INFOBROCHURE

OKAN

= onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers
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van harte welkom!
Geachte ouder
Beste leerling

Met deze brochure willen we jullie graag wegwijs maken in onze
school GO! Campus Genk Middenschool OKAN.
Op onze school proberen we het beste uit iedere leerling én uit
iedere leraar halen.
Dit doen we door in te zetten op onze gepersonaliseerde visie op
het lesgeven.
Door in te zetten op de zelfdeterminatietheorie geloven wij dat personen zich beter kunnen ontwikkelen. Deze theorie levert immers
de drijfveren om het leren en de motivatie zo hoog mogelijk te houden. Wanneer een persoon autonoom beslissingen kan nemen, verbonden is met het onderwerp en de omringende personen en
zich competent voelt, zal hij of zij zich maximaal kunnen
ontplooien. Dit is het fundament van onze werking en visie.
We proberen hierbij steeds een veilige leeromgeving voor elk kind
te creëren zodat iedereen gelijke kansen krijgt om zijn of haar
talenten te ontdekken en te ontplooien.

Wij geloven in het pedagogische project van het GO!
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We gidsen jullie door de structuur van onze school en bespreken
enkele praktische afspraken. Maar in de eerste plaats willen we jullie uitnodigen om zelf eens een kijkje te komen nemen in onze
school zodat je met eigen ogen kan zien wie we zijn en wat we
doen.
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Het onthaalonderwijs is een onderwijsaanbod dat anderstalige
nieuwkomers voorbereidt op en begeleidt naar het Nederlandstalige
onderwijs. Ons streefdoel is om de leerlingen te integreren in de
onderwijsvorm en studierichting die het beste aansluit bij hun
individuele capaciteiten.
Het onthaalonderwijs start eerst met een onthaaljaar. Het
leerprogramma van het onthaaljaar is sterk gericht op het leren van
de Nederlandse taal. Maar ook het verwerven van attitudes en de
integratie/inburgering in onze maatschappij komen elke dag aan bod.
Elke leerling leert bij ons wat actief en gedeeld burgerschap is.
Met het oog hierop werden de ontwikkelingsdoelen "Nederlands voor
nieuwkomers in de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers"
ontwikkeld die gedurende het schooljaar nagestreefd worden in de
klaspraktijk.
Tijdens dit onthaaljaar wordt er voor elke leerling een individueel
leertraject uitgestippeld. We schetsen ook een globaal beeld van elke
leerling zodat de beginsituatie bij instroom in het vervolgonderwijs
duidelijk is.
Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers is echter niet
beperkt tot een onthaaljaar. Het omvat ook ondersteuning,
begeleiding en opvolging van de anderstalige nieuwkomers en
coaching van hun leerkrachten in het vervolgonderwijs.
De combinatie van een onthaaljaar en de verdere ondersteuning in
het vervolgonderwijs vormen samen het onthaalonderwijs.

Studieaanbod

Anderstalige nieuwkomers krijgen gedurende 28 lesuren per week een
intensief taalbad.
De leerlingen leren via contextuele taaltaken en ervaringsgericht onderwijs
de Nederlandse taal in een ruim kader waarbij de focus ligt op de
taalvaardigheden. We schenken veel aandacht aan de attitudes en het
welzijn van onze leerlingen zodat er een veilige leeromgeving voor hen
ontstaat. Cultuur en integratie binnen en buiten de schoolmuren heeft voor
ons een permanente waarde binnen het studieaanbod.
Op deze manier krijgen de anderstalige nieuwkomers een brede kijk op het
studieaanbod en worden ze optimaal
voorbereid om door te stromen naar het
reguliere onderwijs of het werkveld.

Samen werken we aan een mooi
toekomstbeeld!
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LESSENTABEL

ONTHAALKLAS voor anderstalige nieuwkomers
Vakkenclusters

Vakken

Lestijden

Levensbeschouwing

Godsdienst/NC Zedenleer

2u

Gezondheid en beweging

Lichamelijke opvoeding (sport)

2u

Nederlands

Nederlands

22u

Talent

2u

Integratielessen in diverse studierichtingen van het secundair onderwijs.

