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Beste ouder, voogd,     

Binnenkort zet jouw zoon of dochter een belangrijke stap, de stap naar het secundair onderwijs. De 

keuze voor een middelbare school is een belangrijke, want uw kind moet zich er zes jaar lang thuis 

voelen. Om jullie te begeleiden in de schoolkeuze nodigen we ouders en leerlingen uit om kennis te 

maken met onze school.  

 

Als school willen we SAMEN jouw zoon of dochter voorbereiden op een SUCCESvolle toekomst!  

 SAMEN  

We vinden het als school belangrijk om in het belang van de leerling SAMEN zijn of haar 

schoolloopbaan te begeleiden en te ondersteunen, zo veel mogelijk op maat van de leerling 

zelf. Vaste partners zijn: de leerling, ouders, leerlingbegeleiding, leerkrachten, CLB, directie, 

… .  

 SUCCESVOL 

We bereiden onze leerlingen voor op een veranderende toekomst. We bieden hen de nodige 

kennis maar leren hen ook de nodige vaardigheden (o.a. 21th century skills) om te leren, 

leven en werken in de toekomst.  

 

 

 

We integreren als school meer en meer het ‘zelfsturend leren’ in onze lessen en pedagogische 

aanpak.  

 De kennis en praktische vaardigheden die binnen de eindtermen vallen, staan niet ter 

discussie en zijn voor alle scholen gelijk.  

 Daarnaast gaan we samen met de leerling op zoek naar een beter evenwicht tussen doceren 

(de leerkracht praat, leerlingen luisteren) en zelfsturend leren. Bij zelfsturend leren gaan 

leerlingen zelf aan de slag, in groep of alleen.  De leerkracht is eerder een coach van het 

leerproces. Door in te zetten op ‘zelfontdekkend leren’, leren we onze leerlingen de ‘21th 

century skills’ aan of de zogenoemde ‘vaardigheden van de toekomst’. 

 

 

 

 

 

 

http://www.campusdevesten.be/
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Ruimte voor keuze, talentontwikkeling en extra leerondersteuning 

In het GO! secundair onderwijs De Vesten is er niet één manier van leren, maar meerdere. Je kunt 

bijvoorbeeld kiezen voor regulier onderwijs of Cognosco1. Je kunt je standaard vakkenpakket 

uitbreiden met extra TALENTMODULES of BOOST. Dit laat leerlingen toe om in functie van interesses, 

talenten of extra leerondersteuning het basispakket aan te vullen.  

 

 

 

Leer(ling)begeleiding 

Onze school heeft een belangrijke taak om onze leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen om de 

onderwijsdoelen, die in de leerplannen vervat zitten, te bereiken. Hiervoor nemen we een aantal 

maatregelen op schoolniveau, groeps- of klasniveau en op individueel vlak. Het belang van de leerling 

staat centraal, ouders en leerkrachten zijn de prioritaire partners. Waar nodig betrekken we het CLB 

of andere experten. We werken rond de verschillende aspecten van leer-, leerling- en 

studieloopbaanbegeleiding om zo SAMEN onze leerlingen te brengen naar het beste van zichzelf en 

een mooie toekomst: 

 Socio-emotionele begeleiding  

 Leer- leerling- en schoolloopbaanbegeleiding 

 Brede basiszorg: STICORDI-maatregelen, individuele handelingsplannen, …. 

 Welzijn van leerlingen 

 Ouderparticipatie 

 Begeleiding hoogbegaafde leerlingen 

 

 

 

 

                                                           
1 Cognosco = zelfde kennis, anders leren: zelfgestuurd, projectmatig, vakoverschrijdend, samen leren. Maximum 20 

leerlingen per klas. Meer informatie: www.campusdevesten.be/cms/cognosco/ 

http://www.campusdevesten.be/
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Kom meer te weten over onze school: www.campusdevesten.be of volg ons op Facebook. 

