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Differentiatiepakketten
In het 1ste jaar secundair onderwijs krijgen de leerlingen naast de basisvorming een differentiatiepakket van 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 Diest-Tessenderlo. 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
Diest
GO! De Prins
-

Latijn: 1u groepsuur* + 1u upgrade**+ 3u Latijn
Modulair: 1u groepsuur* + 1u upgrade** + 3u keuzemodules*** STEM - STEAM - Sport - Taal en cultuur - Economie

*groepsuur: Hoe los je best een ruzie op? Waar heb je nood aan? Welke talenten heb je allemaal? Hoe kan je groeien in deze
talenten? We reserveren één uur voor het groepsuur waar je wekelijks met je coach aan de slag gaat.
**upgrade: Was er in de les een onderwerp waar je graag meer over wil weten en uitdagendere oefeningen voor wil maken? Of
vond je het moeilijk en zou je graag nog wat verder inoefenen? Dat kan tijdens het uur upgrade. Je kiest zelf of je dit uur inzet
voor wiskunde, Frans, Nederlands of voor een ander vak.
*** In de keuzemodules kan je proeven van heel wat verschillende dingen. Binnen een schooljaar kan je vijf verschillende modules
volgen.
KSD
-

Ontdekkingstraject 1* (2 uren): Sport - STEM-wetenschappen - Economie en organisatie
Ontdekkingstraject 2* (2 uren): Wetenschappen - STEM-wetenschappen - Taal en cultuur
Ontdekkingstraject 3* (2 uren): Economie en organisatie - STEM-wetenschappen - Maatschappij en welzijn
Keuzemodule 4**: Klassieke talen (4 uren)

*Ontdekkingstraject (2 uur per week): hier geven we je de kans om drie verschillende keuzemodules te verkennen. Je kiest voor
één van de drie ontdekkingstrajecten. Aan elke module werken we gedurende tien weken. Daarna schuif je door naar de volgende
module. Na elke module bespreken we met jou hoe je dat thema ervaren en uitgewerkt hebt. Zo krijg je een duidelijk zicht op een
mogelijke studiekeuze in het tweede jaar. Alle klassen hebben 1 klasuur (= titularisuur). Je hebt ook 1u versterking Frans en 1u
versterking wiskunde: je krijgt extra tijd om te differentiëren. Je kan meer oefenen, herhalen of net een moeilijke oefening maken.
Er komt geen nieuwe leerstof bij.
**Klassieke talen (4 uur per week): als je voor klassieke talen kiest, kies je voor één module, namelijk de taal en cultuur van de
Romeinen en de Grieken. Om dit thema grondig te verwerken, heb je 4 uur per week nodig. Als je dit thema in het tweede jaar
ook wil volgen, moet je dit zeker al in het eerste jaar kiezen. Daarnaast heb je nog 1 klasuur (=titularisuur)

Tessenderlo
GO! Campus Russelberg
-

Latijn: 2u upgrade*+ 3u Latijn
Modulair: 2u upgrade* + 3u verkennen** (Sport – Creatief met taal – Art ’n craft – Science Matters – Cooking en styling)

*Versterken of verdiepen in verschillende vakken en leren met leerstrategieën + community-uur
**Je kan 3 keer per jaar een module kiezen. 3 keer dezelfde module mag ook. De modules worden ingericht bij voldoende
interesse.
Campus MAX Middenschool

-

Klassiek verkennend: 4u Latijn + 1u MAX ICT*
Ruim verkennend:
o 6 talentenlabo’s: 2u talentenlabo** + 1u MAX ICT + 2 MAX-uren***
o 3 talentenlabo’s: 2u talentenlabo** + 1u MAX ICT + 2 MAX-uren***
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*Je volgt een lesuur ICT via een digitaal oefenpakket op je laptop.
**In de talentenlabo’s verken je verschillende interessedomeinen en ontdek je je talenten (Design – Domino – Eureka – Feel good
– Mini-onderneming – Media). Kies je voor de 6 talentenlabo’s dan volg je om de 6 weken een ander talentenlabo. Kies je voor de
3 talentenlabo’s dan volg je per trimester een ander STEM-gericht talentenlabo’s (Design, Domino, Eureka).

