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WELKOM
WIJ BOUWEN AAN JO
UW

TOEKOMST...

Je bent twaalf jaar. Je leerde al veel over jezelf van je ouders, grootouders, meesters en
juffen, vrienden en familie... maar je wil jezelf nog beter leren kennen. Je wil ontdekken
en weten wat jouw talenten en passies zijn.
Waar ben je goed in? Waar kan je nog beter in worden? Je wil weten waar je echt blij van
wordt en wat je later wil worden.
Ook Tienerschool VOX vindt dat belangrijk en neemt je daarom mee op een
ontdekkingstocht naar jezelf. Dit doen we aan de hand van drie pijlers: zelfstandigheid,
zelfkennis en zelfontplooiing . Ons doel is om jou te laten schitteren in de beste versie
van jezelf.
We doen dit door je te begeleiden met boeiende lessen, leerrijke projecten en
interessante modules.
Stap voor stap zal je niet alleen jezelf beter leren kennen maar ook de wereld van STEM,
Klassieke Talen, Economie, Taal en Cultuur.
In Tienerschool VOX heb jij een unieke stem. De leerkrachten zijn er voor jou en helpen je
om je talenten te ontdekken en jezelf te ontplooien. Samen met jou gaan ze op zoek naar
het ideale plaatje van jouw toekomst, want jouw toekomst is ons doel!
Tamara Voets
Directeur Tienerschool VOX Pelt

ONZE VISIE OP ONDERWIJS,
ONZE DRIE PIJLERS
Wat wij belangrijk vinden is dat jongeren kunnen uitgroeien tot de jongvolwassenen die
ze graag willen en kunnen zijn.
Wij hechten daarom veel belang aan elke fase uit de schoolloopbaan. Tienerschool VOX
zorgt daarbij voor een vlotte en zachte overgang tussen de Basisschool en het
Atheneum. Op deze manier start je telkens in een vertrouwde omgeving en kan je met
meer ZELFSTANDIGHEID en zelfzekerheid aan de volgende stap beginnen.
Je verkent verschillende interessegebieden, leert kritisch omgaan met feedback en
wordt je bewust van je eigen leerproces. Zo ontdek je welk studieprofiel en welke
talenten en passies je precies hebt. Met deze grote portie ZELFKENNIS ben je klaar om
elke nieuwe uitdaging die op je pad komt vol vertrouwen en op persoonlijke wijze aan te
gaan.
Tijdens de hele schoolloopbaan staat één einddoel centraal: ZELFONTPLOOIING . We
willen dat je jezelf kan ontwikkelen, bijsturen en laten schitteren door gebruik te maken
van je passies en talenten. Want jouw toekomst, dat is ons doel.

TIENERSCHOOL VOX PELT

STRUCTUUR VAN TIENERSCHOOL VOX
De eerste graad is een brug tussen de Basisschool en het Atheneum. In onze
Tienerschool bieden wij jou een uitgebreid en gevarieerd studieaanbod. Zo kan jij bepalen
welke jouw interesses zijn en wat je sterke punten zijn. In het eerste leerjaar van de
eerste graad kunnen alle leerlingen uit het basisonderwijs terecht. We maken echter een
onderscheid tussen een eerste leerjaar A en een eerste leerjaar B.
A-stroom
Leerlingen met een getuigschrift Basisonderwijs komen in 1A terecht. Zij kunnen kiezen
om de algemene vakken met eventuele uitbreiding te behandelen. Op deze manier willen
wij sterke leerlingen extra uitdagen. Binnen 1A kies je dus voor de algemene vorming of
de algemene vorming + klassieke talen. Je hebt dan 2 uurtjes Latijn en Grieks per week.
Daarnaast zal je ook proeven van verschillende studierichtingen tijdens de 'modules'.
B-stroom
Leerlingen die geen getuigschrift Basisonderwijs behaald hebben, gaan naar 1B. Binnen
1B krijgt de leerling extra ondersteuning. De klemtoon ligt hier meer op vaardigheden dan
op kennis. Je talenten ontdek je tijdens de modules. Deze zullen je dan ook helpen met
het maken van een eerste voorlopige studiekeuze in het tweede jaar van de eerste graad.
Leerlingen die 1B met succes beëindigen krijgen het getuigschrift basisonderwijs.
Na de Tienerschool ga je verder naar het Atheneum. Onze school heeft verschillende
studierichtingen. Deze kunnen we groeperen in 3 vormen: studierichtingen die
voorbereiden op het hoger onderwijs, die voorbereiden op het hoger onderwijs of de
arbeidsmarkt en studierichtingen die enkel voorbereiden op de arbeidsmarkt.

