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DHEK
GOAT
GOTI
PISO

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en Provinciaal onderwijs
GO! Campus D’Hek Landen
Landen
www.dheklanden.net
GO! Atheneum Tienen
Tienen
www.atheneumtienen.be
GO! TintelStroom
Tienen
www.tintelstroom.be
Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs
Tienen
www.piso.be

SIGE

Vrij onderwijs: Katholiek secundair onderwijs
Middenschool Sint-Gertrudis
Landen
www.kolanden.be/middenschool/

SIJA

Sint-Janscollege Meldert

Meldert

www.sint-janscollege-meldert.be

VIA

Via Tienen

Tienen

www.viatienen.be/eerstegraad.html

SILE

Sint-Leonardusinstituut

Zoutleeuw

www.leonardus.korzo.be

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 vanaf het 3de jaar. 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 onderscheiden. 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 Tienen, Landen, Meldert en
Zoutleeuw. 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
Tienen
GO! Atheneum Tienen
- 1 flexuur* + 2u Latijn + 2u Klassieke talen
- 1 flexuur + 2u STEM + 2u wetenschappen
- 1 flexuur + 2 combinatie van 2u (sport, talen, Latijn, STEM, of cultuur)
*Flexuur: versterken of uitdagen van de vakken Nederlands, Frans of wiskunde
GO! TintelStroom
- Optie Latijn
- Optie project
PISO
-

1u Nederlands remediëring + 1u Wiskunde remediëring + 1u Leer –en leefsleutels* + 2u Techniek-STEM

* studiebegeleiding, groepsvorming, sociale vaardigheden, voorzieningen leren kennen
Via Tienen
-

Optie Projecten: 1u Frans + 1u Nederlands + 1u Wiskunde + 2u project*
Optie Latijn: 4u Latijn + 1u ICT
Optie STEM: 1u Frans + 1u Nederlands + 3u STEM

*Projecturen omvatten afwisselend STEM-technieken, maatschappij en welzijn, economie en organisatie.
Binnen 1A wordt er een onderscheid gemaakt tussen 1A basis en 1A uitbereiding.

Landen-Meldert-Zoutleeuw
GO! D’Hek Landen
- Optie: 4u Latijn + 1u klastitularis*
- Optie: 2u Latijn + 2u modules** + 1u klastitularis
- Optie: 2u modules + 2u remediëren/verdiepen + 1u klastitularis
*Klastitularis: 1u met de eigen klastitularis werken aan onderzoek –en leercompetentie en bevorderen van klassfeer
**Modules: 2u proeven van volgende belangstellingsdomeinen: economie en organisatie, maatschappij en welzijn, STEM, kunst
en creatie, moderne talen
Sint-Gertrudis Landen
-

Optie Modern: 1u Wiskunde plus* + 1u Moderne Talen plus* + 1u flex** + 2u project***
Optie Klassiek: 4u Latijn + 1u flex**

*Plus-uren: Tijdens deze lesuren kan je je kennis en vaardigheden voor wiskunde, Nederlands en Frans verder ontwikkelen. Een
groep leerkrachten zal je daarbij begeleiden.
**Flex: Tijdens dit lesuur kan je je kennis en vaardigheden voor Frans, Wiskunde, Nederlands of een ander vak verder
ontwikkelen. Er is ook ruimte om te werken aan ‘Leren leren’, ‘Leren leven’,… Zowel in 1B als 1A wordt er gewerkt aan ICT
vaardigheden en ICT doelen.
***Projecturen omvatten afwisselend STEM, maatschappij en welzijn, economie en organisatie.
De leerlingen uit het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B zitten samen voor de projecturen.
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Sint-Janscollege Meldert
-

Optie Klassieke vorming (Latijn): 3u Latijn + 1u Antieke cultuur + 1u keuzevak/project*
Optie Algemene vorming (Moderne): 1u Frans + 1u Nederlands + 1u Wiskunde + 1u Audiovisuele en talige expressie +
1u keuzevak/project*
Optie STEM: 1u Computersystemen + 3u Wetenschappelijk experiment + 1u keuzevak/project*

*Voor de uren ‘keuzevak/project’ voorziet de school de keuze tussen volgende vakken: Audiovisuele en talige expressie, Antieke
cultuur, Computersystemen, Kunst en creatie, Creatief met taal, Studiemanagement, Wereld en wetenschap, Natuurexploratie.
Sint-Leonardus Zoutleeuw
-

Optie Latijn: 4u Latijn + 1u project*
Optie Moderne Wetenschappen: 1u Frans + 1u Nederlands + 1u Wiskunde + 2u project*
Optie STEM: 3u STEM + 1u project* + 1u differentiatie (Frans/Wiskunde+Nederlands)

*Projecturen omvatten STEAM, computer en multimedia, ondernemen + BaSO (overgang van Basis naar Secundair onderwijs)
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Differentiatiepakketten in 1B
Tienen
GO! Atheneum Tienen
- 2 flexuur* + 1u Nederlands + 1u Frans + 1u module
*Flexuur: versterken of uitdagen van de vakken Nederlands, Frans of wiskunde
PISO
- 1u Nederlands remediëring + 1u Wiskunde remediëring + 1u Leer –en leefsleutels* + 3u Techniek-STEM
*Studiebegeleiding, groepsvorming, sociale vaardigheden, voorzieningen leren kennen, …
1 uur extra in het differentiatiegedeelte: 33 lestijden in plaats van 32 lestijden in het lessenprogramma.
Via Tienen
-

1u Nederlands + 3u project* + 1u klasuur met klastitularis

*Projecturen omvatten afwisselend STEM-technieken, maatschappij en welzijn, economie en organisatie, kunst en creatie.

