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Beste toekomstige leerling 
 
 
 
Sta jij voor de keuze van een school? Een richting?  
Dan is Campus Kompas dé juiste keuze voor een hele schoolloopbaan.  
 
Het hele schoolteam van Campus Kompas staat garant voor kwaliteitsonderwijs in een open 
groene omgeving, met uitdagingen voor de optimale ontwikkeling van de natuurlijke 
talenten en met extra aandacht voor het stimuleren van de aan te leren vaardigheden.  
 
Iedereen is gekend bij naam, maar vooral graag gezien. Alle leerlingen halen het beste uit 
zichzelf. 
 
 
Campus Kompas staat voor: 

 
✓ een innovatieve school: samen talenten ontdekken  
✓ een warme school: samen kiezen  
✓ een actieve en sportieve school: samen een team vormen  
✓ een creatieve en culturele school: samen ontwerpen 
✓ een gezonde, groene school: samen werken aan een gezonde toekomst 

 
 
Een enthousiast team werkt graag mee aan het welbevinden van elke leerling! 
 
 
 
Toon Lapage                    Yvan Vonck 
Directeur      Directeur 
1ste graad      2de & 3de graad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze infobrochure bevat informatie over de algemene structuur 
                van Campus Kompas Secundair Onderwijs.  
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   Raadpleeg ook onze website www.campuskompas.be  
 
 
 
 
 
 

Aanbod 1ste graad 
 
 

Aanbod 2de & 3de graad 
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De structuur van Campus Kompas 
 
Het Secundair Onderwijs van Campus Kompas omvat 3 graden, 3 onderwijsvormen en 
diverse studierichtingen. 
 
1ste graad A-stroom is voorbereidend naar 2de & 3de graad finaliteit doorstroom en dubbele 
finaliteit (vroegere ASO en TSO).  
 
1ste graad B-stroom is voorbereidend naar 2de & 3de graad finaliteit arbeidsmarkt (vroegere 
BSO) met een 7de specialisatiejaar. 
 
 

1ste graad 

1A 1 B 

2A – Voorbereidend op finaliteit doorstroom en dubbele 
finaliteit 

2 B – voorbereidend op 
finaliteit arbeidsmarkt 

2de graad 

Finaliteit doorstroom 
(ASO) 

Dubbele finaliteit 
(TSO) 

Finaliteit arbeidsmarkt 
(BSO) 

3de graad 

Finaliteit doorstroom 
(ASO) 

Dubbele finaliteit 
(TSO) 

Finaliteit arbeidsmarkt 
(BSO) 

 
 
 

Wat na finaliteit doorstroom, dubbele finaliteit of finaliteit 
arbeidsmarkt? 
 
 

Finaliteit 
doorstroom 

Dubbele 
finaliteit 

Finaliteit  
arbeidsmarkt 

 
   
 

Na 6de leerjaar 
= verder studeren 
(Hoger Onderwijs)  

Na 6de leerjaar 
= verder studeren 
(Hoger Onderwijs) 
OF 
= werken 

Na 6de leerjaar 
= 7de leerjaar 
OF 
= werken 
 

Na 7de leerjaar 
= werken 
OF 
= verder 
studeren 
(Hoger 
Onderwijs) 
 

 
  



    

 

4 
 

De studierichtingen van Campus Kompas 
 

1
st

e
 g

ra
ad

 

A-stroom B-stroom 

1ste jaar Klassieke talen 
STEM: 

• Wetenschappen 

• Technieken 

1B(eweeg) 

2de jaar Klassieke talen 
Moderne talen en wetenschappen 
STEM-technieken 
Maatschappij en welzijn 
Economie en organisatie 

2B(eweeg) 
STEM-technieken 
Maatschappij en welzijn 
Economie en organisatie 

2
d

e  g
ra

a
d

 