WELK TRAJECT KIES JIJ BEST?
In de eerste graad proberen wij de studiekeuze van de leerlingen zo lang mogelijk uit te
stellen. Dit geeft jou de mogelijkheid om van alles te 'proeven' en te ontdekken waar je
talenten en passies liggen. Jouw studiekeuze is dan ook makkelijk te bepalen.

HEB JE EEN GETUIGSCHRIFT
BASISONDERWIJS?

NEEN

JA

HEB JE INTERESSE
VOOR KLASSIEKE
TALEN?

NEEN
1STE LEERJAAR B +
MODULES
1STE LEERJAAR A +
MODULES

JA

1STE LEERJAAR A +
KLASSIEKE TALEN +
MODULES

ONZE TROEVEN

ONZE TROEVEN

Co-teaching
Bij deze vorm van lesgeven staan er twee of
drie leerkrachten samen in de klas. Hierdoor
kunnen we leerlingen heel gericht opvolgen in
hun leerproces.

Projectdagen
Op regelmatige basis organiseren wij
uitstappen of projectdagen. Dit kan zijn
een uitstap naar een bedrijf, het bezoeken
van een museum, een project rond
milieu...

Coaching
1 uur per week heb je coaching met je
klascoach. Hier zetten we in op je
leerstrategieën, doe je kringgesprekken
(thema's zoals zelfvertrouwen, omgaan met
stress...), individuele gesprekken...

Dobbelsteen
In de Tienerschool werken we met een
dobbelsteen. Deze zorgt ervoor dat
leerlingen zelfstandig aan de slag gaan en
eerst zelf naar een oplossing/antwoord
zoeken in plaats van de leerkracht om
hulp te vragen. Ze kunnen ook een
medeleerling om hulp vragen.

1STE LEERJAAR A
De leerlingen van het 1ste leerjaar A volgen een gemeenschappelijke basisvorming
van 27 lesuren per week. Een aantal vakken uit de basisvorming wordt aangeboden via
vakkenclusters. Naast de basisvorming kiezen de leerlingen op basis van hun
talenten, interesses en passies voor het algemene 1ste leerjaar A met 4u modules
per week of voor Klassieke Talen in combinatie met modules.
De modules laten de leerlingen kennismaken met verschillende vakdomeinen om zo te
ontdekken waar ze goed in zijn en wat hun talent is.
Basisvorming
Levensbeschouwing
2
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
4
Frans
3
2
Engels
Wiskunde
5
Mens & Maatschappij
4
Wetenschappen & Techniek
3
Expressie
2
Modules
4
Klassieke Talen
2
Taal & Cultuur
2
2
Economie
STEM
2
Creatief denken
2
ICT & Media
2
1
Coaching (leren leren)

EERSTE LEERJAAR A

CLUSTERVAKKEN EERSTE LEERJAAR A
Mens & Maatschappij
Het clustervak Mens & Maatschappij gaat over de mens,
over groepen mensen en de wisselwerking tussen mens
en omgeving. Tijdens dit vak komen de vakken
aardrijkskunde, geschiedenis en economie samen. In de
basisschool is Mens & Maatschappij gekend als een
onderdeel van wereldoriëntatie. Leerlingen leren
nadenken over het heden, het verleden en de toekomst.
Wetenschappen & Techniek
In het clustervak Wetenschappen & Techniek
worden de leerlingen uitgedaagd om onderzoekend
en probleemoplossend te kijken naar de huidige
leefwereld. Ze leren proefondervindelijk problemen
oplossen en ontdekken de samenhang tussen
techniek en natuurwetenschappen.
Expressie
Het clustervak Expressie is een samenwerking van de
vakken muzikale opvoeding en plastische opvoeding,
in de basisschool gekend als muzische vorming. Dit
vak leert de leerlingen zich creatief en artistiek uit te
drukken. Dit op basis van de domeinen: beeld, woord,
drama, muziek en beweging. Daarnaast leren de
leerlingen ook kunst en cultuur begrijpen en
waarnemen.

