Toelichting hervormd onderwijsconcept:
1ste graad – Victor Horta
De modernisering van het SO is een uitgelezen
kans

om

via

een

reorganisatie

van

ons

onderwijsconcept antwoorden te zoeken voor de
uitdagingen waarvoor we als Brusselse secundaire
school staan.
Via een proactieve, preventieve alsook een
remediërende

aanpak

willen

we

maximale

ontwikkelingskansen nastreven voor al onze
leerlingen ongeacht hun achtergrond en/of
schoolloopbaan.

Een

hartelijke,

creatieve,

dynamische en open schoolcultuur is hierbij een must. Samenleven, samenwerken en wederzijds
respect zijn vanzelfsprekende pijlers van ons pedagogisch project en van onze (school)visie. Bij de
uitwerking van ons innovatief onderwijsconcept vertrekken we vanuit onze typische Brusselse context,
waar taalheterogeniteit de norm is. 87 % van onze leerlingen groeit op in een gezin waarbij de
thuistaal niet het Nederlands is. Dit maakt dat (veel) van onze leerlingen (te) weinig in contact komen
met het Nederlands en het Nederlands niet voldoende beheersen. Zo lopen ze meestal in de
basisschool een achterstand op. ¾ van onze leerlingen stroomt in de eerste graad in op basis van
leeftijd uit het 4de of 5de leerjaar. Het andere kwart stroomt in vanuit het BuLO. De bezorgdheid over
het taalniveau en over de veelheid aan ondersteuningsbehoeften, maakt dat we moeten blijven
zoeken naar oplossingen om deze (taal)achterstanden weg te werken en hun slaagkansen te
verhogen.
De uitdaging waarvoor we staan is dus om onderwijs op maat aan te bieden met aandacht voor de
groeimogelijkheden en talenten/interesse van elk individu. Vandaar dat we geopteerd hebben om:


een modulair systeem te hanteren (zowel voor de basisvorming als voor het keuzegedeelte).
Het werken in modules geeft ons de mogelijkheid om in te zetten op een verbrede eerste
graad waar plaats is voor exploreren, remediëren en uitdiepen! Een module bestaat uit:
o

zeven lesweken

o

één week groeiroute & booster

o

doorheen het schooljaar zullen er ook op regelmatige basis vakoverschrijdende
projecten worden aangeboden/georganiseerd.



de basisvorming uit te breiden naar 30 uur;



4 uur per week een flex-klas in te richten (met flex-trajecten waar er wordt ingezet op
verdieping en remediëring);



1 uur per week begeleid groeitraject (BGT) te voorzien;



zowel Frans als Engels aan te bieden.

Onze eerste graad zal als volgt worden ingericht:
SCHOOLJAAR 2019-2020:


Er zijn 4 klasgroepen van 1B (met 10 lln per klas)
 1Ba + 1Bb + 1Bc + 1Bd



Er zijn 3 klasgroepen van 2B (met 12 lln per klas): → MET beroepenvelden
 2Bvvkv a + 2Bvvkv b + 2Bhome



Tijdens het schooljaar zullen er voor 1B projectdagen en groeiroutes (voor de realisatie &
evaluatie van sommige E.T.) worden ingericht.



Op het einde van 1B zal er nog geen delibererende klassenraad plaatsvinden. De attestering
gebeurt pas op het op het einde van de eerste graad (dus juni 2021).

SCHOOLJAAR 2020-2021:



Er zijn 4 klasgroepen van 1B (met 10 lln per klas)
 1Ba + 1Bb + 1Bc + 1Bd



Er zijn 3 klasgroepen van 2B (met 12 lln per klas) → met een combinatie van 3 basisopties
 2Ba + 2Bb + 2Bc



Tijdens het schooljaar zullen er voor 1B & 2B projectdagen en groeiroutes (voor de realisatie
& evaluatie van sommige E.T.) worden ingericht.



Er zal gewerkt worden met een doelenrapport.



Er zal dus pas een delibererende KR en attestering zijn op het einde van de eerste graad.