Finaliteit doorstroom Dubbele finaliteit Finaliteit arbeidsmarkt 

Natuurwetenschappen Elektrotechnieken Elektriciteit 

Humane wetenschappen Maatschappij en welzijn 
Zorg en welzijn 
Haar- en 
schoonheidsverzorging 

Economische wetenschappen Bedrijf en organisatie Organisatie en logistiek 

Latijn   

3
d

e  g
ra

a
d

 

Finaliteit doorstroom Dubbele finaliteit Finaliteit arbeidsmarkt 

Wetenschappen – wiskunde 
Moderne talen - 
wetenschappen 

Elektrotechnieken 
Elektrische installaties 
Elektrische installaties duaal 

Humane wetenschappen Opvoeden en begeleiding 

Verzorging 
Haarverzorging* 
Haarverzorging duaal* 
Schoonheidsverzorging* 

Economie – moderne talen Bedrijfsorganisatie 
Onthaal, organisatie en 
sales* 
Logistiek duaal* 

Latijn – moderne talen 
Latijn - wiskunde 

  

3de jaar – specialisatiejaar 

Industriële elektriciteit 
Elektrotechnicus duaal 

Kinderzorg 
Kinderbegeleider duaal 
Thuis- en bejaardenzorg* 
Zorgkundige duaal* 

Naamloos leerjaar* 

  

* Onder voorbehoud van goedkeuring van de Vlaamse Overheid. 
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1ste graad 
 
Belangrijkste taken van de eerste graad: 
 
Een scharnier qua leeftijd en ontwikkeling, maar ook qua didactische aanpak observeren en 
oriënteren van leerlingen in functie van hun talenten met als doel de leerlingen goed 
georiënteerd de 2de graad te laten aanvangen. De leerlingen bijstaan in het maken van een 
bewuste keuze voor hun verdere studies een boeiende en emotioneel veilige leeromgeving 
bieden 
 
Jongeren van 12 of 13 jaar en hun ouders, hebben soms niet voldoende kennis van de 
studierichtingen die naar alle verschillende professionele loopbanen kunnen leiden. Daarom 
is het maken van een studiekeuze op deze jonge leeftijd niet altijd optimaal.  
 
Bovendien moet je trachten een goed beeld van jezelf te vormen alvorens je een 
verantwoorde studiekeuze kan maken. 
 
 
 
Denk na over: 
 

Je capaciteiten en talenten 
Elke studierichting stelt bepaalde eisen.  
Als een studierichting te hoge eisen aan jou stelt, ga je in het verloop van je 
studieloopbaan moeilijkheden ondervinden.  
Te veel teleurstellingen kunnen je demotiveren of je gedrag ongunstig beïnvloeden. 
Als je daarentegen een richting kiest met te weinig uitdagingen kan het gebeuren dat 
je je tijdens de lessen verveelt of je keuze op latere leeftijd betreurt.  
Kies daarom een studierichting die aansluit bij jouw capaciteiten. 

 
 
Je interesses 
Welke vakken volg je met plezier? Waarom boeien deze onderwerpen jou?  
Wat doe je graag in je vrije tijd? Gaat je voorkeur uit naar het werken met cijfers, 
inzicht krijgen in processen of het leren van talen?  
Of misschien verkies je eerder praktische vakken en werk je graag met je handen? Je 
interesses bepalen in grote mate de inzet die je voor een studie kan opbrengen. Je 
kiest dus best een studierichting die zoveel mogelijk aansluit bij je interesses. 

 
 

Je studiehouding 
Stel je hoge eisen aan jezelf en wil je hard werken om ze te realiseren?  
Kan je je blijven inzetten voor een doel dat je maar later in de toekomst kan bereiken 
of wil je onmiddellijk resultaat? Kan je je concentreren op je lessen?  
Heb je een goede studiemethode? Kan je je studiewerk plannen en je aan de 
planning houden? Heb je voldoende zelfvertrouwen om bijkomende uitleg te vragen 



    

 

6 
 

en om een minder goed rapport te verwerken? Ook je inzet en studiehouding zijn 
elementen die je in overweging moet nemen. 

