CAMPUS CENTRUM

BRUGKLAS
2018
Onderwijs in Vlaanderen behoort gratis te zijn.
De praktijk is echter soms een beetje anders. Wij
beloven u een sterke onderwijskwaliteit maar aan
een zo laag mogelijke prijs. Betaalbare sportdagen,
leuke uitstappen, maar dicht bij huis én geen al te
dure schoolbenodigdheden. Bovendien werken wij
met maandelijkse facturen. Dat zorgt ervoor dat u
niet plots voor torenhoge rekeningen komt te staan.
Integendeel, u betaalt maandelijks kleinere, overzichtelijke bedragen.
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• een gloednieuw project vanaf 2018-2019
• een vlotte overgang van de lagere school naar
de middelbare school
• een eigen klas voor uw kind
• leerbevorderende inrichting van de klasruimte,
ingedeeld in zones
• een team van topleerkrachten
• oudercontacten wanneer u dat uitkomt
• permanente evaluatie en verschillende evaluatievormen
• een aanpak op maat van uw kind met veel
aandacht voor zorg & diversiteit
• een solide toekomst voor uw zoon of dochter
• een extra troef: bewust beleid rond zo laag
mogelijke schoolkosten
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de brugklas 1B op Campus
Centrum is kiezen voor

CONTACT
 www.facebook.com/olvccentrum
 website: www.olvczottegem.be
 mail: wim.verhaeghe@olvczottegem.be
katlien.cousy@olvcottegem.be
 tel. 09 360 12 29
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BRUGKLAS 1B
 Wat?
De brugklas voor 1B is een gloednieuw project van
Campus Centrum, deel van het OLVC Zottegem.
De brugklas is er vanaf 2018-2019 speciaal voor
leerlingen die starten in de B-stroom. We willen voor
hen de overgang tussen de lagere school en het
middelbaar onderwijs zo vlot en zo geleidelijk aan
laten verlopen.



Hoe?

Om die overstap van de lagere school naar het secundair onderwijs vloeiend te laten gebeuren zorgen
we ervoor dat de leerlingen hun eigen klas krijgen
en hun eigen bijzondere team van topleerkrachten.
We vinden een eigen stekje, een comfortabele
ruimte voor de leerlingen, ontzettend belangrijk. Ook
krijgen de leerlingen de mogelijkheid om een sterke
band met hun leerkrachten op te bouwen. We zetten
dus heel bewust in op bijvoorbeeld co-teaching en
team-teaching. Dat betekent concreet dat meer dan
één leerkracht tegelijkertijd in het leslokaal aanwezig
is. Alleen zo krijgt uw zoon of dochter de zorg en
begeleiding die hij of zij verdient!



Ouder- & leerlingencontacten?

De leerlingen worden van heel dichtbij gevolgd
en krijgen heel regelmatig persoonlijke feedback en
feed-forward. We kijken dus niet alleen naar het verleden, maar wijzen uw kind ook in de goede richting.
Elke twee weken is er een moment waarop de klasleraren ‘spreekuur’ hebben. Van 15.30 tot 17.00 uur
kunt u bij hen terecht voor vragen, advies en informatie
over uw zoon of dochter. Zo kunnen wij u spontaan
ontmoeten. De leerkrachten kunnen u ook steeds
uitnodigen indien ze dat zelf nodig vinden.
Oudercontacten op andere tijdstippen blijven
natuurlijk nog steeds mogelijk.



Evaluatie?

Uw zoon of dochter zal permanent geëvalueerd
worden. Proefwerken zijn er in 1B niet.
De leerkrachten gebruiken niet alleen toetsen om
te evalueren maar ook andere vormen zoals bijvoorbeeld observaties, presentaties, creaties,… De
resultaten kunt u dagelijks raadplegen via Smartschool
en er zijn nog drie geprinte rapporten per semester
voorzien.



Begeleiding?

Een goede begeleiding voor alle leerlingen is een
opdracht van al  onze leerkrachten. Uw zoon of
dochter zal, indien nodig, persoonlijk begeleid kunnen worden door een zorgleerkracht. Hij of zij zal,
in de klas, uw kind bijvoorbeeld kunnen observeren,
adviseren of ondersteunen. We bieden tevens een
krachtige leeromgeving aan waarin we maximaal
differentiëren en inzetten op tal van activerende
werkvormen. Uw kind is bijzonder en uniek en we
garanderen een gepersonaliseerd onderwijs.



Waarom?

Op Campus Centrum is élke leerling belangrijk.
Elke leerling is voor ons een individu en we weten uit
ervaring dat leerlingen aan verschillende snelheden
groeien en ontwikkelen. We bieden hen daarvoor de
tijd en de ruimte. In een heel complexe samenleving
leren we hen die vaardigheden en competenties aan
die niet alleen vandaag, maar vooral voor de toekomst belangrijk zijn. We doen dat samen met hen.
Op Campus Centrum krijgt elke leerling een stem
en geeft de leerling het onderwijs van de toekomst
mee vorm. Ook u als ouder vinden wij belangrijk en
daarom bieden we u zo veel mogelijk kansen om op
een laagdrempelige manier met ons te communiceren
over uw kind over datgene wat u belangrijk vindt,
over de toekomst die u ziet voor uw kind.

