
• De docenten van kunstvakken en techniek 
hebben samengewerkt om theater-
uitvoeringen te maken. Bij het project 
‘Vrije vogels’, heeft 75 jaar bevrijding 
de inspiratie geboden om leerlingen 

gedichten te laten schrijven en kooien én bevrijde vogels 
te creëren. Het maken van een lamp kreeg een andere 
dimensie door te werken vanuit de vraag ‘voor wie is 
het licht?’ De Gay Straight Alliance verzorgt de paarse 
vrijdag en draagt er aan bij dat er op Compaen niet 
gediscrimineerd wordt.

• Bij de Eigenwijze klassen in de 
onderbouw kennen leerlingen twee dagen 
keuzewerktijd per week. 

• In toenemende mate kiezen leerlingen op 
theoretische leerweg niveau voor de 

gemengde leerweg. Zij kunnen daarin de drie profielen 
die Compaen biedt in de beroepsgerichte vakken volgen.

• Sommige leerlingen doen al examen in klas 3 voor 
enkele vakken. 

• In 2020 deed 20% van de leerlingen in de TL examen in 
een 7e vak.

• Opleiden In De School speelt een 
belangrijke rol. Veel studenten worden 
opgeleid als docent, velen worden tijdens 
of na hun opleiding daadwerkelijk docent 
binnen Compaen en werken in een later 

stadium aan het behalen van een tweede bevoegdheid.
• In de ontwikkelweken vonden collega’s elkaar om hun 

onderwijs binnen vakgebieden maar ook vakoverstijgend 
op een hoger plan te tillen.

• Veel is geleerd vanuit de noodzaak om in de tijd van de 
scholensluiting wegens corona op afstand te werken. 
De digitale vaardigheden kregen een enorme boost.

Hoofd, hart en handen in 2019/2020 Structuur biedt ruimte in 2019/2020 Docent als lerende professional in 2019/2020

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

Vertrouwen in 
woelige tijden

Compaen VMBO

Na enkele jaren van wisselingen binnen schoolleiding en ondersteu-
ning heeft Compaen in 2019/2020 een stabiel jaar gehad waarin 
iedereen op de juiste plek zat. De school kreeg de basis op orde: 
kwaliteitszorg en sociale veiligheid werden opgepakt en uitgewerkt, 
doorstroomcijfers en financiën waren positief, er waren goede activi-
teiten voor leerlingen en er was ruimte en aandacht voor personeel.
De school kon zich weer ontwikkelen, Compaen is op weg gegaan 
om cultuurprofielschool te worden, heeft een nieuw schoolplan in de 
steigers gezet en maakte via dat proces plannen voor de toekomst.

En toen sloeg het coronavirus toe. De hervonden stabiliteit in de 
school was hard nodig om het onderwijs in verschillende fases vorm 
te geven. Compaen heeft er alles aan gedaan om invulling aan de 
primaire taak van de school te geven. Wekelijks zijn uitgebreide 
informatie updates verstuurd om iedereen ‘bij de les’ te houden. 
Er is gewerkt via ‘Teams’ volgens het bestaande lesrooster van klas 
1, 2 en 3 en de 4e klassen hebben een succesvol examenprogramma-
doorlopen. Zo gauw leerlingen weer in kleinere groepen welkom 
konden worden geheten, is er dagelijks gewerkt met een halve 
schoolpopulatie. Er is lesgegeven tot het moment dat het nodig was 
om het schooljaar af te sluiten.

In een tijd van afstand tot elkaar heeft 
het schoolteam een zeer hechte samenhang 
getoond, dit geeft groot vertrouwen in de 
toekomst.

Henk van Benthem
Directeur 

Eindexamencijfers 2018/2019 Eindexamencijfers 2019/2020

6,35
Basis:

6,54
Kader:

6,47
Theoretisch:

Examenresultaten

Slagingspercentage 2018/2019 Slagingspercentage 2019/2020

Basis Landelijk

100% -99,4%

Cum laude*

Kader Landelijk

100% -99,5%

Cum laude*

Theoretisch Landelijk

96,4% 199,2%

Cum laude*

* Aantal leerlingen

Basis Landelijk

100% -97,9%

Cum laude*

Kader Landelijk

98,2% -95,7%

Cum laude*

Theoretisch Landelijk

91,7% 492,9%

Cum laude*

* Aantal leerlingen

6,86 (norm 6,46)
Basis:

6,29 (norm 6,22)
Kader:

6,49 (norm 6,5)
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.

Bron: Inspectie van het Onderwijs

Oordeel Inspectie van het Onderwijs: 
voldoende

Zo waarderen leerlingen ons
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