 
 
 
 

 
Campus Kompas laat de jongere op een 

interactieve manier de eigen 
persoonlijkheid ontdekken en proeven 

van verschillende belangstellingsgebieden 
om op die manier na te gaan over welke 

capaciteiten, talenten en interesses hij/zij 
beschikt. 
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Wat te verwachten van het 1ste jaar, 1ste graad? 

 
In de eerste graad spreken we van A-stroom en B-stroom. 
 

A-stroom (voorbereidend op finaliteit doorstroom en dubbele finaliteit) 
 
Elke leerling die met vrucht het 6de leerjaar lager onderwijs heeft gevolgd (houder van het 
getuigschrift basisonderwijs) wordt toegelaten tot het 1ste leerjaar A. 
 
Het 1ste leerjaar A omvat 27 lesuren algemene vorming per week en biedt 3 specifieke 
keuzemogelijkheden aan: klassieke talen, STEM-wetenschappen en STEM-technieken. 
Vanuit de A-stroom kun je met een A-attest op het einde van het schooljaar naar alle 
studierichtingen in de volgende jaren. 
 

1A Klassieke talen  
 
Heb je belangstelling voor taal, cultuur en literatuur? Kies dan voor klassieke talen. De 
leerlingen krijgen taalkundige inzichten mee en worden ondergedompeld in historische 
achtergronden. Er worden linken gelegd naar wetenschappelijke, culturele en 
maatschappelijke aspecten van deze taal en haar betekenis voor de hedendaagse mens.  
 

1A STEM-wetenschappen 
 
STEM-wetenschappen neemt je mee op een verkenningstocht doorheen het ingewikkelde 
netwerk van onze hedendaagse samenleving. Het is de bedoeling van deze optie dat je 
enerzijds inzicht verwerft in natuurkunde en laboratoriumwerk (wetenschappelijk werk) en 
anderzijds een gezonde belangstelling krijgt voor actualiteit met aandacht voor het 
economische en sociale leven. Het vormt een voorbereiding op de basisoptie moderne talen 
en wetenschappen (2A). 
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1A STEM-technieken 

 
Leerlingen die interesse hebben in techniek en hun toekomst zien in een technisch 
georiënteerde studierichting kiezen in het eerste jaar voor STEM-technieken. De inhoud van 
de ervaring-praktijkgerichte lessen is afgestemd op het  aanbod van de vervolgstudie in de 
dubbele finaliteiten, nl. 
Nijverheidstechnieken (voorbereidend op STEM-technieken): elektriciteit, technisch 
tekenen, … 
Gezinstechnieken (voorbereidend op maatschappij en welzijn): verzorging, hygiëne, 
voedselbereiding, sociale & communicatieve vaardigheden, … 
Economie & ICT (voorbereidend op economie en organisatie): komt aan bod in het 
basisgedeelte van alle leerlingen A-stroom.  
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Algemene vorming (basis) 
 
Vanaf 2020-2021 werken we in de volledige A-stroom met een clusterwerking. Vakken, 
leerkrachten en leerlingen gaan we samenvoegen tot 1 flexibel geheel. Waarin onder 
andere onderstaande zaken mogelijk gemaakt worden: 

• Bouwen aan zelfstandigheid (via bvb. weekplanningen); 

• Leerlingen leren samenwerken, wanneer dit een meerwaarde kan bieden aan het 
leerproces en de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden; 

• Uitdagen van leerlingen zodat ze bij het verlaten van de Campus een ambitieuze 
ingesteldheid hebben; 

• Flexibel inspelen op de noden van leerlingen; een duwtje in de rug wanneer dit nodig 
is en anderzijds een uitdaging bieden; 

• Digitale competenties functioneel aanleren en inzetten; 

