporen van de Tweede Wereldoorlog en 
bezoek je het Verzetsmuseum in Amsterdam.

In de 1e klas krijg je les van een kleine, vaste groep docenten. Zij overleggen iedere week met elkaar, zodat ze 
je goed kunnen begeleiden. Alle lessen in de onderbouw worden in een apart gedeelte van de school gegeven. 
Daar is een ruim leerplein dat wordt gebruikt om speciale opdrachten die bij de lessen horen, uit te voeren. De 
onderwijsassistent kan je daar helpen met bijvoorbeeld het maken van een werkstuk of het voorbereiden van een 
presentatie.

Welke vakken krijg je?
IIn de brugklas krijg je de volgende vakken en leergebieden (in een leergebied zijn vakken samengevoegd die 
met elkaar te maken hebben.):
 • Nederlands
 • Engels
 • Wiskunde
 • Rekenen
 • Mens en Maatschappij (aardrijkskunde, geschiedenis en economie)
 • Mens en Natuur (biologie en verzorging)
 • Mens en Techniek (techniek en natuurkunde)
 • Kunst en Cultuur
 • Lichamelijke opvoeding (gym)
 • Mentor/studieles/LOB

Welkom op Compaen!!

Hallo toekomstige brugklasser

Met deze flyer willen wij jou (en natuurlijk ook je ouders) enige informatie geven over onze 

school. Je wilt immers vast wel weten wat voor school Compaen is en waar je terecht-

komt. De school heeft grote lichte leerpleinen met daaromheen lokalen die allemaal een 

smartboard hebben. De onderbouw en de bovenbouw hebben elk een eigen deel in het 

gebouw. Er lopen niet alleen docenten maar ook veel onderwijsassistenten rond, die je op 

de leerpleinen en in de lessen kunnen helpen met allerlei opdrachten. Wat ook leuk is om 

te weten is, dat we op Compaen veel aandacht besteden aan sport en kunstvakken. 

De belangrijkste dingen die je moet weten over onderbouw en bovenbouw en de sectoren 

die je op Compaen kunt kiezen, staan in deze flyer vermeld.

Voor meer uitgebreide informatie kun je altijd kijken op: www.compaenvmbo.nl
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Projecten
Naast de ‘gewone’ vakken krijg je in de brugklas te maken met verschillende projecten waaraan je werkt samen 
met je klasgenoten. Elk kwartaal werk je negen middagen aan een van deze projecten, zodat je aan het eind van 
het schooljaar alle projecten hebt gehad.

De projecten zijn:
 
 • Kunst en Cultuur
     Je gaat o.a. met je klasgenoten de voorstelling You like it maken. Je kunt meedoen met dans, rap, 
     toneel, podiumtechniek of optreden als VJ (videojockey). De voostelling wordt opgevoerd in het 
     Zaantheater. 
 • Media en ICT
     Je maakt kennis met alle mogelijkheden, voor- en nadelen van onze informatiemaatschappij.
 • Techniek
     Je ontwerpt en maakt een model van je eigen droomhuis.
 • Sport
     Je maakt kennis met verschillende (soms onbekende) sporten.
     Ook maak je in dit project een sportcircuit voor een andere klas.

Vakhulp
Als je moeite hebt met Nederlands, Engels, wiskunde of rekenen, krijg je extra les van een vakdocent tijdens een 
vakhulpuur. Er zijn ook uren waarin je kunt worden begeleid bij het maken van je huiswerk.

Kiezen
Aan het eind van de 2e klas basis- en kaderberoepsgericht ga je kiezen voor een profiel. Dat hoef je natuurlijk niet 
alleen te doen. Je mentor helpt jou daarbij. Bovendien worden er tijdens het schooljaar speciale projectblokken 
georganiseerd, waarbij je niet alleen kennismaakt met de verschillende profielen maar ook met allerlei beroepen. 
Ook komen er mensen voorlichting geven over beroepen. 

Bovenbouw (3e en 4e klas)
In de bovenbouw hebben wij de theoretische, de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg.

Welke lessen krijg je?
IIn de theoretische leerweg krijg je vooral leervakken. In de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg krijg je veel 
praktijklessen en ook de theorie die daarbij hoort. 

Stage
In de 3e en 4e klas ga je op stage. Deze stage is bedoeld om je te laten kennismaken met verschillende beroepen 
of met het onderwijs op het havo. Bovendien kan de stage je misschien helpen bij het kiezen van een vervolg-
opleiding.

Diploma
Welke leerweg je ook volgt, met het vmbo-diploma kun je altijd verder in het mbo. Het hangt van het soort 
vmbo-diploma af op welk niveau je kunt doorleren in het mbo. Met het diploma theoretische leerweg kun je ook 
overstappen naar het havo.

