
Vragen vanuit de online open avond d.d. 4 februari 2022 
Thema Vraag antwoord 
Terugkijken 
uitzending 

Kunnen de  film en de  gesprekken nog 
teruggekeken worden? 

Ja, via de site https://groep8.kempenhorst.nl/open-avond/.  

Bezoeken school Is er nog een mogelijkheid om de school 
fysiek te bezoeken met onze dochter? 

Ja, maar dit geldt alleen voor leerlingen die niet op de OoKe-dag zijn geweest. U kunt dit 
verzoek doen via info@kempenhorst.nl . 

Inschrijven Wanneer kunnen wij onze dochter 
inschrijven? Is dit na het aankomende 
rapport? 

De inschrijfweek is van 7 maart tot-en-met 11 maart.  De tijden kunt u op de site vinden: 
https://groep8.kempenhorst.nl/leerling-aanmelden/ . 

Advies 
basisschool 

Hoe gaan jullie om met het advies van de 
basisschool? 

Het is landelijk bepaald dat het advies van de basisschool geldend is. Met andere 
woorden: we nemen het advies van de basisschool over.  

Voorkomen van 
pesten 

Hoe pakken jullie het aan als er iemand 
wordt gepest? 
 

Sociale veiligheid is een groot goed bij ons. Pesten hoort daar niet bij! We hebben daarom 
een anti-pest coördinator en een pestprotocol. Daarnaast zullen de leercoaches en de 
leerlingcoördinator regelmatig gesprekken met leerlingen hebben. Uiteraard kunt u zelf 
ook aangeven bij de coach als uw kind zich niet prettig op school voelt. Gezamenlijk met u 
wordt er dan een oplossing gezocht. 

Lessentabel Hoeveel procent praktijk heb je bij 
basisberoepsgerichte leerweg? 

Dat is afhankelijk van het leerjaar, maar neemt toe per leerjaar. Op de bovenbouw is de 
praktijk ongeveer 50%. Op de onderbouw is er minder praktijk.  

Hoeveel lessen krijg je op 1 dag Maximaal 9 a 10 lessen van 40 minuten. Dit is echter niet elke dag zo. Elke klas heeft zijn 
eigen lesrooster. De lessen duren in een enkel geval tot 16.00 uur. 

Begin je ieder dag op het zelfde tijdstip en 
hoe laat is dat dan 

Nee, dit is afwisselend per klas. 

Hoeveel pauzes heb je  2 of 3 
Hoeveel toetsweken zitten er in een jaar? 
 

Dit jaar zijn er 3 toetsweken. We zijn aan het bekijken of we er volgend jaar eventueel 
minder kunnen doen. 

Welke talen hebben jullie allemaal Duits en Engels. Er wordt geen Frans en Spaans gegeven. 
Welke extra vakken zouden er mogelijk zijn 
als de kaderberoepsgerichte leerweg je 
makkelijker af gaat? 

Helaas geen. Wel is het mogelijk om sommige vakken dan op de T-niveau te doen. 

Welke vakken heb je allemaal? 
 

Dat is erg afhankelijk van het leerjaar en de leerweg. We verwijzen  u graag naar de 
schoolgids op onze site of naar: https://www.kempenhorst.nl/themencode-pdf-
viewer/?file=https://www.kempenhorst.nl/wp-content/uploads/2022/01/Bijlage-2-
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Lessentabellen.pdf.  
Zijn er nog nieuwe vakken die je op de 
basisschool nog niet hebt gehad? 

Zie de vraag hierboven en de link. 

Hoeveel uur per week hebben jullie gym? 
 

Afhankelijk van het leerjaar 2 tot 4 lessen per week. 

Hoe lang zit een kind gemiddeld op school 
per dag, bij vmbo kader beroepsgerichte 
leerweg? 
 

Gemiddeld 6 a 7 lesuren per dag. Dit is wel per dag anders. 

Geven jullie ook toetsen tussen de 
toetsenweek door? 

Ja, maar deze toetsen zullen over het algemeen wel kleiner zijn dan de toetsen in de 
toetsweek. Ook zal de te toetsen stof minder zijn.  

Huiswerk  Is er tijdens schooltijd ook tijd om huiswerk 
te maken? 

Ja, deels in de lessen zelf en deels in de keuzewerktijd. Uiteraard zal er ook nog wat 
leerwerk voor thuis overblijven. 

Hoeveel huiswerk krijg je in leerjaar 1 basis 
beroepsgerichte leerweg? 

Geen, we werken met een weektaak en het huiswerk wordt zoveel mogelijk gemaakt op 
school. 

Ondersteuning Wanneer een leerling nog geen dyslexie 
verklaring heeft op de basisschool, maar 
wel ondersteuning kan gebruiken. Is dat 
mogelijk zonder die verklaring. 

Ja, met de wet Passend Onderwijs is dat tegenwoordig geregeld. Informatie van de 
basisschool is dan wel erg helpend. 

Locatie gym Is de gym in het zelfde gebouw? of in een 
ander gebouw 

We gymmen in de sporthal de Kemmer. Dat is met de fiets ongeveer 5 minuten. 

Klassengrootte Hoeveel kinderen zitten er bij jullie op 
school? 
 

