
alternatieve leerstijl

Als je kiest voor 360, zul-
len wij onvoorwaarde-
lijk openstaan voor jou.

Onze cirkel symboliseert de enige 
voorwaarde die aan een keuze 

voor 360 verbonden is.
Hiermee tonen wij namelijk ons 

engagement om jou te steunen in 
de uitdaging die je wil aangaan
om eigenaarschap op te nemen 

voor je leerproces.on
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Vanuit een geloof in de kracht van 
samenwerking, vertrekken we 
in onze lesmethodes van ver-

trouwen in elkaar. Elke mening telt en 
enkel door samen met de leerlingen na 

te denken, te overleggen en opbouwend 
naar elkaar te luisteren, zorgen we voor 
een meerwaarde in het leerproces. Onze 

leerkrachten laten niemand achter en 
die reflex moedigen we ook aan bij onze 
jongeren. Je kan zijn wie je bent, want 

net in verscheidenheid schuilen optimale 
leerkansen.
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Jouw talent moet niet 
perfect passen in het ideale 

plaatje. Hier mag je jouw 
unieke talent tonen en verder 

ontwikkelen, hier kan je rekenen 
op begrip en een warm aanmoe-

digen van die persoonlijke ontwik-
keling.
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Creativiteit 
mag niet 
begrensd 

worden. Je krijgt de kans om rond te 
kijken, om een kleine of een iets grotere 

stap verder te gaan en te exploreren, 
om zelf aan te geven in welke thema’s je 
jezelf wil verdiepen en op welke manier. 
Het eigenaarschap over het leerproces 

is eigen aan de 360-werking op onze 
school. Weet je echter (nog) niet waar je 

interesses en jouw uitdagingen overal 
liggen? Onze leerkrachten, maar ook 

je medeleerlingen zullen inspireren en 
jou op je eigen tempo je interesses en 

uitdagingen laten ontdekken.

 ruim
te

passie

.



Gepassioneerde teamleerkrachten brengen hun eigen interesses ter inspiratie mee naar 
het klaslokaal. Met ervaring en kennis van zaken begeleiden zij met gemak onze jon-
geren in hun zoektocht naar een eigen identiteit.  Onze leerkrachten brengen dankzij 

hun ervaring de basisleerstof tot bij de leerlingen op een gedreven en progressieve manier. 
Zij hebben geen experimenten nodig om te weten wat werkt en om de jongeren te boeien. 
Hun eigen positief-kritische aanpak en een vertrouwen in de verbeeldingskracht en nieuws-
gierigheid van onze leerlingen houdt de passie voor hun vak, voor hun leerlingen en voor de 

toekomst springlevend.

Een passie waarvan we willen dat ze besmettelijk is voor onze leerlingen. Zo worden onze 
jongeren aangemoedigd om op te komen voor hun eigen mening, met overtuiging, maar op 
een respectvolle manier. Die mening staven met stevig onderbouwde argumenten en hen de 
nodige ondersteuning bieden in de zoektocht naar die argumenten, zijn cruciale onderdelen 

van de leerkracht als gepassioneerd coach.

Het intensief en voortdurend overleg tussen de coaches die het team bemannen, zorgt voor 
een sfeer van geborgenheid. Vanuit het idee: “Ken het kind en ontdek samen met het kind zijn 
of haar mogelijkheden en uitdagingen”. Op die manier werkt de 360-werking aan de weerbaar-

heid en de zelfkennis van de leerlingen.
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Voor meer informatie en 

antwoorden op F.A.Q. over 
360° onderwijs, kan je
terecht op de website 
www.360onderwijs.be

.



360° onderwijs in de praktijk

In onze eerste graad 360° onderwijs hebben we de klassieke indeling in 
vakken omgezet naar een opdeling in vier soorten vakken:

    instructievakken
    VWT-vakken (VWT staat voor “vrije werktijd”)
    projectvakken
    vaste vakken (LO, levensbeschouwing)

Er zijn voor Nederlands, Frans en wiskunde nog steeds momenten van 
klassieke kennisoverdracht, maar die instructiemomenten worden 
aangevuld met VWT-uren. Tijdens die vrije werktijd kunnen leerlingen 
de theorie op eigen tempo verder inoefenen. Leerstof die vroeger tot de 
vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuurwetenschappen behoorden, 
worden in zowel instructielessen als projecten verwerkt. Dit zijn vastgelegde 
projecten die door de leerkrachten bepaald en begeleid worden. Burgerschap 
en mediawijsheid worden mee verwerkt in  projecten.

Naast de 27 lesuren basisvorming zijn er nog enkele lesuren waarbij jij de 
keuze kan maken om een optie te volgen die aansluit bij jouw interesses. 
Je kan kiezen uit:



Een schoolweek 360°