 Je zoon of dochter heeft tijdens de Wetenschapsdag in oktober reeds een eerste keer 

kennisgemaakt met onze leerkrachten en school. We zijn natuurlijk zeer nieuwsgierig naar 

haar of zijn feedback over de organisatie en beleving van deze dag. Je kan ons steeds mailen 

op directie@campusdevesten.be. 

 

 Juf Nele van de proeftuinen STEM/Techniek is een leerkracht van Campus de Vesten. De 

proeftuinen in de GO! basisscholen in Olen, Lille, Herentals, Herenthout en Grobbendonk, 

zijn een echt voorsmaakje van hoe wij ‘leren’ aanpakken op onze school.  

 

 Op de DOE-dag van 14 maart 2019 zullen alle leerlingen van het 6de leerjaar echt 

kennismaken met de sfeer en het aanbod op onze school. Kortom proeven van een ‘dagje 

middelbaar’ op Campus De Vesten.  

 

 Ouders worden uitgenodigd op de INFOSESSIE van 14 maart 2019 en op de 

OPENCAMPUSDAG van 5 mei 2019. Op deze momenten zullen leerkrachten, leerlingen, 

leerlingbegeleiding en directie de aanwezige ouders en leerlingen op een actieve manier 

informeren en laten kennismaken met de sfeer, de visie, de aanpak en het aanbod op onze 

school.  

 

 Jullie zijn natuurlijk altijd welkom op onze school, zo maken we op schooldagen graag, na 

afspraak, tijd vrij om u voldoende te informeren, rond te leiden of om uw kind in te schrijven. 

 

 Het CLB GO! Kempen organiseert een algemene infosessie over de werking van het 

middelbaar onderwijs en de mogelijkheden. De sessie voor de ouders van de GO! 

Basisscholen Willem Tell Olen, De Vesten Herentals, IBIS Herentals, De Vlindertuin Lille,                     

‘t Klavertje Herenthout en De Wijngaard Grobbendonk vindt plaats op onze Campus op 25 

februari 2019. Aansluitend wordt Campus De Vesten Secundair kort voorgesteld aan de 

aanwezige ouders.  

 

Meer informatie of een afspraak maken?  

Hilde Vanden Brande Hilde, Coördinator 1ste graad  

014/21 16 88 of hilde.vandenbrande@campusdevesten.be 

 

Blijft u graag op de hoogte?  

Bezoek dan zeker onze Facebookpagina of www.campusdevesten.be. 

 

Met vriendelijke groeten, het Campus De Vesten team 

http://www.campusdevesten.be/
http://www.campusdevesten.be/
mailto:directie@campusdevesten.be
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Hervormingen 1ste graad Campus De Vesten 

 Vakken worden gegroepeerd in clusters, waardoor uw kind vakinhouden niet meer als 

afzonderlijke gehelen ervaart. We leggen de focus op verbanden tussen verschillende vakken 

d.m.v. projecten. 

 Leerkrachten gaan SAMEN als team aan de slag om uw kind de juiste 

schoolloopbaanbegeleiding te geven zodat hij/zij voorbereid is op een SUCCESvolle 

toekomst.  

 Begeleiding op maat van uw kind. 

 SAMEN leren in parallelklassen.  

 1 KLASUUR per week met focus op klasdynamiek, leren organiseren, leren en plannen.  

 TALENTMODULES: uw kind ontdekt interesses en talenten. Zo kan hij/zij een weloverwogen 

keuze maken uit de basisopties in het 2de jaar.  

 BOOST: uw kind kan hier kiezen voor extra ondersteuning en/of uitdaging binnen de clusters 

van de basisvorming.  

 Project VERREKIJKERS: begeleiding van hoogbegaafde leerlingen op maat. 

 Extra sport op Campus De Vesten vanaf september 2019: Sportwetenschappen (ASO) en 

Lichamelijke opvoeding en sport (TSO)  

 

      Meer informatie via www.campusdevesten.be: vernieuwd aanbod, lessentabellen, aanpak en 

visie.  
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