• Financiële competenties aanleren, zoals men ze nodig heeft in het dagelijks leven; 

• Verschillende evaluatievormen toepassen volgens de te bereiken doelen; 

• Feedback op regelmatige basis (leerlingencontact); 

• … 
 
Om dit te realiseren maken we gebruik van enkele organisatieprincipes die reeds aanwezig 
zijn in de B-stroom (zie verder). 
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Lessentabel – 1A 

Basisvorming (27 lestijden) + differentiatie (3 lestijden)* 

Talen (12u) 

Frans 

Engels 

Nederlands 

 

STEM + wereld (13u) 

Wiskunde 

Natuurwetenschappen 

Techniek 

Aardrijkskunde 

Geschiedenis 

Digitaal en sociaal wijs 

Artistieke Opvoeding (1u) 

Lichamelijke Opvoeding (2u) 

Godsdienst/Zedenleer (2u) 

 

Keuze gedeelte (2 lestijden) 

 
Klassieke talen 

STEM-
wetenschappen 

STEM- 
technieken 

Latijn 2   

Wetenschappelijk werk (labo)   2  

Techniek+   2 

TOTAAL PER WEEK 32 32 32 

 
 
* De differentiatie-uren zijn geïntegreerd in het flexibel traject van de basisvorming. 
Differentiatie: leerlingen remediëren of een uitdaging bieden.  
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B-stroom (voorbereidend op finaliteit arbeidsmarkt of 1A) 
 
Het 1ste leerjaar B is er voor kinderen die het wat moeilijker hadden in de basisschool of 
kinderen die de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt en niet geslaagd zijn in het 
basisonderwijs. De belangrijkste onderwerpen worden dan ook herhaald. Nieuwe leerstof 
wordt in 1B trager onderwezen en 'met je handen kunnen of willen werken' is belangrijk. Je 
leert er namelijk vooral al doende. 
Wie in het 1ste leerjaar B slaagt, kan overstappen naar het 2de leerjaar B-stroom (2B) of naar 
het 1ste leerjaar A-stroom (1A). 
 
Tijdens de praktijkgerichte lessen Techniek maken de leerlingen kennis met verschillende 
aspecten van beroepen en wordt er ingespeeld op recente ontwikkelingen.  
Enkele voorbeelden:  
koken voor een  sociaal restaurant: menu’s samenstellen, boodschappen doen, 
budgetcontrole, locatie, … 
het opbouwen van een podium: een plattegrond maken, zorgen voor geluidsinstallatie, 
elektriciteitsvoorziening, projecties,… 
… 
 

 
 
 
  

Lessentabel – 1B 

  

1 B(eweeg) 

Maatschappelijke Vorming 4 

Natuurwetenschappen 2 

Moderne talen (Engels – 
Frans) 

3 

Nederlands 5 

Wiskunde 3 

Differentiatiepakket: 
Versterken / verdiepen 
 
Module 
 
 

 
3 
 
2 

Godsdienst/Zedenleer 2 

Artistieke opvoeding 2 

Lichamelijke Opvoeding 2 

Techniek 4 

TOTAAL PER WEEK 32 
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Klasorganisatie – 1 B(eweeg) 
 
Twee leerkrachten staan samen voor de klas 
tijdens de lessen: maatschappelijke vorming, 
natuurwetenschappen, moderne talen, 
Nederlands, wiskunde en het 
differentiatiepakket (versterken / verdiepen). 
Op die manier slagen we er in om te werken 
op het tempo van de leerling. Terwijl de ene 
leerling nood heeft aan remediëring, kan de 
andere leerling aan de slag met reeds nieuwe 
of uitdiepende leerstof. 
 
Zo krijgt de ene dat extra duwtje in de rug dat 
het volgen van andere lessen makkelijker 
maakt, terwijl de andere aan de slag gaat met 
leerstof op zijn/haar niveau. Via deze 
werkwijze zullen we de motivatie van uw zoon/dochter stimuleren. 

