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Differentiatiepakketten
In het 1ste jaar secundair onderwijs krijgen de leerlingen naast de basisvorming een differentiatiepakket van ongeveer 5 u waarin
men de leerstof kan versterken, verdiepen of verbreden. Leerlingen met achterstanden kunnen remediëring volgen om de
beheersing van de leerstof te versterken. Verbredende onderdelen helpen leerlingen om zicht te krijgen op hun interesse en dit
helpt bij de keuze van een studiedomein. Verdiepende onderdelen geven leerlingen een beter inzicht in hun abstractievermogen
en dit helpt bij de keuze van een finaliteit. Scholen vullen de differentiatie op verschillende manieren in en gebruiken ook
uiteenlopende benamingen. We zien wel dat de volgende bouwstenen vaak terugkomen:
• Versterken, verdiepen, verbreden:
De invulling van deze uren past men aan aan de noden en mogelijkheden van de leerling. Meestal focust men op Nederlands,
Frans of wiskunde maar ook andere vakken kunnen aan bod komen. Sommige scholen leggen op voorhand vast om welke
vakken het gaat. Andere scholen leggen dit niet op voorhand vast of vermelden dit niet op hun website.
• Verkennen:
De leerlingen maken actief kennis met de studiedomeinen die vanaf de tweede graad worden aangeboden. Sommige scholen
laten leerlingen proeven van vier of vijf domeinen. In andere scholen maken ze uitgebreider kennis met één domein. Men gebruikt
voor deze bouwsteen verschillende benamingen zoals bijvoorbeeld projecturen.
• Latijn (enkel 1A):
Naast het opbouwen van woordenschat en grammatica is er aandacht voor de Romeinse cultuur en geschiedenis. Meestal staat
een korte kennismaking met Grieks op het programma en daarom spreken sommige scholen van klassieke talen.
• Titularisuur:
Sommige scholen besteden 1 u aan studievaardigheden, sociale vaardigheden en het bevorderen van een gezonde levensstijl.
In dit document geven we een overzicht van de differentiatiepakketten in 1A en 1B in de scholen van Aarschot en Betekom. De
manier waarop scholen inhoud geven aan deze differentiatiepakketten kan heel sterk verschillen van school tot school. Voor meer
details verwijzen we naar de websites van de scholen en de informatiemomenten.
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Differentiatiepakketten in 1A
Aarschot
GO! Atheneum KAMSA Aarschot
-

3u Keuzemodules* + 2u klasuur en upgrade**
3u Latijn* + 2u klasuur en upgrade**

* leerling volgt 4 modules per schooljaar en kiest hiervoor uit een reeks van projecten om de verschillende basisopties
te proeven en te verkennen.
(STEM, sport, maatschappij en welzijn, moderne talen, wetenschappen, economie)
** versterken of verdiepen van verschillende vakken
GO! SIMA Aarschot
-

3u Keuzemodules* + 2u klasuur en upgrade**

* leerling volgt enkele modules per schooljaar en kiest hiervoor uit een reeks van projecten om de verschillende basisopties
te proeven en te verkennen.
(STEM, voeding en horeca, maatschappij en welzijn, wellness en lifestyle, economie en organisatie)
** versterken of verdiepen van verschillende vakken
Damiaaninstituut Aarschot
-

Optie Eye for Talent: 2u project* + 2u groeiuren**
Optie Latijn: 4u Latijn

*leerling mag uit reeks van 6 projecten drie kiezen die ze tijdens het schooljaar verkennen
(STEM, @rt = smart, de zaak P, a cup of English, Spartacus, Project #)
**versterkende of verdiepende oefeningen voor Nederlands en Wiskunde
Instituut Sancta Maria Aarschot
-

Optie Eye for Talent: 2u project* + 2u groeiuren**
Optie Latijn: 4u Latijn

*leerling mag uit reeks van 6 projecten drie kiezen die ze tijdens het schooljaar verkennen
(STEM, @rt = smart, de zaak P, a cup of English, Spartacus, Project #)
**versterkende of verdiepende oefeningen voor Nederlands en Wiskunde
Sint-Jozefscollege Aarschot
- Optie Eye for Talent: 2u project* + 2u groeiuren** + 1u ICT (eerste semester) + 1u keuze activiteit uit brede Vorm van
Waaier (2de semester)
- Optie Latijn: 4u Latijn + 1u ICT (eerste semester) + 1u keuze activiteit uit brede Vorm van Waaier (2de semester)
*leerling mag uit reeks van 6 projecten drie kiezen die ze tijdens het schooljaar verkennen
(STEM, @rt = smart, de zaak P, a cup of English, Spartacus, Project #)
**versterkende of verdiepende oefeningen voor Frans en Wiskunde
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Betekom
Sint-Jozefinstituut Betekom
-

Optie Eye for Talent: 2u project* + 4u groeiuren**
Optie Latijn: 4u Latijn + 2u groeiuren***

