Bij wie kunnen jullie terecht als jullie met een vraag zitten?
Jullie kunnen steeds terecht bij het secretariaat van de eerste graad met praktische vragen.
Bij wie kunnen jullie terecht als jullie iets niet begrijpt?
Als jullie iets niet begrijpen, kunnen jullie dit vragen aan jullie vakleerkrachten.
Bij wie kunnen jullie terecht als jullie een probleem hebben?
•
•
•

Als jullie nood hebben aan een gesprek kunnen jullie afspreken met jullie klastitularis.
Indien jullie het moeilijk vinden om persoonlijke problemen te bespreken met jullie klastitularis, kunnen jullie terecht bij onze zorgcoördinator.
Hebben jullie problemen met huiswerk, met opletten in de klas, met het maken van jullie boekentas
kunnen jullie de leerlingenbegeleider aanspreken.

Wat moeten we ons voorstellen bij ondersteuning en uitdaging taal en wiskunde?
Het is een vorm van begeleid zelfstandig leren waarin de leerlingen de kans krijgen om zichzelf bij te werken (remediëren) of zich in de leerstof te verdiepen met moeilijkere oefeningen
Enkel taal en wiskunde? of komen hier ook andere vakken aan bod?
1 uur per week krijgen ze wiskunde en 1 uur per week taal. Bij het uur BZL Taal worden de leerlingen verder ingedeeld: ofwel gaan ze naar de lessen Nederlands, ofwel naar de lessen Frans. Voor Nederlands
gaat het enkel om ondersteuning.
Wat houdt het klastitularisuurtje precies in?
In het klastitularisuurtje werken we wekelijks aan een fijne klassfeer en doen we aan studiebegeleiding:
leren-leren, studiekeuzeadvies en voorbereiding van examens.
Ik zie in de titel ook nog "middagactiviteiten" staan. Welke mogelijkheden zijn er?
In 'normale' niet-coronatijden, kan je elke middag kiezen uit sport, een vreemde taal leren, breien of
crea. Je hebt de keuze uit voetbal, badminton, trefbal of ping-pong. oms geven de leerlingen ook een
suggestie en dan richten we die sport ook in bij voldoende interesse.
Onze zoon heeft extra zorg nodig vanwege zijn ADHD. Kan dit op school worden aangeboden?
Wanneer jullie digitaal inschrijven, vullen jullie een zorgdocument in. Als jullie een zorggesprek willen
met de zorgcoördinator, klikken jullie dit in het document aan. De zorgcoördinator bespreekt dan de extra zorg van uw kind via een intakegesprek.
Is er ook extra begeleiding of uitdaging voor snelle leerlingen (wiskunde)? Hoe werkt dat?
Dit kan binnen het vak BZL wiskunde aangeboden worden als ondersteuning of verdieping
Hoe gaat het met kinderen die dyslexie hebben?
Er kunnen maatregelen opgesteld worden. We bekijken elke leerling apart om te zien wat hij/zij nodig
heeft. Wanneer jullie digitaal inschrijven, vullen jullie een zorgdocument in. Als jullie een zorggesprek
willen met de zorgcoördinator, klikken jullie dit in het document aan. De zorgcoördinator bespreekt dan
de zorg van uw kind via een intakegesprek.

Moeten de kinderen een bepaalde cito score hebben voor aanmelding?
Nee, de cito score is een indicatie voor de studiekeuze van uw kind. Dit is niet bindend, eerder adviserend.
Wordt er op een of ander manier rekening gehouden met adhd
Natuurlijk wordt er rekening gehouden met de zorgnoden van onze leerlingen. Om uw zorg goed te kunnen inschatten , organiseren we eerst in intakegesprek met de zorgcoördinator om vervolgens een plan
van aanpak op te stellen en te communiceren met het lerarenteam.
De inschrijvingen verlopen digitaal vanaf 19/4/2021. Jullie kunnen in dit formulier een intakegesprek
aanvragen.
Hebben jullie ook leren leren?
Dit wordt aangeboden binnen het klastitularisuurtje, maar elke vakleerkracht heeft hier tijdens zijn/haar
les ook aandacht voor.
Mijn zoon heeft ADHD en Dyslexie, Hij heeft hiervoor protocollen. Nemen jullie deze over of wordt dit
herbekeken?
De protocollen van de lagere school worden via een intakegesprek met de zorgcoördinator besproken en
worden aangepast aan de bijzondere noden binnen het secundair onderwijs. De inschrijvingen verlopen
digitaal vanaf 19/4/2021. Via dit formulier kunnen jullie een intakegesprek aanvragen.