 
We bouwen aan zelfstandigheid via o.a. 
weekplanningen op niveau van de leerling. 
Ze weten bij de start van de week wat er 
allemaal van hen verwacht wordt. 
 
Het nodige ICT-materiaal (chromebooks) 
zorgt mede voor de gedifferentieerde 
werking. 
Leerlingen werken zowel met ‘pen en 
papier’ als met ‘chromebooks’, gevolg is 
dat de ICT-vaardigheden zeer snel en 
functioneel aangeleerd worden. 
 
 

 
Eigen aan ons concept: beweging. Leerlingen 
bewegen zich doorheen het lokaal aan strikte 
afspraken. Voorbeelden: leerlingen kunnen 
zelf een plaats kiezen, hoge stoelen, lage 
stoelen, rechtstaand werken of niet, kunnen 
een bewegingstussendoortje inlassen tussen 2 
opdrachten, … 
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In 2019-2020 zijn we gestart met het LIST-project, waarbij we 
leerlingen stimuleren om dagelijks te lezen tijdens de lesdag. 
Wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat dit een zeer 
positief effect heeft op o.a. hun leesvaardigheden en 
Nederlandse taal. 
 
 
 
 

 
Praktisch:  

- chromebooks worden enkel gebruikt op school en werden aangekocht door de 
school. Ouders/leerlingen betalen hier niet voor. 

  



    

 

14 
 

Wat te verwachten van het 2de jaar, 1ste graad? 

 
Tijdens deze eerste twee jaren van het secundair onderwijs wordt nagegaan over welke 
capaciteiten, talenten en interesses een leerling beschikt. In de 1ste graad spreekt men nog 
niet van finaliteit doorstroom, dubbele finaliteit en finaliteit arbeidsmarkt maar wel van de 
A-stroom en de B-stroom. 
 

A-stroom (voorbereidend op finaliteit doorstroom en dubbele finaliteit) 
 
Alle studierichtingen van het 2de leerjaar A hebben 25 lesuren algemene vorming per week. 
Daardoor kan men met een A-attest vanuit de A-stroom naar eender welke studierichting in 
de volgende jaren. 
 
Naast de uren basisvorming krijg je 2 lesuren differentiatie en 5 lesuren basisoptie per 
week. 
Binnen het 2de leerjaar A kan je in onze school kiezen tussen de basisopties: klassieke talen, 
moderne talen en wetenschappen, STEM-technieken, maatschappij en welzijn, economie 
en organisatie. 
 
Basisopties 2de leerjaar A-stroom (2A): 
 

2A Klassieke talen  
 
De ingeslagen weg wordt verder bewandeld, de leerlingen onderzoeken de Romeinse en/of 
Griekse taal en cultuur. Ze situeren, begrijpen en interpreteren Latijnse en/of Griekse 
teksten. De leerlingen verruimen hun kennis over de taal, cultuur, kunst, waarden, 
geschiedenis en maatschappij van de Grieken en Romeinen. Aansluitend krijgt men inzicht in 
de invloed van de Grieks-Romeinse beschaving en klassieke talen op hedendaagse culturen.  
 

2A Moderne talen en wetenschappen 
 
De leerlingen oefenen enerzijds hun communicatieve vaardigheden in het Frans en Engels, 
en verkennen vormen van fictie. Anderzijds onderzoeken ze natuur- en technisch-
wetenschappelijke verschijnselen en ideeën, en ontdekken contexten waarin natuur- en 
technische wetenschappen een belangrijke rol spelen. 
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2A STEM-technieken 
 
De leerlingen onderzoeken prototypes 
voor een technisch-wetenschappelijke 
uitdaging i.f.v. een mogelijke realisatie. Ze 
verkennen ontwerpmethoden en 
realisatietechnieken. Anderzijds ontdekken 
contexten waarin STEM een belangrijke rol 
speelt zoals mechatronica, ICT, 
levenswetenschappen, constructies en 
ruimtelijke ontwikkeling. 
 