Circa 900 

Hoeveel kinderen zitten er maximaal in een 
klas? 

Voor de kaderberoepsgerichte leerweg en de theoretische leerweg maximaal 28. Voor de 
basisberoepsgerichte leerweg circa 15. 

Theoretische 
leerweg 

Wat is het grote verschil tussen de leerweg 
T en de leerweg Kader. 

In de kaderberoepsgerichte leerweg kies je voor het 3e leerjaar een profiel en ben je 
praktijkgericht bezig; bij de theoretische leerweg kies je een vakkenpakket uit 
theorievakken. Hier heb je minder praktijklessen. 

Heb je ook profielen op vmbo-t om te 
kiezen? 

Ja, maar een profiel wordt alleen bepaald door  je vakkenpakket. 

Zitten er in de t-richting ook 
praktijkvakken? 

Jazeker, naast vakken als lichamelijke opvoeding en  tekenen/handenarbeid hebben de 
leerlingen op vmbo-t ook 7,5 uur projectlessen.  Hier wordt op verschillende manieren 
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praktisch gewerkt. In de bovenbouw is er één groot praktijkvak. Maar het aantal 
praktijklessen is wel kleiner dan op basis en kader. 

Wat is het verschil tussen vmbo-t bij jullie 
en mavo op Heerbeeck? 

Onze vmbo-t afdeling is kleiner. Hierdoor is het overzichtelijker. Maar hierdoor is ook de 
lessentabel anders. In de bovenbouw werken wij met 3 stromen waar vakken aan 
‘vastzitten’. Op het Heerbeeck kan je uit een breder vakkenpakket kiezen. 
Een ander verschil is de projectlessen die wij in de onderbouw geven.  
Een derde verschil is, dat wij de andere leerwegen ook in huis hebben.  Mocht blijken dat 
een leerling toch beter af is met meer praktisch leren, kun je binnen school overstappen. 
Dit geldt op het Heerbeeck natuurlijk voor de havo. 

Kaderberoeps 
gerichte leerweg 

Kun je ook kiezen of je bijvoorbeeld 
Nederlands in kader en Engels op basis 
doet? 
 

Nee, die optie is er alleen als de vakdocenten hierover een advies geven. In principe doe 
je de examenvakken allemaal op hetzelfde niveau. Let wel op: het laagste vak bepaalt het 
niveau van je diploma (wettelijk bepaald). 

Laptops Hebben alle leerwegen een eigen laptop 
nodig. Als ze een laptop nodig hebben zijn 
er dan alleen digitale boeken of ook nog 
gewone boeken waar ze ik werken? 

Ja, uiteindelijk wel. Op de theoretische leerweg hebben alle leerjaren een laptop, bij de 
andere leerwegen leerjaar 1-3. We werken met gewone boeken (waar meestal een 
digitale versie aan vastzit). 

Krijg je de laptop of computer van school? 
Of schaf je die zelf aan?" 
 

U kunt een laptop huren via de Rent Company.  Meer informatie hierover ontvangt u aan 
het begin van het schooljaar. 

Determinatie Kan een leerling op verschillende niveaus 
examen doen? 
kan een leerling na zijn diploma nog een 
hoger diploma halen (bijvoorbeeld van b 
naar k)" 

Ja, dat kan maar niet bij alle vakken. Het advies van de vakdocenten is hierin wel 
bepalend. 
Ja hoor, dat heet herprofilering. Van kaderberoepsgerichte leerweg naar theoretische 
leerweg is helaas niet mogelijk. Dat heeft te maken met de vakkenpakketten die de 
leerlingen al vanaf leerjaar 3 hebben. 

Tot welk leerjaar kun je overstappen naar 
een andere leerweg? 

Na leerjaar 1 zijn er diverse overstapmogelijkheden. Na leerjaar 2 zijn er nog incidentele 
overstapmogelijkheden. Na leerjaar 3 is overstappen nagenoeg onmogelijk.  Het advies 
van de vakdocent is hierin bepalend. 

Kun je na vmbo-t makkelijk de overstap 
naar Havo maken? 
 

Die mogelijkheid is er. 

Leerlingenraad Wat is de leerlingenraad? 
 

Onze school kent een grote betrokkenheid van leerlingen.   
We hebben een groep leerlingen die zich inzet voor de  



activiteiten die op onze school worden georganiseerd en die  
wordt betrokken bij het onderwijsbeleid. Deze leerlingen maken  
deel uit van de Leerlingenraad. Zij helpen bij de organisatie  
van de kerstviering, een Valentijnsactie, het galadiner en de  
diploma-uitreiking. Daarnaast worden zij ook weleens benaderd  
als adviesorgaan voor de directie en het management van de  
school. De leerlingen worden betrokken bij het uitstippelen van  
het onderwijsbeleid, denken mee over algemene schoolzaken en  
de processen richting onderwijsvernieuwing. De Leerlingenraad  
wordt door twee docenten en een teamleider gecoördineerd  
en komt vier keer per jaar bij elkaar. Daarnaast zijn er  
leerlingen die in de Medezeggenschapsraad zitting nemen als  
vertegenwoordigers van de leerlingen van het Kempenhorst College. 

 

 