MODULES A-STROOM
De modules gebeuren in een doorschuifsysteem, zodat je van alle mogelijkheden kan
proeven. Je krijgt dus 6 modules in één schooljaar. Per trimester komen er 2 modules
aan bod.
Veni, Vidi, Vici

Je bent geboeid door taal, leest graag boeken en wil graag meer te weten komen over
de geschiedenis van de Romeinen en de Grieken? In de module Klassieke Talen leer
je, door verhalen en teksten te lezen, de leefwereld van de Romeinen en Grieken
kennen. De module Klassieke Talen wordt in twee vormen aangeboden: de klassieke
vorm van 2 uur per week of de module van twee uur per week gedurende 1 semester.
Bij de eerste optie word je dus een heel schooljaar lang ondergedompeld in de
wonderbaarlijke wereld van de Romeinen en Grieken.
Bij de tweede optie kan je proeven van Latijn en Grieks en kijken of dit in jouw
interesseveld past. Vanaf het tweede jaar kan je dan voluit voor het Latijn en Grieks
gaan. Wie enkel de module Klassieke Talen kreeg en hierin verder wil gaan, krijgt in het
tweede jaar extra ondersteuning van de leerkracht.
ing, Mathematics
Science, Technology, Engineer

STEM prikkelt je, stimuleert je om op ontdekking te gaan, om probleemoplossend aan
de slag te gaan en onderzoekend en proefondervindelijk te leren.
STEM staat voor: ‘Science’ (wetenschap), ‘Technology’ (technologie), ‘Engineering’
(techniek) en ‘Mathematics’ (wiskunde). Je leert de basisvaardigheden van ICT die
verder worden uitgediept binnen de STEM-projecten. Via projecten tracht je op allerlei
vragen en complexe theorieën een antwoord te geven. Deze module zal trachten jouw
talent en interesse voor wetenschappen en technologie te versterken.

MODULES LEERJAAR A
Tu parles welke taal?

De module Taal en Cultuur neemt je mee op een reis rond de wereld. Je maakt kennis
met verschillende culturen en hun waarden en normen. Door te reizen leer je veel
talen, ontmoet je veel mensen, leer je begrijpen waarom mensen zich op een bepaalde
manier gedragen, voeden, kleden...
Winst en verlies berekenen.

Veel mensen denken dat economie alleen maar over geld gaat, maar dat is niet zo.
Economie is een sociale wetenschap die de maatschappij als onderwerp van studie
heeft. We onderzoeken de mens en de samenleving. Je leert over de behoeften,
inkomsten en uitgaven, bedrijven… Hierbij vertrekken we steeds vanuit jouw
leefwereld. Je krijgt een blik op de wereld en hoe en waarom bepaalde gebeurtenissen
zich afspelen. Je verkent de economische aspecten van het gezinsleven, denkt na
over het gedrag en keuzes van mensen en leert kritisch omgaan met media en
politiek.

THINK... outsid
e the box?

Binnen Creatief Denken wordt je creativiteit gestimuleerd. De klemtoon ligt op
‘Thinking outside the box’. Je maakt kennis met uiteenlopende creatieve
denktechnieken en daar worden op maat gemaakte opdrachten aan gekoppeld. Op
deze manier kan je jouw talenten op een creatieve manier verder ontdekken en
ontplooien.
en?
Een goede samenvatting mak

Hoe ben jij met anderen verbonden in onze digitale samenleving? Je leert in de module
ICT & Media op een passende manier omgaan met anderen, zowel in het echte leven
als via sociale media. Wat mag en kan je delen via sociale media en wat zijn de
valkuilen? Verder ontwikkel je een kritische blik om na te gaan of informatie op het
internet betrouwbaar is en hoe je hier best mee omgaat. Tenslotte zal je tal van ICTprogramma's leren werken zodat je deze vaardigheden kan inzetten in al je vakken.

