
Informatieavond 
Ouders van kinderen groep 7 en 8 

Welkom! 



Agenda 
•Organisatiestructuur 

•Structuur vmbo 

•Verschillen PO-VO 

•Aantal klassen en groepsgrootte 

•Determinatie 

•Nieuw onderwijs 

•Belangrijke data 

• Informatie per leerweg 

 

 



Organisatiestructuur 
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Structuur VMBO 



Meerdere docenten 

Klaslokaal 

Schoolboeken  

Laptop 

Huiswerk 

Lesrooster 

Schoolgebouw 

Kluisje 

Meer leerlingen 

 

Overeenkomst: herkenbare eenheden! 

 

 

Verschillen PO-VO 



(huidige situatie) 
 

Aantal klassen en groepsgrootte 
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Van 1T naar diploma 
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Nieuw onderwijs op Kempenhorst 
College 



Drie basisbehoeften 

 

Veranderingen in leren 

 

Accent op vaardigheden 

 

Veranderingen in het MBO 

 

Veranderingen in het bedrijfsleven 

 

 

 

Nieuw onderwijs Kempenhorst 
De ‘WHY 
 



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 

 

3. Intensieve begeleiding 

 

4.Werken vanuit leerdoelen 

 

5.Mogelijkheid voor talentontwikkeling  

 

 

Nieuw onderwijs Kempenhorst 
VERANDERINGEN 
 



Leren eigen krachten / ontwikkelpunten te leren kennen / leren kiezen 

 

Leren een leervraag te formuleren. 

  

Stilteruimtes/ samenwerkingsruimtes om te werken aan schoolwerk. 

 

Het maakhuiswerk is in veel gevallen al af als leerlingen thuis komen 

 

 

Nieuw onderwijs Kempenhorst 



Belangrijke data ’21-’22 

donderdag 18 nov. 2021: OoKedag  

woensdag 24 nov. 2021: Infoavond ouders gr. 7/8 

woensdag 19 jan. 2022:  

Infoavond voor ouders en leerlingen gr 7&8 

vrijdag 4 feb. 2022:  

Open avond  

7 – 11 mrt. 2022:  

Aanmeldingen 

woensdag 6 juli 14.30 u:  

Kennismaking nieuwe Lln. 

 



1 november 2021 – 25 februari 2022: eventueel oriënterend 
gesprek voor leerlingen met mogelijk extra ondersteunings-
behoefte 

Indien nodig: contact KC met basisschool over benodigde 
ondersteuning 

7 t/m 11 maart 2022: aanmelding voor alle leerlingen 
11 maart t/m 20 april 2022: toelatingscommissie  Bepalen 

van plaatsbaarheid + mogelijke ondersteuningsvorm 
20 april 2022: toelatingsbrief naar ouders 

Aanmeldingsprocedure 



Specifieke informatie per leerweg 



Leerlingen met ondersteuningsbehoefte 

“De leertuin” met weektaak 

Minder theorie; méér vaardigheden; RT in rooster 

De Leertuin 

Onderbouw BBL 



1. Toelating 

2. Uitgestelde keuze 

3. Praktijkgericht en contextrijk onderwijs 

4.Activerende didactiek 

5. Leerdoelen 

6.Goede begeleiding  

Vmbo kader 



‘T op maat’  
is op de Kempenhorst de naam voor de theoretische leerweg 

TOPm 



Vmbo-t maakt gebruik van  een  ‘eigen’  leerplein met 

omliggende lokalen 

Vaklessen: Ne, En, Du, Wi, Ak, Gs, Bi, NaSk 

Projectlessen: geïntegreerd met lesstof vaklessen 

Leerlingen leren: samenwerken, plannen, presenteren, 

creatief denken en verantwoording nemen 

Buiten de eigen lesomgeving: Muziek, Lo-lessen, 

Beeldende vakken, Techniek, Verzorging en Media-Smart 

 

Hoe ziet TOPm er dan uit ? 
 



‘De Nieuwe Leerweg’ 
 

Vanaf 2024 een praktische component (landelijk verplicht) 

Vanaf 2021 Kempenhorst pilotschool 

Het praktijkgerichte vak wordt afgesloten met een schoolexamen  

Pilot gestart met E&O  

Leerlingen vmbo-t lopen reeds stage binnen profiel van interesse 

Onze kans om praktijk in de Theoretische leerweg te krijgen 

Kleinschaligheid ook een valkuil voor grote aantal keuzes (ambitie) 
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