
Ontdek de 
allerbeste 
versie van 
jezelf op het 

Kempenhorst 
College in 
Oirschot

Leerling-
informatie 
groep 8



Op het 
Kempenhorst 
College draait 
het om jou!

Wat vind jij belangrijk aan je middelbare 

school? Een diploma halen? Goed punt, maar 

wij vinden nog veel meer dingen van belang 

om je goed voor te bereiden op je toekomst. 

Sociale vaardigheden bijvoorbeeld, je 

persoonlijke ontwikkeling, je talenten,

burgerschap en je blik op de wereld. 

Zo ontdek je de allerbeste versie van jezelf.



Op het Kempenhorst 
College kun je uit maar 

liefst zeven profielen 
kiezen.

Kiezen kan lastig zijn. Heb je nog geen idee waar je 

talenten liggen en wat je wilt? Geen punt, de eerste twee 

jaar maak je kennis met alle profielen en mogelijkheden 

die wij in de bovenbouw bieden. Je definitieve profielkeuze 

maak je pas aan het einde van het tweede jaar. 

Zo werken we samen heel gericht aan jouw toekomst!

Je kunt alle 
kanten op

De overstap van groep 8 naar de middelbare is best 

groot. Daarom zorgen wij voor een fijne en veilige 

leeromgeving. Als brugklasser heb je, samen met de 

andere onderbouwers, een eigen ingang, fietsenstalling 

en lokalen. Goed om te weten; pestgedrag pakken we 

keihard aan! 

Een fijne en veilige 
leeromgeving

Op het Kempenhorst 
College kun je uit maar 

liefst zeven profielen 
kiezen.



Je krijgt op het Kempenhorst College een persoonlijke leercoach 

die je helpt met alle praktische zaken. Met je leercoach bespreek 

je je vorderingen, de keuzes die je moet maken, je rooster en of je 

lekker in je vel zit. Je staat er dus nooit alleen voor!

Je eigen leercoach

Je leercoach is je steun 
en toeverlaat. Samen 

gaat het ons zeker 
lukken!



Doen waar je goed in 
bent en wat je leuk vindt. 
Dat is het mooie van de 

talentlessen.

De meeste lessen volg je samen met al je klasgenoten. Dat zijn de vaklessen. Ook zijn 

er keuzelessen, waarbij je zelf bepaalt waarop je je aandacht wilt richten. Samen met je 

leercoach bespreek je welke keuzelessen je wilt volgen om je leerdoelen te bereiken. 

Hou jij van muziek, cultuur, sport of techniek? In onze talentlessen ga jij aan de slag 

met wat je écht leuk vindt!

Vaklessen, keuzelessen 
en talentlessen



Jij wilt natuurlijk de allerbeste versie van jezelf 

ontdekken. Dat willen wij ook. Daarom is het 

belangrijk dat je het niveau kiest, dat bij je past. 

Je kiest uit Basis (B), Basis-Kader (BK) of TOPm 

(theoretische leerweg). In de B-brugklas krijg je les in 

kleine groepen en werk je in de leertuin. De andere 

brugklassen zijn wat groter, je krijgt les in lokalen en 

je werkt op het leerplein aan je opdrachten.

De beste leerweg

Leren saai? Echt niet! 
Bij ons leer je actief. Dus kom 

van die schoolbank af!



Check dit...

 Veel aandacht voor innovatie en techniek

 Intensieve begeleiding door je leercoach

 Veel samenwerking met bedrijven in de regio

 Leren in de praktijk via praktijkvakken  

en stages bij bedrijven en instellingen

 We werken aan alles wat jij straks nodig hebt:

 je 21st century skills

Ook hierom kies je voor het 
Kempenhorst College:



Kom de sfeer  
proeven! Is het Kempenhorst College dé plek voor 

jou om de allerbeste versie van jezelf 

te ontdekken? Meld je aan voor de 

OoKe-dag en kom sfeer proeven tijdens 

de open avond op vrijdag 3 februari 2023. 

Zo ervaar je zelf of je op je plek bent bij ons.

OoKe-dag | doedag 
voor groep 8-leerlingen
Donderdag 17 november 2022 
Schrijf je in via de website.

Informatieavond voor ouders 
(van leerlingen groep 7 en 8)
Maandag 14 november 2022 
vanaf 19.30 uur

Open avond
Vrijdag 3 februari 2023
van 17.00 – 21.00 uur

Aanmelddagen
6 t/m 10 maart 2023

Kennismaking met  
klasgenoten en leercoach
Woensdagmiddag 28 juni 2023

Noteer deze data alvast in je agenda:

Eikenbussel 1 
5689 AA Oirschot | kempenhorst.nl

groep8.kempenhorst.nl

Meer info & 
inschrijvingen