1STE LEERJAAR B
De leerlingen van het 1ste leerjaar B volgen een gemeenschappelijke basisvorming van
27 lesuren per week. De vakken uit de basisvorming worden stap voor stap aangebracht.
Naast de basisvorming krijgen de leerlingen 4u modules.
De modules laten de leerlingen kennismaken met verschillende vakdomeinen om zo te
ontdekken waar ze goed in zijn en wat hun talent is.
Basisvorming
Levensbeschouwing
Lichamelijke opvoeding
PAV
Frans

Techniek

Expressie
Modules
Voeding & verzorging
STEM-Technieken: Elektriciteit
Handel
STEM-Technieken: Hout
Maatschappelijk en creatieve vorming
ICT & Media
Coaching (leren leren)

2
2
13
2
6
2
4
2
2
2
2
2
2
1

EERSTE LEERJAAR B

CLUSTERVAKKEN IN HET EERSTE LEERJAAR B
PAV
Het clustervak PAV is een samentrekking van de vakken
Nederlands, wiskunde, aardrijkskunde,
natuurwetenschappen, geschiedenis en SEI.
Maatschappelijke thema’s behandelen we in
projecten. De bedoeling is dat je vaardigheden en
attitudes ontwikkelt die je ‘maatschappelijk weerbaar’
maken.
Expressie
Het leergebied expressie is een samenwerking van de
vakken muzikale opvoeding en plastische opvoeding,
in de basisschool gekend als muzische vorming. Dit
vak leert de leerlingen zich creatief en artistiek uit te
drukken. Dit op basis van de domeinen: beeld, drama,
woord, muziek en beweging.

MODULES B-STROOM
De modules gebeuren in een doorschuifsysteem, zodat je van alle mogelijkheden kan
proeven. Je krijgt dus 6 modules in één schooljaar. Per trimester komen er 2 modules
aan bod.
Wat ete

n we vandaag?

Als je graag met mensen - jong of oud - omgaat, houdt van voeding en verzorging dan
ga je in de module Voeding & Verzorging je talenten volledig kunnen benutten. Je
verwerft kennis en vaardigheden op het vlak van huishouden, gezondheid, voeding,
verzorging en EHBO.
Volt of ampère?

Een lampje in serie schakelen, een stroomschakeling maken, gelijk- en wisselstroom...
Al deze begrippen en zoveel meer ga je ontdekken in de module Elektriciteit . Je zal
de basiskennis van elektriciteit en elektronica verwerven. Daarnaast ga je eenvoudige
werkstukken maken om je kennis in de praktijk om te zetten.
Handel drijven... dat doe je zo...

Je maakt in de module Handel uitgebreid kennis met termen, begrippen en concepten
op economisch en financieel vlak. Je leert de wereld van het ondernemen kennen en
werkt rond projecten waarin handel een belangrijke rol speelt.
Van boom tot plank

Als jij wilt weten hoe uit een boom ramen, deuren en meubels gemaakt worden, dan zal
je in de module Hout veel bijleren! Je zal worden uitgedaagd om gereedschappen te
gebruiken en werkstukken te maken die je anders nooit zou vervaardigen. Wie weet
bezit jij wel de talenten om in deze module te schitteren!

MODULES LEERJAAR B
Een goede samenvatting make
n?

Hoe ben jij met anderen verbonden in onze digitale samenleving? Je leert in de module
ICT & Media op een passende manier omgaan met anderen, zowel in het echte leven
als via sociale media. Wat mag en kan je delen via sociale media en wat zijn de
valkuilen? Verder ontwikkel je een kritische blik om na te gaan of informatie op het
internet betrouwbaar is en hoe je hier best mee omgaat. Tenslotte zal je tal van ICTprogramma's ontdekken en hoe ze je bij het leren kunnen helpen.
Hé... ik heb wel een leuk idee!