*leerling mag uit reeks van 6 projecten drie kiezen die ze tijdens het schooljaar verkennen
(STEM, @rt = smart, de zaak P, a cup of English, Spartacus, Project #)
**versterkende of verdiepende oefeningen voor Nederlands, Frans en Wiskunde + 1u ICT
***versterkende of verdiepende oefeningen voor Frans + 1u ICT

Tielt-Winge
De Met Tielt-Winge
In De MET werken we met challenges die vertrekken vanuit de interesse van elke individuele leerling.
Zie www.demet.eu voor meer informatie over onze werking.
-

1A: met of zonder Latijn

Differentiatiepakketten in 1B
Aarschot
GO! SIMA Aarschot
-

3u Keuzemodules*

* leerling volgt enkele modules per schooljaar en kiest hiervoor uit een reeks van projecten om de verschillende basisopties
te proeven en te verkennen.
(STEM, voeding en horeca, maatschappij en welzijn, wellness en lifestyle, economie en organisatie)
-

LAB-werking met geïntegreerd klasuur en upgrade**

** versterken of verdiepen van verschillende vakken
Damiaaninstituut Aarschot
-

4u groeiuren (projecten of remediërende en verdiepende leerstof voor de verschillende vakken)
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Tielt-Winge
De MET Tielt-Winge
In De MET werken we met challenges die vertrekken vanuit de interesse van elke individuele leerling.
Zie www.demet.eu voor meer informatie over onze werking.
-

1B

Infomomenten en inschrijvingen

GO! Atheneum KAMSA Aarschot
Infomomenten
Inschrijvingen

Infoavond eerstejaars: donderdag 10 maart 2022 om 19u00
Opendeurdag: zaterdag 23 april 2022 tussen 13u00 en 17u00
Eerste leerjaar vanaf 7 maart 2022
Andere leerjaren vanaf 19 april 2022

GO! SIMA Aarschot
Infomomenten
Inschrijvingen

Infoavond eerstejaars: donderdag 10 maart 2022 om 19u00
Opendeurdag: zaterdag 23 april 2022 tussen 13u00 en 17u00
Eerste leerjaar vanaf 7 maart 2022
Andere leerjaren vanaf 19 april 2022

DIA Damiaaninstituut
Infomomenten
Inschrijvingen

Infoavond eerstejaars: dinsdag 8 maart 2022 om 19u30
Opendeurdag: zondag 24 april 2022
(Voorrangsperiode voor het 1e jaar: maandag 14 februari 2022 (vanaf 8u00, digitaal))
Eerste leerjaar vanaf maandag 7 maart 2022 (vanaf 8u00, digitaal)
Andere leerjaren vanaf zondag 24 april 2022 (vanaf 8u00, digitaal)

SMA Sancta Maria Instituut Aarschot
Infomomenten
Inschrijvingen

Infoavond eerstejaars: maandag 7 maart 2022 om 19u30
Opendeurdag: zondag 24 april 2022
(Voorrangsperiode voor het 1e jaar: maandag 14 februari 2022 (vanaf 8u00, digitaal))
Eerste leerjaar vanaf maandag 7 maart 2022 (vanaf 8u00, digitaal)
Andere leerjaren vanaf zondag 24 april 2022 (vanaf 8u00, digitaal)

SJCA Sint-Jozefcollege Aarschot
Infomomenten
Inschrijvingen

Infoavond eerstejaars: woensdag 9 maart 2022 om 19u30
Opendeurdag: zondag 24 april 2022
(Voorrangsperiode voor het 1e jaar: maandag 14 februari 2022 (vanaf 8u00, digitaal))
Eerste leerjaar vanaf maandag 7 maart 2022 (vanaf 8u00, digitaal)
Andere leerjaren vanaf zondag 24 april 2022 (vanaf 8u00, digitaal)
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SJIB Sint-Jozefinstituut Betekom
Infomomenten
Inschrijvingen

Infoavond eerstejaars: donderdag 10 maart 2022 om 19u30
Opendeurdag: zondag 24 april 2022
(Voorrangsperiode voor het 1e jaar: maandag 14 februari 2022 (vanaf 8u00, digitaal))
Eerste leerjaar vanaf maandag 7 maart 2022 (vanaf 8u00, digitaal)
Andere leerjaren vanaf zondag 24 april 2022 (vanaf 8u00, digitaal)

De MET Tielt-Winge
Infomomenten
Inschrijvingen

Online infomoment: maandag 7 maart 2022 om 20u00 (aanmelden via www.demet.eu)
Opendeurdag: zaterdag 12 maart 2022 van 10u00 tot 12u00 (aanmelden via www.demet.eu)
Eerste leerjaar via https://www.aanmelden.school/
Andere leerjaren na 1 juli 2022 (zie www.demet.eu)
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