Differentiatiepakketten in 1B
Diest
GO! De Prins
-

3u verkennen* + in project algemene vakken is er tijd voorzien om je voor bepaalde onderdelen te verdiepen of te
versterken

*Modulair - verkennen van verschillende thema's en onderwerpen
KSD
-

2 uur differentiatie-uren keuzemodule* + 1 uur Nederlands + 1 klassenuur + 2 uur Project Beeld en Nederlands

* Keuzemodules: STEM-technieken, Economie en maatschappij, Maatschappij en welzijn
We zetten je talent in beweging: 2 uur per week ontdek je de mogelijke basisopties van het tweede jaar. We werken rond drie
verschillende keuzemodules. Om de 10 weken schuiven we door naar een volgend thema. We bespreken ook telkens met jou of
een thema bij jou past.

Tessenderlo
GO! Campus Russelberg
-

3u verkennen* + in project algemene vakken is er tijd voorzien om je voor bepaalde onderdelen te verdiepen of te
versterken

* Sport – Creatief met taal – Art ’n craft – Science Matters – Cooking en styling
Campus MAX Middenschool
-

Praktisch verkennend:
o 2u talentenlabo** + 1u MAX ICT* + 2 MAX-uren***

*Je volgt een lesuur ICT via een digitaal oefenpakket op je laptop.
**In de talentenlabo’s verken je verschillende interessedomeinen en ontdek je je talenten (Design – Zorg voor jezelf en elkaar –
Mini-onderneming). Je volgt per trimester een ander talentenlabo.
*Eén MAX-uur is het klassenuur op maandagochtend. Je start dan met een verbindend groepsmoment en stelt samen met je
klascoaches de planning voor de week op. Tijdens het andere MAX-uur word je individueel of in kleine groepjes begeleid door je
klascoach. Je voert een gesprek over hoe jij je voelt, over je examenplanning, je studiekeuze, enz.

3

4

Infomomenten en inschrijvingen
Diest
GO! De Prins
Infomomenten
Inschrijvingen

Zie website www.deprinsdiest.be
De inschrijvingen zullen doorgaan via een online aanmeldingssysteem op de website
https://www.aanmelden.school/. Het aanmelden start op 28 maart om 14 u. en eindigt op 25 april.
Daarna kan je definitief inschrijven, zie www.deprinsdiest.be voor meer info over de
inschrijfmomenten.

KSD
Infomomenten
Inschrijvingen

Zie website www.ksdiest.be
Opendeurdag voor het eerste jaar: zaterdag 12 maart: 13 u.-17 u., ingang Vissersstraat in Diest.
De inschrijvingen zullen doorgaan via een online aanmeldingssysteem op de website
https://www.aanmelden.school/. Het aanmelden start op 28 maart om 14 u. en eindigt op 25 april..
Definitief inschrijven eerste jaar (na het aanmelden): zaterdag 14 mei 14u.-17u.

Tessenderlo
GO! Campus Russelberg
Infomomenten

Zie website www.russelberg.be

Inschrijvingen

Zie website www.russelberg.be

Campus MAX Middenschool
Infomomenten
Inschrijvingen

13 maart en 24 april: info- en inschrijfdag (Kom met je bubbel op expeditie MAX!)
Meer info zie website www.campusmax.be
13 maart en 24 april: info- en inschrijfdag (Kom met je bubbel op expeditie MAX!)
Vanaf 13 maart om 10.00 uur: online inschrijvingen mogelijk
Opgelet, iedereen die zich aanmeldt op 13 maart zal ingeschreven worden. Na deze datum is het
mogelijk dat je voor bepaalde studiekeuzes op de wachtlijst komt of niet meer ingeschreven kan
worden.
Meer info zie website www.campusmax.be
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