Maatschappelijke & Creatieve Vorming is op een unieke manier denken en met
andere ideeën komen dan die je gewoonlijk zou bedenken. Je wijkt af van het 'normale'
denkpatroon en gaat out of the box denken. In deze module leer je om je gebruikelijke
denkpatroon te doorbreken en leer je een aantal methodes om een betere creatieve
denker te worden. Dit door middel van maatschappelijke probleemstellingen en
voorbeelden.

VOX

2DE LEERJAAR A
De leerlingen van het 2de leerjaar A volgen een gemeenschappelijke basisvorming van 25
lesuren per week. Naast de basisvorming kiezen de leerlingen op basis van hun talenten,
interesses en passies voor een pakket van 5u basisoptie. Dit is een eerste mogelijke
studiekeuze voor de leerlingen naar de tweede graad. Het is echter geen definitieve
keuze. Leerlingen kunnen,na het beëindigen van het tweede leerjaar A, nog alle
studierichtingen kiezen die ze willen, ongeacht welke basisoptie ze kozen.
Basisvorming
Levensbeschouwing
2
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
4
Frans
3
2
Engels
Wiskunde
4
Mens & Maatschappij
3
Wetenschappen & Techniek
4
Expressie
1
ICT & Media
1
Basisoptie
Basisoptie 1: Klassieke Talen
5
Basisoptie 2: STEM-Wetenschappen
5
Basisoptie 3: Moderne Talen & Wetenschappen
5
Basisoptie 4: STEM-Technieken
5
5
Basisoptie 5: Maatschappij & Welzijn
Basisoptie 6: Economie & Organisatie
5
Coaching (leren leren)
1

TWEEDE LEERJAAR A

BASISOPTIES 2DE LEERJAAR A
Klassieke Talen
Deze studierichting is uiteraard een specifieke
talenrichting. Door de combinatie van die twee
Klassieke Talen, Latijn en Grieks, word je helemaal
ondergedompeld in de klassieke cultuur. Klassieke Talen
biedt je de mogelijkheid om eeuwenoude talen zoals
Grieks en Latijn te bestuderen. Zo leg je de basis voor
andere moderne talen, leer je logisch denken en train je
je geheugen.

Moderne Talen & Wetenschappen
Moderne Talen & Wetenschappen is een
studierichting die in zijn combinatie van talen met
wetenschappen niet vanzelfsprekend is. Je hebt
echter belangstelling voor de werkelijkheid van de
levende en/of niet-levende materie via de biologie,
de chemie en de fysica en wil dit koppelen aan een
grote belangstelling voor taal en de communicatiemogelijkheden die ze met zich meebrengt. Je bent
bereid om een wetenschappelijk vak in het Engels te
volgen.

STEM-Technieken
Je wil proeven van industriële technieken zoals
mechanica en elektriciteit. Je droomt ervan om
technicus te worden of je wil graag verder studeren in
de wondere wereld van de techniek.

BASISOPTIES 2DE LEERJAAR A
STEM - Wetenschappen
STEM is de afkorting van ‘Science, Technology,
Engineering and Mathematics’. In het Nederlands
kunnen we dit vertalen als ‘natuurwetenschappen,
technologie, ingenieurstechnieken en wiskunde’.
In deze basisoptie leer je onderzoeken vanuit je
nieuwsgierigheid naar wetenschappelijke en
technische thema’s.
Maatschappij & Welzijn
Ben je geboeid door de mens en zijn milieu? Ben je
sociaal voelend en wil je je sociale vaardigheden
verder ontwikkelen? Dan is de richting
‘Maatschappij en Welzijn’ echt iets voor jou!
Je ontdekt de basis van de voedingsleer, zoals
voedingsmiddelen en stoffen, het verband met de
gezondheid en hoe je een evenwichtige maaltijd
samenstelt.
Economie & Organisatie
Economie, handel en de wereld van de informatica
boeien je? Dan is ‘Economie & Organisatie’ echt
iets voor jou. De internationale bedrijfswereld kan
niet zonder ICT en een stevige portie talenkennis.
Je zit hier op je plaats als je de economische
wereld wil leren kennen of om een bedrijf te
runnen.