De lessen zijn voorbereidend op de richting elektrotechnieken in de 2de graad dubbele 
finaliteit. In de 2de graad wordt er kennis gemaakt met elektriciteit en installatieleer. De 
studierichting is geschikt voor leerlingen die meer praktisch dan theoretisch ingesteld zijn. 
In de 3de graad word je opgeleid tot technicus industriële elektrotechnische installaties. De 
klemtoon wordt gelegd op elektronische en computergestuurde schakelingen en metingen.  
 

2A Maatschappij en welzijn 
 

De leerlingen onderzoeken het sociale gedrag van 
mensen en menselijke relaties. Ze verkennen 
mens- en natuurwetenschappelijke disciplines 
zoals psychologie, sociologie, pedagogie, biologie 
en hun kijk op mens en samenleving. Bijgevolg 
krijgen inzicht in gezondheid en in de 
ontwikkeling van een gezonde en persoonlijke 
leefstijl. Uiteraard oefenen we hun sociale en 
communicatieve vaardigheden. 
 
De lessen zijn voorbereidend op de richting 

maatschappij en welzijn in de 2de graad dubbele finaliteit. 
 
Maatschappij en welzijn biedt een brede vorming aan op sociaal, wetenschappelijk en 
technisch vlak. Het uitgangspunt voor elk vak is de mens en zijn omgeving. De 
wetenschappen worden niet zuiver abstract en theoretisch benaderd, maar verwijzen 
voortdurend naar concrete toepassingen. Leerlingen hebben een brede interesse in mens en 
maatschappij, zijn sociaal voelend en creatief. De opleiding leert hoe de mens functioneert 
in de samenleving. 

2A Economie en organisatie 
 
De leerlingen onderzoeken de sociaal-economische realiteit en actualiteit en stellen zich 
kritisch op ten opzichte van maatschappelijke keuzes. Ze passen hierbij ICT-vaardigheden 
functioneel toe. De leerlingen stellen consumentengedrag in vraag door rekening te houden 
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met leefomgeving, duurzaamheid, privacy en milieu. Ze verkennen socio-economische 
verschijnselen vanuit het perspectief van de consument in relatie tot de brede economische 
omgeving. De lessen zijn voorbereidend op de richting bedrijf en organisatie in de 2de graad 
dubbele finaliteit. 
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B-stroom (voorbereidend op finaliteit arbeidsmarkt) 
 
Alle studierichtingen van het 2de leerjaar B hebben 20 lesuren algemene vorming per week. 
Naast de uren basisvorming krijg je 2 lesuren differentiatie en 10 lesuren basisoptie per 
week. 
 
Binnen het 2de leerjaar B kan je in onze school kiezen tussen de basisopties: ‘STEM-
technieken’ of ‘maatschappij en welzijn’, beide basisopties gaan samen met de basisoptie 
‘economie en organisatie’. 
 
 
Basisopties 2de leerjaar B-stroom (2B): 
 

STEM-technieken 
 
In deze optie breng je vele uren per week in het praktijklokaal door, daar er meerdere 
lesuren worden besteed aan praktische oefeningen en technologie.  
De nadruk ligt op elektriciteit, hier leer je huishoudelijke elektrische installaties begrijpen en 
maken. De geldende veiligheidsvoorschriften worden de leerlingen eigen gemaakt.  
Na de 1ste graad stromen de leerlingen in de 2de en 3de graad door naar Elektriciteit (2de 
graad) en Elektrische Installaties (3de graad).  Indien de leerlingen arbeidsrijp en 
arbeidsbereid zijn, kan men in de 3de graad ook starten met elektrische installaties duaal. 
Specialisatiejaren die hierop aansluiten, zijn Industriële Elektriciteit of Elektrotechnicus 
duaal. 
 

