
 •  Meer praktijk: bij het vak NASK hebben we  
  tijdens iedere lessenserie een practicum  
  toegevoegd. Zo leren leerlingen niet alleen 
  uit hun boeken, maar ook in de praktijk. 
 •  De imkerij: onze vakgroep biologie heeft 

 een imkerij opgezet. De honing daarvan zal gebruikt  
 worden in ons lesrestaurant. 
•  Kunst en techniek: de docenten van onze kunst- en   
 techniekvakken willen graag meer samenwerken. Zij  
 hebben veel energie gestoken in de subsidieaanvraag  
 hiervoor. 

 • Gespreide examinering: we hebben 
  ervaring opgedaan met het gespreid   
  afnemen van examens. Hierbij kunnen  
  leerlingen, onder bepaalde omstandigheden,  
  hun examen in twee jaar doen. Volgend 

 schooljaar pakken we dit verder op.
• Gemengde leerweg: in 2017/2018 zijn we gestart met 
 de gemengde leerweg, een unicum in Zaanstad. En met  
 succes. In het schooljaar 2018/2019 zijn de eerste 
 leerlingen geslaagd.   

 • Opleiden in de School: diverse docenten  
  volgden scholing op het gebied van   
  werkplekbegeleiding. Zij zijn nu optimaal in  
  staat stagiairs te begeleiden.
 • Aan de leiding: drie van onze docenten  

 hebben een opleiding tot leidinggevende gevolgd en met  
 succes afgerond.
• Leerling 2020: onze docenten richten zich steeds meer op  
 vakoverstijgend onderwijs passend bij de leerling van 2020.  
 Ook afgelopen schooljaar ontwikkelden docenten met  
 elkaar projecten met een hoog leerrendement.

Hoofd, hart en handen in 2018/2019 Structuur biedt ruimte in 2018/2019 Docent als lerende professional in 2018/2019

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

Een stevige basis 
die vertrouwen biedt 
voor de toekomst

Compaen VMBO

Structuur, rust en een goede sfeer; dat zijn de woorden 
die ons schooljaar 2018/2019 kenmerkten. Na een periode 
van directiewisselingen hebben we hard gewerkt aan 
stabiliteit. En met resultaat! Zowel voor medewerkers als 
voor leerlingen en ouders is duidelijk waar Compaen 
voor staat. Wie onze school binnenstapt, voelt direct dat 
iedereen zich hier thuis voelt. 

We zijn trots op het behaalde NOC*NSF-predicaat 
Topsportvriendelijke School; het laat zien dat wij leerlingen 
met een uitzonderlijk talent, binnen de sport of in een 
andere discipline, de juiste begeleiding geven. Daarnaast 
zijn we erg blij met de nieuwe leskeuken die we met 
ingang van het schooljaar 2019/2020 in gebruik gaan 
nemen. Afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest 
met het ontwerpen ervan. Duurzaamheid was daarbij de 

rode draad. Al met al hebben we in 
het afgelopen schooljaar een stevige 
basis gelegd en we kijken dan ook vol 
vertrouwen naar de toekomst.

Henk van Benthem, 
waarnemend directeur

Eindexamencijfers 2017/2018 Eindexamencijfers 2018/2019

6,86 (norm 6,30)
Basis:

6,29 (norm 6,16)
Kader:

6,26 (norm 6,16)
Theoretisch:

Examenresultaten

Slagingspercentage 2017/2018 Slagingspercentage 2018/2019

Basis Landelijk

100% 098%

Cum laude*

Kader Landelijk

98,2% 095,8%

Cum laude*

Theoretisch Landelijk

91,7% 493%

Cum laude*

* Aantal leerlingen

Basis Landelijk

100% -97,9%

Cum laude*

Kader Landelijk

100% -95,3%

Cum laude*

Theoretisch Landelijk

95,2% 192,5%

Cum laude*

* Aantal leerlingen

6,92 (norm 6,29)
Basis:

6,52 (norm 6,16)
Kader:

6,52 (norm 6,17)
Theoretisch:

Isa Ouwehand, derdejaars leerling kader:

“Hier word je geaccepteerd   
zoals je bent en kun je, 
met hulp van leuke docenten, 
je talenten laten zien.”

Eén van onze mooie 
profielen is Horeca, 
Bakkerij & Recreatie. 
Wij zijn de enige 
vmbo-school in de 
Zaanstreek die opleidt 
voor de horeca.

Zo waarderen leerlingen ons
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