Al gehoord van de 1OK-klas? Neen!
BeNIEUWd? Lees snel verder.
De vernieuwde pedagogische aanpak in het 1ste jaar van de
B-stroom kent een groot succes! De leerlingen leren er plannen, zelfstandig werken, ondernemen en dit op hun tempo.

Hoe laat je leerlingen van 1B zin krijgen in school?

●● Niet door hen uren te laten stilzitten, maar door
hen zelfstandig te laten leren en plannen.
●● Zelf hun talenten te laten ontdekken.
●● Door onderwijs op maat te geven.
●● Voldoende uitdaging te bieden.
●● Gepast te begeleiden en problemen onmiddellijk
aan te pakken.

Door de speciale klassetting krijgt men een klas in beweging.
De leerlingen vlinderen doorheen de klas van computer naar
zithoek, van zithoek naar instructieruimte, van instructieruimte naar verbetertafel. Klaswissels vervallen waardoor
de leertijd hoger ligt.

goed
uitgebalanceerde weekplanning stuurt
de leerlingen doorheen
hun leerstof. De korte instructiemomenten
helpen de leerlingen de
leerstof te begrijpen
waarna ze zelfstandig
aan de slag kunnen.

Begeleiding van het kernteam.

In de instructieruimte.

Project: werken in team.

De leerlingen komen graag naar school en hebben zin om bij
te leren.

Meer goesting, meer zin, meer structuur, meer leerwinst!
Een aantal belangstellenden,
waaronder
leden van het Vlaams
Parlement, kwamen de
sfeer opsnuiven. We
zagen verbaasde gezichten, glinsterende
ogen, gefronste wenkbrauwen. Allen waren Caroline Gennez op bezoek - “mooi om te
zien hoe leerlingen hier openbloeien”.
ze enorm onder de indruk van de klaswerking.

Dirk De Boe – auteur van o.a. Edushock:
“de concentratie van de leerlingen is hier bijna voelbaar”

Project: bodemonderzoek in bos. Zelfstandig werken.

Lees- en praathoek.

Project: ondernemen.

Wat na 1OK!

In het schooljaar 2017-2018 zet de vernieuwing
zich door naar het 2de beroepsvoorbereidend
jaar of 2OK! Daarna kiezen de leerlingen voor een
beroepenveld naar keuze zoals bijvoorbeeld bouw,
hout, verzorging of office & retail.

Leerling aan het woord:

De klassetting: individueel werken met pc, tablet. Ondertussen zijn
anderen aan het werk in de leeshoek of in de instructieruimte.

Geen structuur?

Toch wel, er staan telkens twee leerkrachten in co-teaching
in de klas om de nodige ondersteuning te geven en een zeer

Uitnodiging infoavond

Voor toekomstige eerstejaars en hun ouders op donderdag
16 februari om 19u30.
Inschrijven via e-mail of via de website met vermelding
van naam en aantal personen.
Graag voor 13 februari 2017.

“Ik ga elke dag graag naar school. We
hebben een coole klas met computers, iPads, hoge stoelen en tafels.
Samen met mijn klasgenoten werken
we op ons eigen tempo en op onze
eigen manier aan de opdrachten uit
de weekplanning. Later wil ik graag
aan de slag gaan in de bouwsector.”

Shendo Goossens,
leerling 1OK!

Wil je zelf de klas in werking zien?

Dan verwelkomen wij je graag samen met het 1OK!-team op
één van de volgende dagen:
di 21/02, do 23/02 of di 7/03 om 10u00.
Inschrijven via e-mail of via de website.

Volg 1OK! op Facebook:
www.facebook.com/1OKAtheneumHerzele

