
okan-kortrijk.be
Athena Campus Drie Hofsteden
Hugo Verriestlaan 155
8500 Kortrijk
Tel. 056/21 40 79

kortrijk@okanscholen.be
www.okan-kortrijk.be

OnthaalKlas voor
Anderstalige Nieuwkomers

Contact
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Coördinatie & Vervolgcoaching
Steven Geerolf
Tessa Verdonck

Stadsplan
afdrukken?

Dagindeling

8.30 u.  verzamelen op de speelplaats

8.45 - 16.00 u. les op maandag, dinsdag,

  donderdag en vrijdag

8.45 - 12.20 u. les op woensdag

Sociale integratie

• Vlot integreren met leerlingen van het

   gewone ondewijs op school, en verbinden

   met vrijetijdsbesteding na school.

• Intensieve samenwerking met externe

   partners.

• Onze jongerencoach verzorgt de

   persoonlijke vragen in regio Kortrijk.

Welbevinden

• Heel belangrijk voor onze leerlingen!

•  Onze school zet actief in op het bevorderen

   van het welbevinden

   via duurzame acties.

www.okan-kortrijk.be



okanscholen.be

Inschrijven kan op elk moment
van het schooljaar.

We organiseren steeds een instroom-
klas voor absolute starters.

*De school kan hierop een uitzondering maken.

• Je krijgt een taalbad
   Nederlands (32 lesuren)
   met twee uurtjes sport
   en levensbeschouwing.
   (vrije godsdienstkeuze)

• Na een grondige basis-
   cursus focussen we op
   vakinitiaties, met heel veel
   leeractiviteiten, uitstappen,
   stageperiodes, gastcolleges,
   enz...

• Er zijn vijf rapportperiodes en
   maandelijkse competentie-
   rapporten.

www.okanscholen.be

AanbodVoor wie?

Je bent minimum 12 jaar
en nog geen 18 jaar.*
(afwijking mogelijk voor 11-jarigen!)

Je woont niet langer dan
één jaar ononderbroken in België. *

Nederlands is niet je moedertaal
of thuistaal.

Je kent niet genoeg Nederlands
om de lessen in een Nederlandstalige
school te kunnen volgen.

Je hebt minder dan 9 maanden les
gevolgd in het Nederlands.*

online
Dé

roeselare@okanscholen.be
www.okan-roeselare.be

Vander Merschplein 54
8930 Menen
Tel. 056/51 14 55
menen@okanscholen.be
www.okan-menen.be

Hugo Verrieststraat 68
8800 Roeselare
Tel. 051/22 62 39

14
talen

• Elke leerling krijgt een dossier met leervorderingen.

• Hoge ouderbetrokkenheid en nauwe samenwerking met
   CLB. Er is een wekelijkse huiswerkklas, studiebegeleiding,
   bijlessen, extra Frans. 

• Uitgebreide stageperiodes: kennismaking met studie-
   richtingen in kijk- en doestages, twee weken snuffelstage
   in de gewone klas.

• Goede opvolging van de schoolloopbaan met
   begeleiding op maat door vervolgschoolcoach.

Hugo Verriestlaan 155
8500 Kortrijk
Tel. 056/21 40 79
kortrijk@okanscholen.be
www.okan-kortrijk.be