In onze onthaalklas wordt er klas– en vakoverschrijdend gewerkt.
Nederlands (22u)
Tijdens de lessen Nederlands ligt de nadruk op een brede basisvorming voor elke leerling. We focussen op taalvaardigheden.
Het is de bedoeling dat alle leerlingen de
basiskennis verwerven van Nederlands.
In deze lessen wordt eveneens ruimte en
tijd, wiskundige geletterdheid, digitale
vaardigheden en burgerschap
geïntegreerd.
Daarnaast schenken we veel aandacht
aan het welzijn van onze leerlingen, de
attitudes en het ontwikkelen van duurzame
sociale vaardigheden tijdens alle vakken.

9

Talent (2u)
Tijdens de talenturen starten we met een eerste verkennende fase.
De leerlingen werken in verschillende werkgroepen waarbij ze zich
verdiepen in een specialiteit. In elke werkgroep gaan we op zoek naar
hun interesses en hun talenten.
We stemmen de inhouden van deze werkgroepen elk jaar af op de
noden van de leerlingen.
Na de verkennende fase gaan de leerlingen samen met de leerkracht
hun talenten verdiepen en ontplooien zodat ze een doordachte
studiekeuze kunnen maken op het einde van het onthaaljaar.
In de tweede fase gaan we de leerlingen zoveel mogelijk
voorbereiden op het reguliere onderwijs en op de door hen gekozen
studierichting.
Tot slot gaan de leerlingen in een derde fase deelnemen aan integratielessen. Ze kunnen tijdens deze lessen het leven op de schoolbanken in de gekozen studierichting zelf ervaren.
Na een goede reflectie en het eventueel bijsturen van de gemaakte
keuzes kunnen we een advies formuleren voor de verdere schoolloopbaan van de leerling. We kunnen hen zo ook optimaal begeleiden
in de volgende stap van hun schoolcarrière namelijk de studies in het
reguliere onderwijs.
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PROJECT

Projecten
Al doende leert men!
Een oud gezegde dat klopt als een bus.
Vanuit deze visie bieden we in de onthaalklas een intensief taalbad
aan vanuit contextuele taaltaken en ervaringsgericht onderwijs. De
link naar de realiteit wordt sneller gelegd en het doel van de leerstof
wordt duidelijker!
Leerlingen ontdekken en/of verdiepen hun leerstof tijdens de
projecten, activiteiten en uitstappen. Cultuur en integratie zijn hierin
eveneens een vaste waarde.
We stemmen deze projecten steeds af op de noden van onze leerlingen waardoor deze elk schooljaar veranderen en een nieuwe
invulling krijgen.
We verruimen onze horizon.
Een kleine blik op onze activiteiten:
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VERKENNEN

GEZONDHEID

WEERBAARHEID

TECHNIEK

CULTUUR

MILIEU

BEWEGING
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GWP zeeklassen
Leren buiten de schoolmuren.
De omgeving, het land verkennen.
De leerlingen leren een nieuwe omgeving en de maatschappij kennen via culturele activiteiten.
Tijd en ruimte.
Horizon verruimen.
Teambuilding.
Welbevinden bevorderen.

Integratie
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INTEGREREN
Een nieuw land, een nieuwe taal, een nieuwe cultuur …
Onze leerlingen komen in aanraking met vele nieuwigheden.
We verkennen ze samen met hen en gaan op pad zodat onze
leerlingen zich zo snel mogelijk thuis voelen in dit nieuwe land!
Vrijetijdsdagen

Op bezoek bij vrijetijdsinstanties in Genk.
Wat doen ze? Hoe bereik ik ze? Hoe kan ik hieraan deelnemen?
Wat is mijn talent, hobby of interesseveld? Leren fietsen, leren zwemmen, samenwerken, … .
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Naschoolse activiteiten met groep INTRO

Op een laagdrempelige manier een eerste stap zetten naar het
vrijetijdsaanbod? Dat kan met groep INTRO.
Deze organisatie biedt wekelijkse een toffe naschoolse activiteit aan
zodat de leerlingen in contact blijven met elkaar en op een indirecte
manier de Nederlandse taal onderhouden.

De medewerker is een schakelfiguur tussen de school en het
vrijetijdsaanbod.