Maatschappij en welzijn 
 
In deze optie krijgt de leerling interesse voor de mens in zijn leef- en woonsituatie. Je krijgt 
inzicht in gezondheid en in de ontwikkeling van een gezonde en persoonlijke leefstijl. Je 
onderzoekt het sociale gedrag van mensen en menselijke relaties. 
Daarna stroom je door naar Zorg en welzijn of haar- en schoonheidszorg in de 2de graad 
met een vervolg in de richtingen Verzorging, haarverzorging of schoonheidsverzorging in de 
3de graad.  Haarverzorging zal ook duaal worden aangeboden vanaf het 5de jaar. 
In de specialisatiejaren bieden we kinderverzorging en thuis- en bejaardenzorg aan, evenals 
de duale componenten (kinderbegeleider duaal en zorgkundige duaal).   
 

Economie en organisatie 
 
Alle leerlingen 2B krijgen enkele lesuren ‘economie en organisatie’. Hierbij ga je onder 
andere ICT-vaardigheden functioneel leren toepassen, consumentengedrag in vraag stellen 
door rekening te houden met leefomgeving, duurzaamheid, privacy, … Leerlingen die zich 
hierop willen toeleggen in de 2de graad kunnen doorstromen naar de richting organisatie en 
logistiek. 
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Uw zoon of dochter, daar zorgen wij samen voor! 

 
De overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs is voor veel leerlingen een 
hele grote stap. Daarom vinden we het belangrijk leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden 
en te ondersteunen. Hiertoe worden er binnen Campus Kompas een aantal initiatieven 
opgezet. 
 

KLASTITULARIS  

 
De klastitularis zal ook fungeren als leercoach. Hij/zij zal prominent aanwezig zijn om de 
leerling te ondersteunen bij de verschillende vakken en zal waken over de individuele 
leertrajecten. Het zich ‘goed voelen’ van de startende puber en het opvoeden tot kritische, 
zelfstandige jongvolwassene staat centraal. 
 

LEERLINGBEGELEIDING 

 
Centraal staat de leerling als individu. Wij merken het wanneer leerlingen zich niet goed 
voelen omdat wij aandacht hebben voor de ganse persoonlijkheid van het kind. Bovendien 
zijn wij ervan overtuigd dat een leerling met familiale of emotionele zorgen niet actief kan 
studeren omdat hij/zij dan andere kopzorgen heeft. 
De aandacht voor het welzijn van elke jongere is voor ons een eerste voorwaarde om 
succesvol studeren mogelijk te maken. 
 
Hiertoe is de leerlingbegeleider een sleutel- en brugfiguur tussen leerlingen, ouders, 
eventueel externe begeleiders, trajectbegeleider en CLB. 
Leerlingbegeleiding werkt preventief en remediërend.  
 
De preventieve opdracht bestaat erin acties te ondernemen zodat zoveel mogelijk jongeren 
zo goed mogelijk functioneren op school, o.a. door projectwerking. 
Remediëring houdt de systematische begeleiding en opvolging rond specifieke 
(probleem)situaties in. 
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De leerlingbegeleider werkt op verschillende domeinen: 
 
gedragsmatige begeleiding van de leerlingen (individuele begeleiding van 
grensoverschrijdend gedrag) 
socio-emotionele begeleiding van de leerlingen (familiale of emotionele problemen, 
spijbelproblemen, (cyber)pestproblemen, …  
 
Directie, coördinator en leerlingbegeleider overleggen dagelijks over de genomen en te 
nemen acties om het welbevinden van elke leerling te bevorderen. 
 

LEREN LEREN 

 
Leren is zoveel meer dan het verwerven van kennis, vaardigheden (vb. fietsen, lezen, …) en 
attitudes (vb. leergierigheid, zelfzekerheid, …). Leren Leren is leren hoe je ervoor kan zorgen 
dat je steeds in orde bent, efficiënt kan studeren, sneller lijstjes instudeert, betere schema’s 
maakt, informatie kan verwerven, verwerken en toepassen in allerlei situaties en ook jezelf 
kan motiveren. 
 
