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9.00 u  verzamelen op de speelplaats

9.30 - 15.20 u les op maandag, dinsdag,

  donderdag en vrijdag

9.30 - 13.00 u les op woensdag

Leerlingen brengen hun lunchpakket mee!

• Individueel leertraject

• Leerlingenbegeleiding

• Permanente evaluaties

• Projecten

• 5 Rapportperiodes

 
 Vervolgschoolcoach (VSC) als brugpersoon

    voor de leerlingen naar vervolgtrajecten. 

 Intensieve begeleiding van de schoolloopbaan

    (Adviesdagen, Projecten i.h.k.v. toekomst- 

    mogelijkheden, …)

 Ondersteuning van leraren en schoolteam

    van de vervolgschool

 Reguliere leerkrachten worden gesensibiliseerd

    om zoveel mogelijk rekening te houden met

    een ex-OKAN´er in de klas

 Extra begeleiding voor +18 jarigen

CONTACT

www.okan-roeselare.be

okan-roeselare.be

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

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

DAGINDELING

STUDIEBEGELEIDING

WAT NA OKAN?



online
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.*

Inschrijven kan op elk moment
van het schooljaar.

We organiseren steeds een instroom-
klas voor absolute starters.

*De school kan hierop een uitzondering maken.

Lesprogramma (28 uren per week)

24 uren per week

NEDERLANDS
• Basiscursus Nederlands

• Uitbreiding met Vakinitiaties

       Wetenschappen

       Talen (Frans/Engels)

       Wiskunde

  • Techniek

  • Leren leren

  • Creativiteit

  • Cultuur 

  • ICT

  • …

2 uren per week

LEVENSBESCHOUWING

Alle erkende godsdiensten

LICHAMELIJKE OPVOEDING

Kijkstage
Je gaat in groepjes kennismaken met het

gewoon secundair onderwijs (S.O.)

Snuffelstage
Na de kijkstage volg je individueel de

lessen in het gewoon S.O.

Permanente stage
Wanneer de snuffelstage goed lukt,

kan je op permanente stage gaan.

AANBODVOOR WIE?

www.okanscholen.be

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 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

14
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