
Informatieavond 
Ouders van kinderen groep 7 en 8 

Welkom! 



Agenda 
•Organisatiestructuur 

•Structuur vmbo 

•Verschillen PO-VO 

•Aantal klassen en groepsgrootte 

•Nieuw onderwijs 

•Belangrijke data 

•Aanmeldprocedure 

• Informatie per leerweg 

 

 



Organisatiestructuur 

Bestuurder 

Teamleider 
vmbo basis  

Leerlingcoördinatoren 
Alle OP- en OOP-collega’s 

Teamleiders 
vmbo kader 

Teamleider 
vmbo TopM 

Directeur 
onderwijs 

Directeur 
personeel 

    
   

      
   
 

     
     

   



Structuur VMBO 



School op afstand, vervoer 

Meerdere docenten 

Lesrooster, groot schoolgebouw, kluisje, token, verschillende klaslokalen,  

Schoolboeken, huiswerk en laptop 

Weer de jongsten… 

Meedenken op Kempenhorst door leerlingen en ouders: 

Ouderraad, leerlingenraad, klankbordouders per leerweg 

Enquêtes, tevredenheidsonderzoek 

Overeenkomst: veilige herkenbare eenheden! 

 

 

Verschillen PO-VO 



(huidige situatie) 
 

Aantal klassen en groepsgrootte 

Soort klas Aantal klassen groepsgrootte 

1B 4 +/- 15 leerlingen       (max. 17) 

1(B)K 4 +/- 23 leerlingen      (max 28) 

1T 2 +/- 25 leerlingen      (max 28) 



Nieuw onderwijs op Kempenhorst College 



Drie basisbehoeften 

 

Veranderingen in leren 

 

Accent op vaardigheden 

 

Veranderingen in het MBO 

 

Veranderingen in het bedrijfsleven 

 

 

 

Nieuw onderwijs Kempenhorst 
Waarom? 
 



Leerlingen uitrusten met de juiste kennis 

 

Leerlingen leren de juiste keuzes te maken 

 

Leerlingen stukje eigen tijd te leren inrichten 

 

Ruimte geven voor talenten 

 

Met deze doelen bereiken we meer aandacht  voor welzijn, leren leren, keuzes maken en LOB 

 

 

Nieuw onderwijs Kempenhorst 
Doel? 
 



1. Lessen met kortere instructietijd 

 

2. Keuzewerktijd, nadenken over ontwikkelpunten 

 

3. Intensieve begeleiding 

 

4.Werken vanuit leerdoelen, leerlingen leren leervragen stellen 

 

5.Mogelijkheid voor talentontwikkeling  

 

 

Nieuw onderwijs Kempenhorst 
Aanpassingen: 
 



Belangrijke data ’22-’23 

donderdag 17 nov: 2022: OoKe-dag  

 

vrijdag 3 feb. 2023: Open avond  

 

6 – 10 mrt. 2023: Aanmeldingen 

 

woensdag 28 juni 14.30 u:  Kennismaking nieuwe Lln. 

 



1 november 2022– 3 maart 2023: eventueel oriënterend 
gesprek voor leerlingen met mogelijk extra ondersteunings-
behoefte 

Indien nodig: contact KC met basisschool over benodigde 
ondersteuning 

6 t/m 10 maart 2023: aanmelding voor alle leerlingen 
10 maart t/m 19 april 2023: toelatingscommissie  Bepalen 

van plaatsbaarheid + mogelijke ondersteuningsvorm 
19 april 2023: toelatingsbrief naar ouders 

Aanmeldingsprocedure 



Leerlingen met ondersteuningsbehoefte 

“De leertuin” met weektaak 

Minder theorie; méér vaardigheden; RT in rooster 

De Leertuin 
- leerlingen met B of BK advies 

Vmbo B 



 

1. Les op Kaderniveau 

2.Uitgestelde keuze, determinatie 

3.Praktijkgericht en contextrijk 

onderwijs 

 

- Leerlingen met BK, K en KT advies 

Vmbo (basis)/kader 



‘T op maat’  
 

Onze naam voor de theoretische leerweg/mavo 
 

De Nieuwe Leerweg 
 

- Leerlingen met KT, T of TH advies 

TOPm 



Specifieke informatie per leerweg 

Onderwerp Aanspreekpunt locatie 

Vmbo basis Dhr. Van der Steen & 
Dhr. Van Roosmalen 

P-plein begane grond 

Vmbo kader Dhr. Huijbers en Mevr. 
Van der Struijk 

Hartplein 1e 
verdieping 

Vmbo TOPm Dhr. Vreeswijk  
& Dhr. Blankers 

Informatieplein 2e 
verdieping 
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