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- Maandag 30 maart 

 Start digitaal aanmelden voor 1A     

en 1B om 9u tot vrijdag 24 april 15u 

- Maandag 11 mei vanaf 8.30u: 

verzilveren ticket 

 

Meer info in de brochure die je ook 

op onze website vindt.  



 

 

Hoe veelkantig ben jij? 

Kiezen wat je straks en later wil 

doen. 

 



Hoe kiezen ? 

Talenten 

Vaardigheden 
Dromen 

 

Maar :  

op 1 september 

hoef je nog niet 

te kiezen 



1ste jaar A-stroom Forum 
 27 u basisvorming (vakken worden geclusterd) 

 - STEM (wiskunde, natuurwetenschappen, techniek) 

 - Nederlands 

 - moderne talen: Engels en Frans 

 - mens en maatschappij: aardrijkskunde, geschiedenis    

 en burgerschap 

 - muzische vorming: MO en PO 

 - gezondheid en beweging: LO 

 - LBV 

 4u modules  

 1u differentiëren, remediëren en uitdiepen  

 



Modules = 2 X 2u/week 

Romein 

Talenknobbel 

Wetenschapper 

Kunstenaar 

Sociaal ondernemer 

Sportieveling 



Modules en evaluatie  

• Latijn heel het jaar 4u: geen andere 

modules 

• Modules = permanente evaluatie (taken en 

toetsen, geen examens) 

• Andere vakken: doelenrapport + examens 



Hoe zal het 2de jaar er uitzien ? 

• 25u basisvorming 

• 5u basisoptie 
 economie 

  klassieke talen 

  kunst 

  maatschappij 

  sport 

 moderne talen en wetenschappen (Frans, 1u extra; 

Engels, 1 u extra; wetenschappelijk werk, 3u) 

 

• 2u differentiëren, remediëren en 

uitdiepen 

 



1 VIP 
Vorming – Initiatie - Professioneel 

Basispakket 28u 

Modules 4u (kunst en creatie, economie en 
organisatie, haar- en schoonheidsverzorging, 
verzorging) 

Specialisatie, arbeidsmarkt of verder studeren 



2 B 

• 20u basisvorming 

• 2 x 5u basisopties 

Drie keuzes:  

- Organisatie (economie en verzorging 

- Welzijn (haarzorg en verzorging) 

- Creatie (kunst en verzorging) 

• 2u differentiëren, remediëren en uitdiepen 

 

 





Villa Più 
Leerlingen nemen hun leerproces in eigen 

handen:  

• Vaste uren (voor heel de groep): 

instructie van de leerstof, verwerken van 

de leerstof, evalueren van de leerstof, 

… 

• Persoonlijke uren: leerlingen vullen 

hun rooster aan met vakken waarvoor 

• ze extra instructie nodig hebben 

• ze tijd hebben om zelfstandig te 

werken 

• ze uitbreiding kunnen doen in vorm 

Freinettechnieken 

• Coachuren: leerkrachten zijn 

begeleiders en helpen leerlingen bij hun 

leerproces 



1A 
Optie Più:  

• 22 vaste uren 

• 4 persoonlijke uren 

• 4 coachuren 

• 2 module-uren: leerlingen kunnen proeven van 

verschillende poolvakken (wetenschappen - 

economie – talen – humane vakken)  

• Ze kiezen # modules per schooljaar 

Optie Latijn:  

• 20 vaste uren 

• 4 persoonlijke uren 

• 4 coachuren 

• 4u Latijn 



WAT NA HET 1STE JAAR? 

 2A Più  

• 19 vaste uren 

• 4 coachuren 

• 4 persoonlijke uren 

• 5u basispakket Freinet 

 

2A Klassieke talen  

• 19 vaste uren 

• 4 coachuren 

• 4 persoonlijke uren 

• 5u basisoptie klassieke talen 

 

 

 

 

 



NIEUW VOOR EERSTE JAAR VILLA 

 

 

Laptop voor gebruik op school en thuis 

via Signpost 

Minder boeken, meer digitale cursussen 

Mogelijkheid tot aankoop of huren 

 

 

 

 





vak lestijden 

PAV 13 

Techniek 6 

MO 1 

PO 2 

Frans 2 

LO 2 

LBV 2 

MODULE 4 

Project (werkstukken, onderzoeken, opzoeken,…) 

