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Ontdek 
wat je wil

Dag leerling. Je bent aangekomen in het middelbaar. Je 
hebt al een flink stuk van de weg afgelegd en nu neem 

je de volgende grote stap in je leven. Wees gerust, wij 
gaan je hier stap voor stap bij helpen. 

Op Casa Da Vinci gaat al onze aandacht naar 
jou. Wij willen dat je het hier naar je zin hebt. 

Ons team van leerkrachten geeft jou alle tijd 
en ruimte om te groeien op jouw tempo. 

Jouw inbreng is belangrijk. Wij staan elke 
dag klaar om jou te begeleiden. 

We gaan samen met je nieuwe 
vrienden en vriendinnen op ont-

dekking, want samen leer je im-
mers meer.  

Tot binnenkort! 

Dag ouder. Wees ge-
rust, bij ons zijn ze in 
goede handen. Dat beloven 
we. Ons team van begeleiders 
vangt uw jongere met de nodige 
aandacht op. We zullen uw kind 
de nodige kennis en vaardigheden 
en zin voor verantwoordelijkheid bij-
brengen. En we zullen u als ouder over 
de hele lijn sterk betrekken bij die zoek-
tocht naar een plaats in de maatschappij. 

Casa Da Vinci is een beroepssecundaire metho-
deschool met de Freinetpedagogie als inspiratie-
bron. Als GO! school leren we ‘samen samenle-
ven’. We willen een kleine aangename leefomgeving 
creëren waar onze leerlingen kunnen ontdekken dat 
leren verder reikt dan het memoriseren van de leerstof. 
Samen met u willen we werken aan een mooie toekomst 
voor uw kinderen.

 

Inhoudstafel
Op deze pagina’s lees je alles over de verschillende studierichtingen van Casa Da 
Vinci.  Je ontdekt hier ook hoe onze secundaire Freinetschool het verschil maakt.
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Colofon
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Casa Da Vinci
Casa Da Vinci is de enige beroepssecundaire Freinetschool in Sint-Niklaas en om-
streken waar je kan groeien. Leerlingen, ouders en leerkrachten zijn welkom in ons 
creatief huis om samen school te maken. Hier leer je samen samenleven.

Zelfde doel, andere methode
De keuze van een school is geen eenvoudige beslissing. Het aanbod is even groot als 
de onderlinge verschillen. Vanaf 1 september 2017 is Casa Da Vinci de eerste Freinet-
school in de streek die een beroepssecundaire opleiding aanbiedt! Scholen Da Vinci 
volg de algemene eindtermen en leerplandoelen. Enkel de manier waarop we in Casa 
Da Vinci de leerstof voorschotelen, is anders. Leren is gebaseerd op coöperatief wer-
ken. 

Wat is Freinet?
Célestin Freinet, de Franse leraar en grondlegger van het Freinetonderwijs, merkte op 
dat zijn leerlingen vaak ongeïnteresseerd op de schoolbanken zaten. Om hen opnieuw 
te motiveren, werkte hij een nieuwe methode uit. 

Voor het aanleren vertrekt Freinet vanuit de leefwereld van de leerlingen. jongeren 
die op school vanuit hun eigen ervaringen werken, trekken zelf op ontdekking en heb-
ben minder moeite om te onthouden. Het ‘weten te vinden’ is belangrijker dan het 
‘weten’.  Of zoals Freinet het ooit zo mooi wist te formuleren: “Opvoeden is niet het 
vullen van een vat, maar het aanwakkeren van een vuur.”

In traditioneel onderwijs ligt het accent meestal op de leerstof en de leerkracht. In 
Casa Da Vinci ligt de klemtoon eerder op de jongeren en hun verantwoordelijkheid. In 
Freinet staat de groep centraal. Elke leerling leert in kleine groep op zijn eigen tempo. 

Freinet, 
wat is dat? 

“Je onderwijst 
wat je bent, 

niet wat je zegt.”
Célestin Freinet
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De leerkracht neemt de rol van begeleider op zich en zorgt voor verdieping, structuur, 
inoefening en evaluatie van de leeronderwerpen, met respect voor de eigenheid en de 
mening van de jongeren én de ouders. Ook zij mogen hun zegje doen. Volgens Freinet 
zijn jongeren, begeleiders en ouders samen baas en is er steeds sprake van een open 
dialoog. 

Klinkt straf? Kom onze Casa bezoeken en proef de unieke sfeer.

Hoe werken we in Casa Da Vinci?
Scholen moeten zich aan het leerplan houden. Ook wij. Casa Da Vinci werkt volgens 
een eigen pedagogische methode. Je sociale en affectieve ontwikkeling is prioritair. 
Je goed voelen op school en bij de leerstof staat centraal. Je verantwoordelijkheids-
gevoel wordt aangescherpt. Wij gaan te werk volgens de basisprincipes van Freinet.