Welbevinden
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VOEL JE GOED IN JE VEL
Studeren gaat het best in een veilige leeromgeving en in een stressvrij
lichaam.
Het welbevinden van onze leerlingen primeert!
We begeleiden hen hierin via een sterke vertrouwensband tussen leerkracht – leerling, leerlingbegeleiding, kringgesprekken, individuele gesprekken, psychologische begeleiding en alternatieve projecten!
Theaterproject
Op een artistieke manier omgaan met gevoelens via woord, dans en beeld.
Talenten ontdekken, ontwikkelen en tonen. Grenzen verleggen.
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Praktisch
Dagindeling
MAANDAG

DINSDAG

WOENDAG

DONDERDAG

08u4509u00

Aankomst op school

09u0010u40

Lesblok 1

10u4010u50

Pauze

10u5012u30

Lesblok 2

VRIJDAG

12u3013u20

Middagpauze

Middagpauze

13u2015u00

Lesblok 3

Lesblok 3

Er is op onze school dagelijks toezicht vanaf 9u00.
Om 09u20 stipt starten de lessen.
Op woensdag eindigt de school om 12u50.
De andere dagen eindigt de school om 15u20.
Lunch:
Drinken:

Je brengt zelf een gezond lunchpakket mee van thuis.
Je kan suikervrije drankjes kopen in de drankautomaat.
Alcohol en energiedrankjes worden niet toegestaan in
school.
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Bereikbaarheid
GO! Campus Genk Middenschool OKAN
Sint-Lodewijkstraat 28
3600 Genk

089/ 51 98 28
gocampusgenk.be
okan@campusgenk.be

Kom je met de fiets?
De school is makkelijk en veilig te bereiken met de fiets. We hebben
op onze ruime speelplaats een fietsenstalling.

Kom je met de auto?
Aan de voorkant van het hoofdgebouw ligt een grote parking waar je
veilig kan in– en uitstappen.
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Kom je met de bus of trein?

Er is geen schoolbus.
Als je met de bus naar school wil komen, kan je een busabonnement
kopen van de Lijn in de Lijnwinkel. Deze is gelegen in het station van
Genk.
Installeer de app van de Lijn om gemakkelijk op te zoeken welke bus
je moet nemen en bij welke halte je moet afstappen.
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Benodigdheden
Dit moet je elke dag meebrengen naar school in je boekentas:
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INSCHRIJVEN
Hoe kan je in OKAN inschrijven?

Wie?

Elke anderstalige nieuwkomer tussen 12 en 18 jaar.

Waar?

Sint-Lodewijkstraat 28, 3600 Genk

aanmelden bij het secretariaat OKAN op de 2de verdieping.

Je mag enkel in OKAN starten als je aan enkele voorwaarden voldoet:

Je bent op 31 december van het huidig schooljaar minstens 12
jaar en maximum 17 jaar op 31 december van dit schooljaar.

Je bent een nieuwkomer in België. Dit wil zeggen dat je
maximaal 1 jaar ononderbroken in België woont.

Je hebt het Nederlands niet als moedertaal.

Je kan onvoldoende Nederlands spreken of begrijpen om de
lessen goed te kunnen volgen.

Je bent maximaal 9 maanden ingeschreven in een onderwijsinstelling (=school) met het Nederlands als onderwijstaal.

Wanneer? elke schooldag tijdens de schooluren
of online via onze website
https://www.gocampusgenk.be/
Meebrengen?




Als je een paspoort/identiteitskaart hebt, mag je deze
Meebrengen van de leerling en van de ouder of voogd.
Daarnaast breng je indien mogelijk een aankomstverklaring mee
waarop de datum van aankomst in België vermeld staat. (annex,
bijlage 16 of 16bis, woonstverklaring kan je opvragen in het
stadhuis, … )
Indien je jouw vaccinatiekaart hebt, mag je deze ook meebrengen.

Bij de inschrijving moet er steeds een ouder of voogd
wezig zijn.
Wat?

aan-

Tijdens de inschrijving leggen we de werking van de OKAN
klassen uit, bespreken we het schoolreglement, krijg je lijstje
waarop de schoolbenodigdheden staan en krijg je een
rondleiding in de school indien wenselijk.
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Contactgegevens
GO! Campus Genk Middenschool OKAN
Sint-Lodewijkstraat 28
3600 Genk
089/ 32 38 49
gocampusgenk.be
okan@campusgenk.be

GO! Campus Genk Middenschool
Mosselerlaan 62

3600 Genk
089/35 16 31

Directeur:

Natacha Peeters
089/ 35 16 31
info.middenschool@gocampusgenk.be

Coördinator:

Mart Busschots
0494 58 45 74
martje_busschots@hotmail.com

Vervolgschoolcoaches:

Kathleen Stans, Stefanie Trippaers
0496 50 11 57
vervolgschoolcoachgocampusgenk@gmail.com
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Alleen kom je een heel eind,
maar samen staan we sterker!

Reik ons je hand en we zoeken samen jouw weg!

