Kempenhorst College
Informatiefolder voor ouders

Een fijne school!
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Beste ouder, verzorger,
Uw kind heeft in november kennisgemaakt met het Kempenhorst College door
middel van een kleurrijke folder. De informatie over onze school in deze folder is
voor u als ouder of verzorger bestemd. We hopen dat u na het lezen een goed
beeld van onze school hebt.

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)

Het Kempenhorst College is een scholengemeenschap voor vmbo in Oirschot.
We bieden alle leerwegen in het vmbo aan: basis, kader en theoretisch. Het
vmbo duurt 4 jaar.
In de bovenbouw bieden we op dit moment 7 profielen aan, zoals u uit het
schema kunt opmaken.

Alle medewerkers van het Kempenhorst College

Structuur van de school
Keuze uit de volgende 7 profielen:
• Bouwen, Wonen & Interieur
• Produceren, Installeren & Energie
• Media, Vormgeving & ICT
• Economie & Ondernemen
• Groen
• Zorg & Welzijn
• Dienstverlening & Producten
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Een betrokken en deskundig team van onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel staat klaar om uw kind welkom te heten.
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ALGEMENE INFORMATIE

Duidelijke scheiding onder- en bovenbouw

In ons mooi en fris uitziende gebouw zijn er duidelijk herkenbare eenheden. De
aparte ingang, fietsenstalling en onderwijsvleugel met meer dan voldoende ICTmogelijkheden zorgen ervoor dat uw zoon of dochter een veilig gevoel in een
kleinschalige omgeving krijgt. Daarnaast hebben de leerlingen aparte pauzes
en is er een onderbouwconciërge aanwezig.

Mogelijkheden op het Kempenhorst College

Na de basisschool volgt de grote stap. Uw kind wordt op advies van de
basisschool geplaatst in een van de brugklassen: basis (zie pagina 6), (basis)/
kader (zie pagina 8) of theoretisch (TOPm, zie pagina 10). Het Kempenhorst
College kent een 2-jarige brugperiode. De meest gerichte doorstroom vindt
plaats in dezelfde leerweg. Voor een beperkt aantal leerlingen is aan het einde
van leerjaar 1 de overstap naar een andere leerweg mogelijk.

Keuzes na de brugperiode

Na de 2-jarige brugperiode kiest uw kind een leerweg en - afhankelijk van de
leerweg - een profiel/sector. Verderop in deze folder vindt u meer informatie
per leerweg. De profielen werken zeer praktijkgericht volgens het principe van
werkplekleren. Leerlingen uit de theoretische leerweg kiezen een vakkenpakket.

Projectonderwijs

Leerlingbegeleiding

Het Kempenhorst College staat bekend om haar uitstekende leerlingbegeleiding. Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs ingegaan. Bij de bepaling of een leerling in aanmerking komt voor ondersteuning, staan voortaan de
ondersteuningsbehoeften centraal. Dit betekent dat zowel leerlingen met als
zonder diagnoseverklaring in aanmerking kunnen komen voor hulp. Hierbij dient
te worden aangetoond dat de ontwikkeling van de leerling wordt belemmerd in
het reguliere schoolproces.
De intensiteit en de aard van de begeleiding varieert. Te denken valt aan
SOVA-training, faalangstreductietraining, examenvreesreductietraining en interne
leerlingbegeleiding.
De rekenondersteuning vindt plaats tijdens de wiskundelessen. Bij taalondersteuning wordt kortdurend gewerkt aan leerstrategieën voor de talige vakken.
Wij zijn ervan overtuigd dat leerlingen veel van
elkaar kunnen leren. Daarom hebben we leerlingcoaches. In vrijwel iedere klas wordt een leerlingcoach
opgeleid om klasgenoten te helpen bij bijvoorbeeld het
noteren van huiswerk in de agenda of met het plannen van
huiswerk.

Uw kind krijgt elke week projectonderwijs. Uw zoon of dochter werkt in groepjes
aan een project en doet zo niet alleen kennis op, maar leert ook vaardigheden
die belangrijk zijn voor het vervolgonderwijs, zoals samenwerken, plannen
en reflecteren. We zijn bijzonder trots op de goede resultaten van dit type
onderwijs in de regio.

Vernieuwing onderwijs

Op dit moment is het Kempenhorst College onderzoek aan het doen naar een
onderwijsmodel dat meer recht doet aan het leren van de leerling. Het streven is
om hiermee te starten in de onderbouw, met ingang van schooljaar 2020-2021.
Wanneer er meer bekend is, zullen we u hierover informeren.
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BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG
Voor welke leerlingen?