Theoretische leerweg
Als je geen moeite hebt met leren en je vindt het niet erg om veel leervakken te krijgen, moet je zeker kiezen voor 
de theoretische leerweg. De theoretische leerweg heeft een mooie eigen ruimte met een eigen leerplein.
Je kiest in de theoretische leerweg niet voor een speciaal beroep. Je krijgt een heleboel verschillende vakken, zodat 
je veel algemene kennis opdoet. Met die kennis kun je na het vmbo overstappen naar 4 havo of verder leren in het 
mbo voor een beroep dat je leuk vindt. 
Naast de ‘gewone’ vakken krijg je CKV, een verplicht vak waarbij je je verdiept in allerlei cultuurvormen, en talent-
uren waarbij je werkt aan projecten waarin je jouw talenten kunt ontdekken (bijv. talen, creativiteit, techniek of 
sport). In de 4e klas krijg je het - ook verplichte - vak maatschappijleer. Je leert daarbij van alles over politiek en hoe 
onze maatschappij in elkaar zit. In de 3e en 4e klas kies je het vakkenpakket met de 6 vakken waarin je uiteindelijk 
examen doet.
Om je goed voor te bereiden op het kiezen van een vervolgopleiding krijg je het vak Loopbaan Oriëntatie en Bege-
leiding (LOB). Hier hoor je van alles over allerlei beroepen en welke opleidingen daarbij horen. 

HAVO
Je kunt na de theoretische leerweg doorstromen naar het havo. Uiteraard kan dit alleen, als je cijfers goed zijn en 
je inzet ruim voldoende is. 

Bovenbouw basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen
Als je goed kunt leren, maar ook graag praktisch aan de gang gaat, is de kaderberoepsgerichte leerweg een prima 
mogelijkheid. Je krijgt dan naast de vijf theorievakken ook veel uren praktijk.
Ben je meer gericht op praktisch werken dan is de basisberoepsgerichte leerweg een goede keuze.

Vanaf het schooljaar 2016-2017 verandert het programma voor de bovenbouw beroepsgericht. Aan het eind van 
de 2e klas kun je dan niet meer kiezen voor de sector Consumptief, Techniek of Zorg & Welzijn, zoals we die nu 
nog hebben, maar voor een profiel. 
Compaen heeft drie profielen waaruit je kunt kiezen. In zo’n profiel ga je dan ook eindexamen doen.

 

Keuzevakken
Als je eenmaal hebt gekozen voor het profiel waarin je eindexamen gaat doen, kies je, naast het verplichte keu-
zevak Ondernemen, nog drie keuzevakken. Deze keuzevakken sluit je af met een schoolexamen. Je kunt die 
keuzevakken kiezen uit de keuzevakken die horen bij het door jou gekozen profiel maar ook uit de keuzevakken 
die horen bij een ander profiel.  
Zo kun je bijvoorbeeld
	 •	met	het	profiel Bouwen, Wonen & Interieur onder andere het keuzevak Sport en bewegen gaan 
    volgen bij Zorg & Welzijn;
	 •	met	het	profiel Horeca, Bakkerij & Recreatie onder andere het keuzevak Duurzame energie gaan 
    volgen bij Bouwen, Wonen en Interieur;
	 •	en	met	het	profiel Zorg & Welzijn onder andere het keuzevak Patisserie gaan volgen bij Horeca, 
    Bakkerij & Recreatie.
Dit zijn alleen maar voorbeelden. Er zijn nog veel meer keuzevakken. Die kun je allemaal vinden op onze website 
bij het tabblad Onderwijs/Bovenbouw.
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Mentor
Op Compaen heeft elke klas een eigen mentor die zorgt voor alle praktische informatie voor jou, je ouders en de 
docenten. Als er problemen zijn, kun je het beste als eerste met je mentor gaan praten. Die kan je dan verder hel-
pen, als dat nodig is. De mentor geeft de studielessen en werkt samen met de docenten en de leerlingbegeleiding. 
Hij of zij is ook aanwezig bij alle feesten, sportdagen, excursies en het schoolkamp.

Dyslexie
Als er is geconstateerd dat je dyslexie hebt, krijg je op Compaen een dyslexiekaart. Daarop staat wat we allemaal 
kunnen doen om je te ondersteunen bij je studie. Ons uitgangspunt is dat wij je willen leren omgaan met dyslexie, 
zodat je er zo min mogelijk last van hebt. We bieden je ook trainingen aan, als we verwachten dat je daardoor 
beter leert presteren. Daarnaast gebruiken we een computerprogramma dat schoolboeken en toetsen voorleest 
als je problemen hebt met lezen.

Website
In deze flyer hebben we alleen de voor jou meest belangrijke zaken op een rijtje gezet. Alles wat in deze flyer 
staat, en nog veel meer, staat veel uitgebreider op onze website www.compaenvmbo.nl

Voor meer informatie kun je ook naar school bellen:
075 612 63 03 en vragen naar meneer H. den Bezemer, afdelingsleider onderbouw of een mailtje sturen naar 
h.denbezemer@compaenvmbo.nl.

Horeca, Bakkerij & 
Recreatie (HBR)

			•	Gastheerschap
			•	Bakkerij
			•	Keuken
			•	Recreatie

Bouwen, Wonen & 
Interieur (BWI)

			•	Bouwproces	en	
      voorbereiding
			•	Bouwen	vanaf	
      fundering
			•	Hout	en	meubel-	
      verbindingen
			•	Design	en	decoratie

Zorg & Welzijn 
(Z&W)

			•	Mens	en	gezondheid
			•	Mens	en	omgeving
			•	Mens	en	activiteit
			•	Mens	en	zorg