- Verzorging 
- Kunst en creatie 
- Economie en organisatie 
- Haarzorg 

LESTABEL 



ONZE LEEROMGEVING 

• LEERKRACHT ALS COACH 

 eigenaarschap op het leren 

 stimuleren 

 

• CO-TEACHING 

 klasdoorbrekend werken 

  

• ATELIERWERKING 

 keuzemogelijkheden aanreiken 

 verschillende werkruimtes 

 



EN ACTIE 

• KRING en KLASRAAD 

 samen leren samenleven 

 

• PLANNINGEN 

 en dus onder begeleiding leren plannen 

 

• ASSESSMENT FOR LEARNING 

 eigenaarschap over het eigen leren 

 

• INSTRUCTIEMOMENTEN 

 ADI 

 

• PROJECTEN 

 eigen inbreng 

 modules 

   

• kunst en creatie 

• economie en organisatie 

• verzorging 

• haarzorg 



Wat na de eerste graad ? 



 

DOORSTROMING 

 
2de graad 

• Economie (a/b) 

• Latijn (a/b) 

• Humane wetenschappen 

• Wetenschappen (met 

sport) 

• Grieks-Latijn 

 

3de graad 

• Economie-moderne talen 

• Economie-wetenschappen 

• Grieks-Latijn 

• Humane wetenschappen 

• Latijn-moderne talen 

• Latijn-wiskunde 

• Latijn-wetenschappen 

• Moderne talen-

wetenschappen 

• Wetenschappen-wiskunde 

 



 

DUBBELE 

FINALITEIT/DOORSTROMING 

 
Domein kunst en creatie 

• 2de graad: architectuur en beeldende vorming 

• 3de graad: beeldende kunst 

Domein economie en organisatie 

• 2de graad: bedrijf en organisatie 

• 3de graad: internationale handel en logistiek 

 



Domein maatschappij en welzijn 

• 2de graad: maatschappij en welzijn 

• 3de graad: opvoeding en begeleiding 

Domein STEM 

• 3de graad: informatie- en 

communicatietechnologie 

Domein sport 

• 2de graad en derde graad: sport  

 



 

ARBEID 

 Domein kunst en creatie 

• 2de graad: decor en etalage 

• 3de graad: decor, etalage en publiciteit 

Domein economie en organisatie 

• 2de graad: organisatie en logistiek 

• 3de graad: logistiek 

Domein maatschappij en welzijn 

• 2de graad: zorg en welzijn 

   haar- en schoonheidsverzorging 

• 3de graad: verzorging 

•              haarverzorging/schoonheidsverzorging    

 



Waarom kiezen voor  

onze school met zijn 

drie campussen? 



Ruimte om jezelf te zijn 

Je bent 
wie je 
bent 

Talenten 
en 

dromen  

Groen en 
groot 

Cultuur en 
creativiteit 



Van alle markten thuis 

Talenknobbels   
Kritische en 

mondige leerlingen      

Digitale school: 
Smartschool 

(digitale agenda & 
Skore) 

Kies je eigen 
levensbeschouwing  



Aparte ingang 
eerste graad 

Forum 

Gemotiveerde 
leerkrachten 

Studeren 
zonder 
zorgen 

Ouders tellen 
mee 



Zorg op maat  

 

 

 

 

 

 
 

Huiswerkklas Leren leren 
Inhaallessen  

Digistudie 

Leerzorg 

Ondersteuningsteam 
PLUS² 

CLB 

Socio-emotionele 
begeleiding 



Inzetten op welbevinden 

• Alle leerlingen met plezier naar school 

• Zelfvertrouwen: respect voor eigen 

leerproces 

• Warm nest 

• Aansluiting bao 

• Beste uit elke leerling halen 

• Innoveren l excelleren l differentiëren 

 



Kosten 

• Standaard Boekhandel 

– 1 A: boekenpakket 300 euro 

– 1 VIP: boekenpakket 150 euro 

• Maandelijkse facturen waarin volgende 

kosten verrekend worden : GWP 120 euro, 

kopieën, zwemmen,… 

• Afbetaling mogelijk 

 



Onthaalavond augustus 

• Woensdag 26 augustus om 18u voor Forum, donderdag 

27 augustus om 15.30u voor Casa en 18u voor Villa 

• infomoment  

• kennismaking klasgenoten en klastitularis 

 

• Dinsdag 1 september 1ste schooldag 
• teambuilding 

• Einde 15u 



Wees welkom op 

jouw school! 

 
Nog vragen? 

info@scholendavinci.be 