Niet schools, maar levend leren
Leren is leuk, tenminste als we uitgaan van de interesses en de ervaringen van onze 
jongeren die van nature leergierig zijn. Alleen krijg je zelden de kans om dit te ontdek-
ken. We vertrekken zoveel mogelijk vanuit jouw leefwereld. We leren aan de hand 
van jullie eigen ervaringen, die we vakoverschrijdend uitdiepen. Zo voer je in de eer-
ste graad dagelijks een kringgesprek. Jullie werken aan zelfgekozen werkstukken. We 
gebruiken zo weinig mogelijk handboeken, maken eigen materiaal of werken verder 
op jouw vrije tekst. We werken samen. Je zal merken dat het makkelijker is om je aan-
dacht bij de les te houden en dat je de leerstof beter kan verwerken.

We gaan zinvol te werk
In een belerend systeem raak je snel ontmoedigd. Wij vragen aan jou om je eigen werk 
te regelen. Je eigen weg naar de finish te kiezen. Zo leer je zelfstandig werken. Een 
mooie voorbereiding op wat nog komt.

Coöperatie
Bij ons is het individu belangrijk binnen de groep. Je bent uniek en krijgt de kans om je 
eigen persoonlijkheid te ontplooien. We zijn ervan overtuigd dat er een hechte band 
ontstaat in de groep wanneer je je goed in je vel voelt. In onze kleine school met huise-
lijke sfeer krijg je een vast lokaal. Een gezellig nest om zelf in te richten.

Wat leeft er in je klas?
Tijdens de klasraad vergader je een uur per week over wat er leeft in je klas en op 
school. Door open te communiceren, leren jullie van elkaar. Jullie leren samenwerken 
in groep, overleggen en probleemoplossend werken.
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“Leg het me uit 
en ik vergeet het.

Laat het me zien en ik 
onthoud het misschien.

Betrek me erbij en ik begrijp 
het!”

De eerste stap naar het secundair onderwijs kan vaak beangstigend zijn. Onze eerste 
graad sluit mooi aan bij het lager onderwijs, zodat de overstap van de lagere school 
naar het secundair onderwijs minder groot is. 

Een aantal vakken worden geclusterd en door onze ervaren kernleerkrachten onder-
wezen volgens de principes van Freinet: ervaringsgericht, op een zelfstandige, maar 
toch begeleide manier experimenteren en ontdekken.

Ook ouders mogen hun zegje doen. We rekenen dus op jullie ma en pa. Per jaar 
kiezen we een klasouder als contactpersoon van jouw klas. We komen enkele keren 
per jaar samen om het reilen en het zeilen van de klaswerking en het verloop van het 
schooljaar te bespreken. 

GrOeien  
Op eiGen tempO

Welke richting kies jij?

mOdules + basispakket
Modules  (2x2u p/w)
1 VIP = 1B
- Verzorging
- Haar- en schoonheidsverzorging
- Economie en organisatie
- Kunst en creatie

Eerste leerjaar B

1 VIP

Tweede leerjaar B 

Creatie (decoratie en verzorging)



        

Hoe schrijf ik me in?
Voor het eerste jaar moet je je digitaal aanmelden tussen 30 maart 

en 24 april. Op 6 mei krijg je je ticket en hiermee kan je je defini-
tief inschrijven.

Volg onze website voor de praktische regelingen hiervoor. 
Of bel even naar ons secretariaat.

Kom eens langs
Casa Da Vinci

Noordlaan 32
9100 Sint-Niklaas

Gsm: 0499 75 95 64

www.scholendavinci.be

Facebook: www.facebook.com/casa da 
vinci

Hoe ziet jouw schooldag eruit?
Een schooldag begint om 8.35u. Er zijn twee pauzes van een 10 à 15 minuten tussen 
de lessen. De middagpauze duurt een 40 minuten, van 12.10u tot 12.50u. Je schooldag 
eindigt op woensdag om 12.10u en om 15.30u (of 16.20u voor het tweede jaar) op de 
andere dagen.    

Kies je eigen levensbeschouwing
Op onze school kies je zelf je levensbeschouwelijke vakken. Kies je voor zedenleer of 
voor de anglicaanse, islamitische, israëlische, orthodoxe, protestantse of rooms-Katho-
lieke godsdienst? Dat beslis jij! 

Evalueren
Je krijgt vier evaluaties verspreid over het hele schooljaar.

