
 •  Het project EigenWijze: via een pilot 
  kregen basisberoepsgerichte 2e klassers 
  de ruimte zelf hun onderwijs te organiseren.  
  In het schooljaar 2018/2019 kunnen ook 
  basisberoepsgerichte brugklassers kiezen  

 voor deze onderwijsvorm.  
•  Gemengde leerweg: deze bliezen we nieuw leven in via 
 een pilot in klas 3. Inmiddels is deze beschikbaar voor de  
 klassen 3 en 4 van alle profielen.
• Vakoverstijgend onderwijs: bijvoorbeeld de combinatie  
 literatuur-techniek-handvaardigheid. Dit past binnen 
 onze ambitie cultuurprofiel-school te worden. 

 • Meer duidelijkheid in keuzevakken: 
  leerlingen  in de beroepsgerichte leerwegen  
  konden voorheen kiezen uit maar liefst 
  26 keuzevakken. We hebben deze keuze  
  beperkt tot 9. Verder kan binnen ieder 

profiel voortaan gekozen worden uit 2 arrangementen. 
Zo geven we onze leerlingen meer sturing en sluit ons 
onderwijs beter aan op de mbo-vervolgopleidingen.

 • ICALT en DOT: we gingen nadrukkelijk aan  
  de slag met deze tools voor lesobservatie.  
  Hiermee kunnen we onze docenten nog  
  beter coachen.
 • Frisse Start en Opleiden in de School: deze  

 programma’s zorgden voor een goede begeleiding van  
 startende en studerende docenten. Intervisie en aandacht  
 zijn hierbij de sleutelwoorden.
• Ruimer aanbod workshops: op studiedagen boden we  
 meerdere workshops aan. Zo konden docenten zelf bepalen  
 wat ze wilden ontwikkelen.

Hoofd, hart en handen in 2017/2018 Structuur biedt ruimte in 2017/2018 Docent als lerende professional in 2017/2018

Alle feiten en cijfers op een rij? Kijk op:
www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/
2414/Compaen-vmbo

Ons schooljaar 
2017/2018 in één 
oogopslag

Compaen VMBO

Het schooljaar 2017/2018 stond voor ons in het teken 
van een sterke, positieve ontwikkeling van onze interne 
sfeer en cultuur. Een ontwikkeling waarvan we ook in de 
toekomst vele vruchten zullen plukken.

Onder onze medewerkers is een duidelijke positieve 
flow voelbaar geworden. En daar profiteren onze 
leerlingen en ouders natuurlijk ook van. Tevens hebben 
we sterk ingezet op het zijn van een topsportvriendelijke 
en sociaal veilige school met een cultuurprofiel. Daarin 
zijn mooie stappen gezet. Daarnaast hebben we veel 
energie gestoken in onze communicatie naar groep 
8-leerlingen. Dankzij onze nieuwe flyers en een 
realistische open avond was het voor nieuwe leerlingen 
duidelijk waarvoor ze konden kiezen. Dit zetten we de 

komende jaren voort zodat steeds 
meer leerlingen de weg naar Compaen 
zullen vinden.

Hanneke Eshuijs, afdelingsleider van 
leerjaar 2, 3 en 4 van de theoretische 
leerweg van Compaen VMBO Bron: Inspectie van het Onderwijs

Oordeel Inspectie van het Onderwijs:
basisarrangement
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Eindexamencijfers 2016/2017 Eindexamencijfers 2017/2018

6,8 (norm 6,29)
Basis:

6,5 (norm 6,16)
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6,92 (norm 6,30)
Basis:

6,52 (norm 6,16)
Kader:

6,5 (norm 6,17)
Theoretisch:

6,52 (norm 6,16)
Theoretisch:

Examenresultaten

Slagingspercentage 2016/2017 Slagingspercentage 2017/2018

Basis Landelijk

100% 498,1%

Cum laude*

Kader Landelijk

100% 496%

Cum laude*

Theoretisch Landelijk

92,4% 392,8%

Cum laude*

Basis Landelijk

100% -97,9%

Cum laude*

Kader Landelijk

100% -95,3%

Cum laude*

Theoretisch Landelijk

95,2% 192,5%

Cum laude*

* Aantal leerlingen* Aantal leerlingen

Maroucha Post, vierdejaars TL-leerling:

“Hier op school is de sfeer goed, iedereen staat voor elkaar klaar.”
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