TWEEDE LEERJAAR B

2DE LEERJAAR B
De leerlingen van het 2de leerjaar B volgen een gemeenschappelijke basisvorming van 20
lesuren per week. De vakken uit de basisvorming worden stap voor stap aangebracht met
de nodige begeleiding. Naast de basisvorming maken de leerlingen nog een keuze uit de
harde of zachte sector. Binnen de harde sector kiezen de leerlingen de basisoptie STEMTechnieken. Binnen de zachte sector is er keuze uit 3 basisopties. Dit is een eerste
mogelijke studiekeuze voor de leerlingen naar de tweede graad. Het is echter geen
definitieve keuze. Leerlingen kunnen na het beëindigen van het tweede leerjaar B nog alle
studierichtingen kiezen die ze willen in de tweede graad finaliteit Arbeidsmarkt,
ongeacht welke basisoptie ze kozen.
Basisvorming
Levensbeschouwing
2
Lichamelijke opvoeding
2
PAV
12
Frans
2
1
Expressie
ICT & Media
1
Basisopties
Basisoptie 1: STEM-Technieken
10
(Elektriciteit, Hout, Schilderen & Decoratie)
Basisoptie 2: Economie & Organisatie
10
Basisoptie 3 Economie & Organisatie + Maatschappij & Welzijn
10
Basisoptie 4: Maatschappij & Welzijn
10
Coaching (leren leren)
1

BASISOPTIES IN HET TWEEDE LEERJAAR B
STEM-Technieken
Je wil proeven van industriële technieken (hout en
elektriciteit) en de decoratieve technieken
(schilderen & decoratie). Je droomt ervan om
technicus, schrijnwerker of schilder te worden.
Economie & Organisatie
Economie, handel en de wereld van de informatica
boeien je? Dan is ‘Economie & Organisatie’ echt
iets voor jou. De internationale bedrijfswereld kan
niet zonder ICT en een stevige portie talenkennis.
Je zit hier op je plaats als je de economische
wereld wil leren kennen. Misschien werk je wel
graag aan een onthaaldesk of in het magazijn?

TWEEDE LEERJAAR B

BASISOPTIES IN HET TWEEDE LEERJAAR B
Maatschappij & Welzijn
Ben je geboeid door de mens en zijn milieu? Ben je
sociaal voelend en wil je je sociale vaardigheden
verder ontwikkelen? Dan is de richting ‘Maatschappij
en Welzijn’ echt iets voor jou! Je ontdekt de basis van
de voedingsleer, zoals voedingsmiddelen en -stoffen
en het verband met de gezondheid en de verzorging.

Modules
Proeven in plaats van kiezen.
Op ontdekkingstocht naar jouw
talenten en passies.

Clustervakken
met co-teaching
Samenhang in leren en
vakexperten samen in de klas.

ICT & Media
Kritisch omgaan met sociale media
en ICT - vaardigheden inzetten
tijdens de lessen.

Dobbelsteen
Heb je een vraag?
Wil je zelfstandig werken
of wil je hulp bieden
aan een klasgenoot?

Coaching
Aandacht voor welbevinden,
leren leren, verdieping
en remediëring.

Projecten
Bereiken van leerdoelen
die niet in 1 vak te vatten zijn.

Peilrapporten
Eigen leerproces evalueren en
in handen nemen.
Basisopties
Gerichtere studiekeuze op basis
van jouw talenten en interesses.

1ste jaar
1ste + 2de jaar
2de jaar

VOX PELT
WAAR JOUW STEM TELT.
JE EEN UNIEK PAD BEWANDELT.
WAAR WORDT GELEERD EN ONTDEKT.
TAKEN, TOETSEN OF EEN PROJECT...
JE DOORLOOPT EEN HEEL LEERTRAJECT
WAAR VRIENDSCHAPPEN GROEIEN
EN JE JE IN BEPAALDE DOMEINEN GAAT BOEIEN.
EENS AFGESTUDEERD, EEN STUDENT...
VERGEET NOOIT WAAR JE VAN BENT.
VOX PELT
WAAR JE HET GOED STELT.
Mille Vermeulen
afgestudeerd in 2013
(Latijn-moderne talen)
Schrijfster van twee kinderboeken
en twee gedichtenbundels