Uw kind kan in de basisberoepsgerichte leerweg geplaatst worden met een:
• basisadvies
• basis-/kader advies.

Leertuinprincipe

In de leertuin zitten die leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om de
school met succes af te ronden. De leerlingen in de B-klassen hebben les in kleinere klassen in de leertuin, uiteraard wel met alle voorzieningen. Ze krijgen hier
de mogelijkheid om de stof van de theorievakken te verwerken op een manier
die voor hen het meeste rendement oplevert. Hiervoor krijgen ze een weektaak.
Leerlingen krijgen geen huiswerk mee naar huis en werken tijdens de week aan
deze weektaak. Die dient aan het einde van de week af te zijn.
In de tweede helft van leerjaar 2 gaan de leerlingen zich geleidelijk voorbereiden op de bovenbouw, zodat de doorstroom optimaal verloopt. In de bovenbouw gaan de leerlingen naar de basisberoepsgerichte leerweg, waar ze worden voorbereid op het middelbaar beroepsonderwijs. Ze kiezen dan een profiel.

Profielen bovenbouw
Met extra aandacht voor:

Voordelen op een rijtje:

3Loopbaan- en keuzebegeleiding
(LOB)
3Goede aansluiting op het mbo
3Keuzewerktijd (KWT)
3Leerjaar 1 & 2: Kleine klassen
3 Leertuin
3 Weektaak
3 Projectonderwijs
3 Mediasmart
3 Leerjaar 3 & 4: Buitenschools
leren
3Keuze uit 7 profielen
3Keuze uit meerdere
beroepsgerichte keuzevakken

3L
 eerlingen krijgen ruimte voor
het ontdekken en ontwikkelen
van hun talenten
3 Aandacht voor welzijn,
leren leren, leren stellen van
leervragen, keuzes maken en
LOB
3 Veel mogelijkheden
3 Veel keuzevrijheid
3Onderwijs op maat
3 Buitenschools leren
3Contextrijk en motiverend
onderwijs

Het Kempenhorst College biedt op dit
moment 7 profielen aan:
• Bouwen, Wonen & Interieur
• Produceren, Installeren & Energie
• Media, Vormgeving & ICT
• Economie & Ondernemen
• Groen
• Zorg & Welzijn
• Dienstverlening & Producten
Leerlingen krijgen theorievakken, die voor een deel verplicht zijn voor iedereen
(bijvoorbeeld Nederlands en Engels) en voor een deel verplicht zijn bij het
profiel (bijvoorbeeld economie of biologie). Daarnaast kiest de leerling voor de
bovenbouw vier beroepsgerichte keuzevakken:
• de leerling kiest twee beroepsgerichte keuzevakken uit het gekozen profiel
• twee andere beroepsgerichte keuzevakken mogen ook uit andere profielen
gekozen worden.
In de bovenbouw kiest de leerling dus een profiel en vier beroepsgerichte
keuzevakken.
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KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG

Voor welke leerlingen?

Uw kind kan in de kaderberoepsgerichte leerweg geplaatst worden met een:
• basis-/kader advies
• kaderadvies
• kader-/theoretische leerweg advies.

Determinatie mogelijkheden

Leerlingen met bovengenoemde adviezen starten in een (B)/K-klas. In deze
klas wordt op kaderniveau onderwijs gegeven. Gedurende het schooljaar
wordt duidelijk naar welke leerweg een leerling in leerjaar 2 gaat. Leerlingen
die voldoen aan de determinatienormen voor kaderniveau gaan naar een
2K-klas. Een aantal leerlingen zal ook in leerjaar 2 in een BK-klas blijven, zodat
zij extra tijd krijgen om te kijken welke leerweg het meest passend is voor hen.
Een beperkt aantal leerlingen zal in leerjaar 2 naar een basisberoepsgerichte
klas gaan (2B-klas). Als een leerling in houding en resultaten laat zien wellicht
vmbo-T niveau aan te kunnen, wordt de leerling de kans geboden om aan de
T-procedure deel te nemen. Bij het goed doorlopen van deze procedure, kan
een enkele leerling in een 2T-klas starten.

