




ouderavond leerjaar 3
• maandag 18 september 
• 19.00 centrale opening 

• Mevr. Marian Konijn teamleider Bovenbouw Beroeps
• Mevr. Meeuwsen decaan Bovenbouw beroeps

• 19.45 even langs de afdelingen
o BWI bouw, wonen en interieur
o Z&W zorg en welzijn
o HBR Horeca broodbakken en recreatie

• 20.00 Gesprek met de mentor 



centrale opening

Algemene informatie leerjaar 3
Profiel- en keuzedelen
Activiteiten buiten school
Rapport en overgangsnormen
LOB en stage
Kennismaken met de mentor



opbouw schooljaar 17-18
• 40 lesweken vier rapportperiodes en drie keuzeperiodes

• Drie periodes voor de keuzedelen
• Week 1 tot 14
• Week 14 tot 26
• Week 26 tot 38

• Week 39 en 40 laatste schoolweken
• Week 39 maandag presentatie keuzedelen
• Week 40 Ardennen en Straatsburg

• Rapport ophalen
• Week 40 donderdag 



lessentabel leerjaar 3







TOP weken

• Week waarin testen, toetsen, opdrachten, 
projecten, excursies etc. gepland worden.

• Bij voorbeeld, bezoek bibliotheek, bedrijven, 
professionals geven masterclasses op Compaen, 
excursies naar Amsterdam etc.

• Drie TOP weken dit schooljaar
• Week 10
• Week  18
• Week 28



Activiteiten buiten school
Bezoek aan bedrijven

 Vanuit de profielen georganiseerd
Stages

 Van 14 tot en met 25 mei 2018
Einde schooljaar activiteiten

 Presentatie dag keuzedelen en buitenland 
reizen Ardennen en Straatsburg

Sportdagen
 Externe sportdag 19 juni
 Winterberg weekend 16 februari

CKV activiteiten
 Rondjes cultuur 2 en 4 oktober
 Kerstgala 21 december



rapportperiodes
• Vier rapportperiodes

• Week 1 tot 11
• Week 11 tot 20
• Week 20 tot 29
• Week 29 tot 39

• Rapport spreekmiddag of avond
• 29, 30 november  verplicht
• 12, 13 februari      facultatief
• 24, 25 april            facultatief
• 19 juli eindrapport ophalen (facultatief?)



rapport en overgangsnormen
 3e leerjaar 1 rapport periode (4 x overzicht)

Overgangsnormen zie website van Compaen

 Rekentoets in week 23 en 24

 Citotoets leerjaar 3 week 33

Afsluiting CKV in leerjaar drie

 Klas 4 examenjaar



LOB in de derde klas

Decaan BBB: mevrouw Irene Meeuwsen
• Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding (LOB) op Compaen.
 Beroeps- en interessetest
 Bezoeken van open dagen en beroepenmarkten
 Eerstelijns: mentor- en LOB gesprekken
 Tweedelijns: decaan
 LOB belangrijk in de praktijklessen 

• Informatie over alle activiteiten en open dagen worden per 
mail aan ouders verstuurd en kunt u terug vinden op onze 
website (Open Dagenkalender).



Stage in leerjaar 3
Beroepsoriënterende stage binnen het gekozen profiel

• 2 weken stagelopen (14 tot en met 25 mei 2018).
• Doel: indrukken op doen.
• Stageboek bijhouden en opdrachten uitwerken
• Presenteren in de klas. 
• Begeleiding vanuit school: 

 Voorbereiding met lessen en solliciteren
 Bezoek door een docent op het stage adres
 Nabespreken van de stage en de stage opdrachten 

Voor meer info: i.meeuwsen@compaenvmbo.nl



waar werken wij aan dit jaar!

verbetering onderwijs profiel en keuzedelen
professionals uit het bedrijfsleven voor de klas
connectie met Zaans bedrijfsleven  
Soepele overgang van vmbo naar mbo
maatwerk voor leerlingen
extra (les of vak)aanbod voor leerlingen



studiedagen bovenbouwteam

• 17 oktober studie-ochtend en 8ste school
• 16 november teamwerkmiddag 
• 17 januari studie-ochtend en 8ste school
• 13 maart docenten bezoeken andere vmbo 

scholen
• 22 maart teamwerkmiddag 
• 23 april studie-ochtend en 8ste school



filmpjes

• www.compaenvmbo.nl



Kennismaken met mentor

 B3A > mevrouw Halima Ballouti 202
 B3B > de heer Peter van Holland 204
 B3C > de heer Gökhan Özkan 205
 K3A > de heer Marcel de Haan 206
 K3B > de heer Arie de Vries 208
 K3C > mevrouw Petra Zegerius 209

 De afdelingen zijn open om te bekijken
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