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Stadsplan
afdrukken?

Dagindeling

8.15 u  verzamelen op de speelplaats

8.15 - 16.20 u les op maandag

  en donderdag

8.15 - 11.50 u les op dinsdag, woensdag

  en vrijdag

12.45 - 14.25 u les Frans op dinsdag

  voor gevorderden

12.45 - 14.25 u les Engels op dinsdag

  voor gevorderden

Stages
• Leerlingen die al genoeg Nederlands

   kennen, kunnen tijdens het schooljaar

   voor een tweetal weken op ‘snuffelstage’.

   Dan volg je alle lessen mee in het

   gewoon secundair onderwijs. 

• Wanneer de snuffelstage goed lukt,

   kunnen de leerkrachten beslissen om

   er een ‘permanente stage’ van te maken. 

Wat na okan? 

 Intensieve begeleiding van de schoolloopbaan

   en (leer) begeleiding op maat door de VSC. 

 Voor de examens worden de ex-okanners

   4 weken lang intensief begeleid om hun

   examens tot een goed einde te brengen.

 Reguliere leerkrachten worden gesensibiliseerd

   om zoveel mogelijk rekening te houden met

   een ex-okanner in de klas.
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Contact

Station School

Stationstraat
René G
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online
Dé

Inschrijven kan op elk moment
van het schooljaar.

We organiseren steeds een instroom-
klas voor absolute starters.

• Je krijgt een intensief taalbad Nederlands,

met 2 uurtjes sport, 2 uurtjes LBV en 2 uurtjes P.O

2 uurtjes Frans voor gevorderden

2 uurtjes Engels voor gevorderden

(samen 28 of 32 lesuren)

• Na een grondige basiscursus focussen we op

vakgerichte taalvaardigheid

(Frans, Engels, BIO, AA, GES, WISK, Techniek, ICT, …)

om je zo goed mogelijk voor te bereiden op de

lessen in het gewoon secundair onderwijs. 

• De lessen zijn heel praktisch en ervaringsgericht.

Door uitstappen, leeractiviteiten, stageperiodes, …

helpen we je om je vlot te integreren

in onze maatschappij. 

• Er zijn 5 rapportperiodes.

• Voor elke leerling stellen we een dossier samen

met de leervorderingen. 

• Er is een hoge ouderbetrokkenheid en nauwe

samenwerking met de cel leerlingenbegeleiding

en CLB.

• Jaarlijkse OKAN- informatieavond waar de

leerlingen, ouders, voogden, …

info krijgen over het

schoolsysteem in België. 

*De school kan hierop een uitzondering maken.

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.*

Voor wie? Aanbod
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roeselare@okanscholen.be
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Hugo Verrieststraat 155
8500 Kortrijk
Tel. 056/21 40 79

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

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