
Welkom!

Leerjaar 1



Mijn talent, mijn toekomst, mijn vmbo, Campus 013

De school waar je gezien wordt!

Mijn naam is: <>

<>@campus013.nl

<>



Zo goed mogelijk presteren in de klas

Op Campus 013 zetten we in op

Een goede onderlinge relatie

Een schone en veilige school



Schoolafspraken: Presteren

Vaste plekken

Actief meedoen met de les

Telefoon en oortjes alleen buiten de les

Telefoon in het telefoonhotel

Pet of muts buiten de les

Eerst de relatie, dan de prestatie!



Schoolafspraken: Onderlinge relatie

Vriendelijk, behulpzaam en respectvol

Gelijke behandeling

Ongeacht geloof, uiterlijk, geslacht of geaardheid



Schoolafspraken: Schoon en veilig

Ga voorzichtig om met andermans spullen

Geen les? In de aula of buiten op het schoolterrein

Eten en drinken in de aula of buiten



Het lesprogramma

Engels

Nederlands

Wiskunde

Biologie

Mens & Maatschappij

Kunstvakken

Lichamelijke Opvoeding

Werkveldoriëntatie op de pleinen
Mentorles

Dienstverlening en Producten

Eventuele bijlessen

Talentworkshops



De leerlingen gaan het ervaren op onze 8 leerpleinen 

Oriënteren op de keuzeprogramma’s in de bovenbouw

Tijdens de lessen werkveldoriëntatie (WVO)

Op de 8 leerpleinen maken ze kennis met al onze 

keuzeprogramma’s.



- Autotechniek Motoren

- Autotechniek Chassis en aandrijving

- Transport en Logistiek

- Houtbewerking en Schilderen

- Bouwen en Tegelzetten

- Metaalbewerking

- Installatie- en Elektrotechniek

- Robotica, Mechatronica en procestechniek



- Zorg en Welzijn Kind en Jongeren

- Zorg en Welzijn Volwassen en Ouderen

- Uiterlijk Verzorging en Nagelstyling

- Huid- en Haarverzorging

- Horeca / Restaurant

- Brood, Banket en Patisserie



- ICT Hardware

- ICT Software

- Media en Vormgeving / Film en Fotografie

- Media en Vormgeving / 2D en 3D Ontwerpen

- Mode en Styling

- Natuur, dier en Leefomgeving

- Groene Zorg voor Mens en Dier

- Sport en Geüniformeerde beroepen

- Sport en Leiderschap



Talentworkshops



Talentworkshops



Samen met de ouders

Korte lijntjes

Samenwerking van groot belang

Magister (inzage absentie, huiswerk en cijfers)

Zorgen voor het kind doen we samen

Oudergesprekken

Nieuwsbrief/mails vanuit de school

Belangrijk: een up-to-date emailadres van de ouder(s)/verzorger(s)



Up-to-date e-mailadres Magister
Inloggegevens Magister heeft u inmiddels ontvangen via de post



Onze zorgstructuur

Mentor

(het eerste aanspreekpunt)

Leerlingbegeleider

Zorgcoördinator / Teamleider

Externe hulpinstanties



Afwezigheid en verlof

• Bij afwezigheid vooraf mailen

• Verlof voor 2 dagen of meer:

Verlofformulier op campus013.nl/ouders

afwezig@campus013.nl

• Ook voor alle overige informatie over verzuim



Cijfers en beoordelingen

PTO (Programma van Toetsing en Overgang) voor de onderbouw

3 rapporten in het schooljaar met voortschrijdend gemiddelde

Leerlingen doen aan alle PTO onderdelen mee

Voortgang in Magister

PTO’s zijn te 
vinden op

campus013.nl 
> leerlingen



Veiligheid op de pleinen

Op verschillende pleinen hanteren we veiligheidsmaatregelen.

Deze maatregelen bestaan onder andere uit kledingvoorschriften.

Campus 013 biedt veel persoonlijke beschermingsmiddelen.

Maar open schoenen zijn bijvoorbeeld niet toegestaan.

De docent van het plein informeert de leerlingen hierover.



Corona achterstanden

Extra ingezet op kleine klassen

Extra ingezet op bijlessen

Extra onderwijsassistentie



Kamp leerjaar 1

Tussen 3 en 12 oktober

2,5 dag inclusief overnachten

Om elkaar onderling beter te leren kennen



Onze website www.campus013.nl

Pagina “ouders” voor de belangrijkste informatie

Snelkoppeling naar Magister

Voor al uw vragen

Pagina “agenda” voor belangrijke data



Oproep!

Ouderraad: 5x in het jaar, inspraak op alle ontwikkelingen

Leerlingenraad: meedenken met alles in de school

Interesse? Mail naar info@campus013.nl

Iets voor uw kind? Mail naar info@campus013.nl



De school waar je gezien wordt!

Mijn talent, mijn toekomst, mijn vmbo, Campus 013



Vragen?

campus013.nl

info@campus013.nl

@campus013

@campus013

scholenopdekaart.nl


