Kempenhorst College 2.0
Data om te onthouden:
(onder voorbehoud in verband met de huidige ontwikkelingen rondom corona)

OoKe-dag
Doe-dag voor leerlingen groep 8
• donderdag 19 november 2020

Hou de regie van je schoolcarrière
in eigen handen!

Informatieavond voor ouders
van leerlingen groep 7 en 8
• woensdag 25 november 2020
• donderdag 26 november 2020

Open Avond

Aanmelden

• vrijdag 5 februari 2021

• maandag 1, dinsdag 2 en donderdag 4 maart 2021,
19.00 u - 20.30 uur
• woensdag 3 en vrijdag 5 maart 2021,
13.00 - 16.00 uur

Open
Avond

Kennismakingsmiddag met
klasgenoten en leercoach

vrijdag
5 februari 2021

• woensdag 30 juni 2021 om 14.30 uur
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Een fijne school!
Een fijne school!
Kempenhorst College, Eikenbussel 1, 5689 AA Oirschot, www.kempenhorst.nl

Wat biedt het Kempenhorst College jou?

Een fijne leeromgeving
Op school moet je je op je gemak voelen en
met plezier leren. Dat vinden wij, net zoals
jij, heel belangrijk. Daarom hebben wij voor
jou de overgang naar de grote middelbare
school een beetje gemakkelijker gemaakt.
Als brugklasser heb je, samen met de andere
onderbouwers, namelijk een aparte ingang,
een eigen fietsenstalling en een speciale
conciërge. Zo kun je snel de weg vinden en
leer je gemakkelijk andere onderbouwers
kennen. Dat is belangrijk, want een goede
start is het halve werk!

“Ik kende eerst nog niemand in de klas maar
nu heb ik genoeg vrienden.”
Finn

Je leercoach staat voor je klaar
Je staat er nooit alleen voor bij ons op school.
Je krijgt een eigen leercoach die altijd voor je
klaar staat. Heb je hulp nodig bij het plannen
van je huiswerk, zit je ergens mee of wil je
gewoon even praten? Aarzel niet, maar stap
gewoon naar je coach. De coach zorgt ook
voor een fijne sfeer in de klas en let scherp op
bijvoorbeeld pestgedrag. Want dat willen we
hier op school echt niet hebben. Leerlingcoaches uit de bovenbouw helpen je ook
graag. Bijvoorbeeld als je wil weten hoe het
rooster precies werkt.

“Het is fijn dat je als coach je
coachleerlingen vaak ziet, zo kun je ze nog
beter helpen in hun ontwikkeling en met het
maken van keuzes!”
Mevrouw van de Wijdeven (leercoach)

Kom van die schoolbank af!
Leren saai? Echt niet! Want bij ons leer je
actief. Buiten het schoolgebouw en tijdens
stages leer je namelijk ook heel veel. Dit
noemen we buitenschools leren. Op onze
school hebben we gave projecten waarbij je
zelf op onderzoek gaat en zelf oplossingen
vindt. Bij het ene project leer je bijvoorbeeld
van alles over toerisme: wat is leuk voor
toeristen als ze jouw stad of dorp bezoeken?
Bij het andere project help je mee een
evenement te organiseren of doe je
onderzoek in de natuur. En heel tof: je mag je
project presenteren bij bedrijven en andere
organisaties in de omgeving van de school.
Heb je een creatief talent of houd jij van
sporten en bewegen en wil je hier nog
meer in uitblinken? Maak dan gebruik van je
talenturen!

De beste leerweg
Welk niveau past het beste bij jou? Die vraag
is belangrijk om het beste uit jezelf te kunnen
halen. Daarom kom je bij ons in een B-, BK-,
of TL-brugklas. In de B-brugklas krijg je les in
kleine groepen. Ook werk je in een speciale
leertuin aan je weektaken. In de andere
brugklassen zijn de groepen groter en krijg je
les in lokalen of op leerpleinen. Welke leerweg
je ook kiest, je krijgt altijd leuke vakken en
opdrachten waaraan je in groepjes werkt.

“Ik vond de introductie in de eerste
schoolweek erg leuk!”
Lotte

Zelf keuzes maken
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Je kunt alle kanten op!
Jij bent uniek en hebt je eigen talenten.
Dus vinden wij het logisch dat je een profiel
kunt kiezen dat helemaal bij jouw talent
past. Nog geen idee wat je kunt en wilt?
Geen probleem, want in de eerste twee jaar
maak je kennis met alle profielen. Naast
je hoofdprofiel kun je soms ook vakken uit
andere profielen kiezen. Dat doe je samen
met je mentor. Zo kun je als B- of BK-leerling
aan het einde van het tweede jaar een goede
keuze maken voor:
- Bouwen, Wonen en Interieur
- Produceren, Installeren en Energie
- Media, Vormgeving en ICT
- Economie en Ondernemen
- Groen
- Zorg en Welzijn
- Dienstverlening en Producten

Lijkt het Kempenhorst College
je een leuke school?
Hou onze website in de gaten voor informatie
over onze Open Avond op 5 februari 2021.

l heel
. Ik heb a
in
z
n
ij
m
ar
uk en de
et erg na
enten le
c
o
d
e
“Ik heb h
d
vind
nden. Ik
rijg ook!”
veel vrie
n die ik k
e
k
k
va
Sheng