Landen-Meldert-Zoutleeuw
GO D’Hek Landen
-

5u diverse invulling: remediëren en verdiepen, start van de dag (eerste lesuur), ontplooien van talenten, kennismaking
met beroepenvelden, kringgesprek, …

Sint-Gertrudis Landen
-

2u project*** + 2u Techniek plus* + 1u flex**

*Plus-uren: Tijdens deze lesuren kan je je kennis en vaardigheden voor wiskunde, Nederlands en Frans verder ontwikkelen.
**Flex: Tijdens dit lesuur kan je je kennis en vaardigheden voor Frans, Wiskunde, Nederlands of een ander vak verder
ontwikkelen. Er is ook ruimte om te werken aan ‘Leren leren’, ‘Leren leven’,… Zowel in 1B als 1A wordt er gewerkt aan ICT
vaardigheden en ICT doelen.
***Projecturen omvatten afwisselend STEM, maatschappij en welzijn, economie en organisatie.
De leerlingen uit het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B zitten samen voor de projecturen.
Sint-Leonardus Zoutleeuw
-

1u Beeld + 1u Computer en Multimedia + 1u project* + 1u Techniek + 1u Nederlands

*Projecturen omvatten STEAM, computer en multimedia, ondernemen + BaSO (overgang van Basis naar Secundair onderwijs)
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Infomomenten en inschrijvingen
Tienen
Voor alle scholen in Tienen moet er eerst aangemeld worden vooraleer er kan ingeschreven worden. Aanmelden verloopt
via een online aanmeldingssysteem op de website https://www.aanmelden.school/. Aanmelden kan vanaf 28 maart 2022
tot en met 25 april 2022. Op 5 mei 2022 wordt het toewijzingsresultaat gecommuniceerd. Vanaf 5 mei 2022 tot 2 juni
2022 lopen de inschrijvingen van de toegewezen leerlingen. Start vrije inschrijvingen vanaf 9 mei 2022 indien nog vrije
plaatsen.
Infomomenten
GO! Atheneum Tienen
GO! TintelStroom

PISO

VIA

Infovoormiddag: 12 maart 2022
Openschooldag: 7 mei 2022 van 18-21u
Openschoolavond: 6 mei 2022
Infovoormiddag: 12 maart 2022
Infoavond: 1 juli 2022
Infonamiddag: 13 maart 2022
Opendeur: 7 mei 2022
Infoavond: 1 juli 2022
Infomomenten:
- Vrijdagavond 11 februari 2022 om 19u
- Zaterdagvoormiddag 12 februari 2022 om 10u
Deze infomomenten zullen afhankelijk van de coronamaatregelen fysiek of digitaal doorgaan.
Inschrijven kan via website www.viatienen.be.

Landen-Meldert-Zoutleeuw
GO! D’Hek Landen
Infomomenten
Inschrijvingen

Infoavond: 11 maart 2022 om 18 en 20 u.
Opendeurdag: 22 april 2022 tussen 18 en 21.30 u.
Fysieke inschrijvingen vanaf 1 maart 2022. Neem telefonisch contact op met de school om een
afspraak te maken (011/88 13 74).

Sint-Gertrudis Landen
Infomomenten

Infoavond: vrijdag 11 maart 2022 om 19 uur.

Inschrijvingen

De inschrijvingen starten op maandag 7 maart 2022, vermoedelijk via het organiseren van online
inschrijvingsdagen. Inschrijven is mogelijk via het secretariaat van onze school.
De voorrangsperiode voor broers en zussen start vanaf 21 februari 2022.

Sint-Janscollege Meldert
Infomomenten

Opendeurdag: 12 maart van 14.00 tot 18.00 uur
Infoavond: 24 maart 2022 om 19.30 uur.
Allemaal onder voorbehoud. Indien niet mogelijk gaat men opnieuw digitaal via website.
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Inschrijvingen

Er moet eerst aangemeld worden vooraleer er kan ingeschreven worden. Aanmelden verloopt via
een online aanmeldingssysteem op de website https://www.aanmelden.school/. Aanmelden kan
vanaf 28 maart 2022 tot en met 25 april 2022. Op 5 mei 2022 wordt het toewijzingsresultaat
gecommuniceerd. Vanaf 5 mei 2022 tot 2 juni 2022 lopen de inschrijvingen van de toegewezen
leerlingen. Start vrije inschrijvingen vanaf 9 mei 2022 indien nog vrije plaatsen.

Sint-Leonardus Zoutleeuw
Infomomenten

Inschrijvingen

Op dinsdag 26 april 2022 organiseert de school haar jaarlijkse onthaaldag voor zesdejaars uit de
KORZO-scholen. Externen mogen hier zeker op aanwezig zijn maar nemen dan best even contact
op met het ondersteunend personeel.
Opendeuravond: vrijdag 29 april 2022
Men overweegt in de maand maart ook nog een digitale opendeur. Dit zal afhangen van hoe de
vooruitzichten dan zijn betreffende Covid-19.
De voorrangsperiode voor inschrijvingen van broers en zussen van kinderen die reeds op deze
school zitten, start op maandag 07 februari 2022.
Inschrijvingen van kinderen van het eigen personeel kunnen vanaf maandag 21 februari 2022.
De vrije inschrijvingen starten vlak na de krokusvakantie op maandag 07 maart 2022.

‘Bovenstaande informatie is onder voorbehoud en kan mogelijk wijzigen omwille van COVID-19. We verwijzen naar de websites
van de betreffende scholen voor de meest recente informatie’.
Met dank aan VCLB Leuven voor het ter beschikking stellen van dit sjabloon.
Datum: januari 2022

6