Samenwerken met ouders
Ouders worden actief betrokken bij het schoolgebeuren. Wij hanteren een ‘opendeurbe-
leid’. Je ouders mogen steeds binnenlopen met vragen, opmerkingen en suggesties. We 
houden je ouders op de hoogte van activiteiten op onze school of belangrijke beslissingen 
die met jou te maken hebben. Ook via het oudercomité kunnen je ouders de band tussen 
onze school en de wereld daarbuiten vergroten.

Schoolkosten
Bij inschrijving krijg je een raming hoeveel het schooljaar zonder maaltijden en vervoer 
kost. 

praktisch: 
de schOOl 
als leeFplek
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Ontdek ’t op de Villa
Villa Da Vinci

Koningin Astridlaan 96, 9100 Sint-Niklaas
Tel: 03 776 86 65

Gsm: 0474 81 44 38

E-mail: info@villadavinci.be
Website: www.scholendavinci.be

Facebook:
www.facebook.com/villadavinci

12 FREINET, NET EVEN ANDERS

Welke richting kan je uit: 

Kom eens langs

Villa Da Vinci
Koningin Astridlaan 96, 9100 Sint-Niklaas
Tel: 03 776 86 65
Gsm: 0474 81 44 38

E-mail: info@villadavinci.be
Website: www.scholendavinci.be
Facebook: www.facebook.com/villadavinci

1° graad (1° en 2° jaar) 2° graad (3° en 4° jaar) 3° graad (5° en 6° jaar)

Latijn* Latijn  Latijn Moderne talen

PIU* Grieks – Latijn** Latijn – Wetenschappen 

Economie Latijn – Wiskunde

Wetenschappen Wetenschappen – Wiskunde

Humane Wetenschappen Moderne Talen – Wetenschappen

Humane Wetenschappen

Economie – Moderne Talen

Economie – Wetenschappen* Laptopproject 1ste jaar

Grieks – Latijn** Ingericht vanaf 5 inschrijvingen
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Onze andere veelkantige school
Forum Da Vinci is onze andere veelzijdige secundaire school in Sint-Niklaas. Je krijgt 
ook hier alle ruimte om te groeien. En met onze brede opleidingen in ASO, KSO, TSO 
of BSO kan je alle kanten op. Forum Da Vinci is een echte GO!-school. Hier leer je 
samen samenleven. 

Je bent wie je bent
Forum Da Vinci is een GO!-school. De slogan van het Gemeenschapsonderwijs is 
‘samen leren samenleven’. Dat is precies wat je op het Forum Da Vinci zal leren. Je 
bent wie je bent, en anderen zullen dat respecteren. Die diversiteit, en het respect dat 
iedereen er voor heeft, is een meerwaarde die je de rest van je leven bijblijft. 

Dromen is goed
Je bent goed in wiskunde en wetenschappen? Of gek op talen? Je droomt weg bij 
historische verhalen of je ziet jezelf als beginnend kunstenaar? Je wil later een top-
sporter, dokter of wereldreiziger worden? Iedereen heeft talenten en dromen. Als je 
er nog niet uit bent welke dat zijn, ontdekken wij ze samen met jou. Forum Da Vinci 
heeft een breed opleidingsaanbod: alle mogelijke ASO-opleidingen en een waaier van 
BSO-, KSO- en TSO-opleidingen.

Groen en groot
Op Forum Da Vinci heb je aan ruimte geen gebrek. De school is niet alleen groot, ze is 
ook erg groen. Na de les kan je uitwaaien op de speelplaatsen, rennen op de sportvel-
den, of gezellig keuvelen in het groen. De ontspanningsruimten hebben verschillende 
gezonde drank-en snack- automaten. Leerlingen en leerkrachten van het MOS-team 
(Milieu Op School) zetten het thema milieu bovenaan op de agenda. Doe je mee?

Verder kijken dan de navel
Cultuur heeft een belangrijke plek op het Forum. Dat stoppen we niet onder stoelen 
of banken. Laat de dichter en kunstenaar in jezelf los. Of spring het podium op om sa-
men met leerkrachten verrassend schooltoneel te maken. Medeleerlingen en ouders 
zijn steeds laaiend enthousiast over onze creativiteit en goed gevoel voor humor. 

FORUM, KLASSIEK SECUNDAIR

Ontdek ’t op ’t Forum
Forum Da Vinci

Parklaan 89, 9100 Sint-Niklaas
Tel: 03 780 79 00

E-mail: info@forumdavinci.be
Website: www.scholendavinci.be

Facebook: www.facebook.com/forum-
davinci



Noordlaan 32
9100 Sint-Niklaas
Gsm: 0499 75 95 64

E-mail: info@casadavinci.be

Website: www.scholendavinci.be