Profielen bovenbouw
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Met extra aandacht voor:

Voordelen op een rijtje:

3Praktijkgericht en contextrijk
onderwijs
3 Activerende didactiek
3Onderwijs op Maat
3Uitstel van keuze leerweg
3Loopbaan- en keuzebegeleiding
(LOB)
3Goede aansluiting op het mbo
3Leerjaar 1 & 2:
• Projectonderwijs
• Mediasmart
3L
 eerjaar 3 & 4:
• Keuze uit 7 profielen
•K
 euze uit meerdere
beroepsgerichte keuzevakken
• Buitenschools leren

3L
 eerlingen krijgen ruimte voor
het ontdekken en ontwikkelen
van hun talenten
3 Aandacht voor welzijn,
leren leren, leren stellen van
leervragen, keuzes maken en
LOB
3 Veel mogelijkheden
3 Veel keuzevrijheid
3 Buitenschools leren
3 Motiverend onderwijs

Het Kempenhorst College biedt op dit
moment 7 profielen aan:
• Bouwen, Wonen & Interieur
• Produceren, Installeren & Energie
• Media, Vormgeving & ICT
• Economie & Ondernemen
• Groen
• Zorg & Welzijn
• Dienstverlening & Producten
Leerlingen krijgen theorievakken, die voor een deel verplicht zijn voor iedereen
(bijvoorbeeld Nederlands en Engels) en voor een deel verplicht zijn bij het
profiel (bijvoorbeeld economie of biologie). Daarnaast kiest de leerling voor de
bovenbouw vier beroepsgerichte keuzevakken:
• de leerling kiest twee beroepsgerichte keuzevakken uit het gekozen profiel
• twee andere beroepsgerichte keuzevakken mogen ook uit andere profielen
gekozen worden.
In de bovenbouw kiest de leerling dus een profiel en vier beroepsgerichte
keuzevakken.
9

THEORETISCHE LEERWEG (TOPm)
Voor welke leerlingen?

Uw kind kan in de theoretische leerweg geplaatst worden met een:
• theoretische leerweg advies
• theoretische leerweg/havo advies
• in beperkte gevallen kader-/theoretische leerweg advies (de school bekijkt dan
waar de leerling het meest tot zijn recht komt).

vmbo TOPm

vmbo TOPm leidt tot een theoretische leerwegdiploma. TOPm staat voor
Theoretische leerweg op maat. Dit wil zeggen dat een groot deel van de lessen
theorievakken zijn, waar we wel een breed aanbod van werkvormen gebruiken.
Daar waar mogelijk gebruiken we de praktijkmogelijkheden die onze school kan
bieden.
TOPm is volop in ontwikkeling. De leerlingen krijgen gedurende de opleiding
steeds meer eigenaarschap over hun studie en loopbaan. Zij gaan geleidelijk
steeds meer bepalen hoe ze leren, wat ze leren en waar ze naar toe willen
(pakketkeuze en vervolgopleiding). Dit onder intensieve begeleiding van een
coach.

3Breed aanbod van AVO vakken
3Maatwerk binnen de vakken
3Projecten binnen en tussen
vakken
3Onderwijs buiten school
3 Mediasmart
3Werken met laptops en boeken
3Mogelijkheid om Anglia te
volgen
3Mogelijkheid tot een extra
examenvak
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Doorstroom mbo

3Denken en doen
3Uit de schoolbanken!
3M
 ogelijkheid tot Kunstvak als
examenvak
3D
 e juiste bagage voor het mbo
door speciale projecten

TOPm bereidt leerlingen voor op zowel doorstroom naar het middelbaar
beroepsonderwijs (mbo) als op doorstroom naar de havo. Gedurende de
schoolloopbaan doorlopen de leerlingen profielprojecten gericht op havo of
praktische profieloriëntatie gericht op mbo. Pakketkeuze en vaardigheden
modules zullen dit ondersteunen.

Doorstroom havo

32 diploma’s in 6 jaar
3D
 e juiste bagage voor de havo,
door:
• extra havo-wiskunde
•p
 rojecten die je voorbereiden
op de havo-profielen
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BELANGRIJKE DATA

Om een nog beter beeld te krijgen
van onze school of om uw vragen te
beantwoorden, nodigen we uw zoon of
dochter en uzelf van harte uit op onze:

Informatieavond:
> woensdag 12 februari 2020,
aanvang 19.30 uur

Aanmelding leerlingen:
> op 2 en 3 maart 2020 tussen 19.00
en 20.30 uur.

> op 4 maart 2020 tussen 13.00 en
16.00 uur.
Als uw kind een ondersteuningsbehoefte
heeft, verzoeken we u zo spoedig mogelijk
via de administratie een afspraak te maken
voor een individueel gesprek.

Vooraanmelding leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften:
> op 3 en 4 februari 2020 tussen 19.00
en 20.30 uur.

> op 5 februari 2020 tussen 13.00
en 16.00 uur.
Voor meer informatie verwijzen we u naar
onze website: www.kempenhorst.nl

Kempenhorst College
Eikenbussel 1
125689 AA Oirschot

Een fijne school!

T: 0499 582160
www.kempenhorst.nl
info@kempenhorst.nl