Tijdens de maand september worden de leerlingen meerdere lesuren in workshops 
ondergedompeld in een ‘Leren Leren’-bad, zodat zij bij de start van het schooljaar een 
basisrugzakje hebben. Tijdens het schooljaar komt men hierop terug volgens de persoonlijke 
noden van de leerlingen. 
 

LEERBEGELEIDING 

 
De ene dag is de andere niet en startende pubers hebben het af en toe ook eens moeilijk. 
Soms krijgt een leerling het gevoel dat de leerstof zijn petje te boven gaat, of dat het 
allemaal zo snel gaat en dat die leerkrachten zo veeleisend zijn.  
Maximale leerwinst daar gaan we voor in het GO!  
 
In het maximaliseren van de leerwinst (remediërend, excellerend of differentiërend) zal de 
klastitularis een belangrijke rol spelen, die samen met diverse vakleerkrachten de invulling 
zal bepalen van het leertraject van uw kind. 
 
Voor leerlingen met een leerstoornis (dyslexie, dyscalculie, ADD, …) zoeken we samen met 
de ouders en eventueel met de externe begeleider naar de meest optimale vorm van 
ondersteuning en begeleiding. Leerling, ouders, CLB en directie leggen samen de afspraken 
vast in verband met de ondersteuningsbehoeften. 
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PARTICIPATIE 

 
De leerlingen kunnen via de leerlingenraad actief participeren in het beleid van de school. 
De klasvertegenwoordigers werken op een enthousiaste manier concrete voorstellen en 
activiteiten uit die bijdragen tot een positief schoolklimaat. 
 
Daarnaast vinden wij het op Campus Kompas zeer belangrijk om u als ouder actief te 
betrekken bij het schoolgebeuren. Gedurende het schooljaar worden er een aantal 
contactmomenten georganiseerd zodat u als ouder de mogelijkheid hebt de vorderingen van 
uw zoon/dochter te bespreken met de trajectbegeleider, de vakleerkrachten, de 
leerlingenbegeleider, het CLB of de directie. Buiten deze momenten kan u ook steeds een 
afspraak maken voor een persoonlijk gesprek.  
Daarenboven kan u uw kind op Campus Kompas 7/7 dagen – 24/24 uur online volgen via ons 
elektronisch leerplatform Smartschool. 
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Berichten met vertrouwen 

Eenvoudig en veilig communi-
ceren binnen een gesloten 
berichtensysteem. Ook via uw 
RSS-lezer of in een app. 

 
 
 
    
 
  

Vaknieuws maakt leerstof 

attractief en dynamisch. 
Leerstof, oefeningen, remedië-
ring, groepswerk, …  
Het kan allemaal online. 

Skore,  het puntenboek van de 

leerkracht online. Resultaten zijn 
onmiddellijk beschikbaar van 
zodra de leerkracht ze publiceert.  
Ook feedback wordt zichtbaar, 
zodat communicatie en 
remediëring  duidelijk en vlot 
verloopt. 

Digitale schoolagenda, gedurfd 

en revolutionair. Ouders en 
leerlingen worden optimaal 
betrokken bij het leerproces, 
inclusief de planning van alle 
lesonderwerpen, taken en toetsen 
én dat steeds up-to-date. 

Apps to-the-point en mee met de tijd 

Smartschool Me! voor Windows pc 

Smartschool App voor iPod, iPhone, iPad 

RSS feed of Google Chrome plug-in. 
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Nuttige informatie over Campus Kompas 
 

DAGINDELING 

 
Een schooldag op Campus Kompas start om 8.25 uur en eindigt ten laatste om 16.10 uur, 
afhankelijk van het lessenrooster en de gekozen studierichting. In september wordt er 
gestart met een voorlopig lessenrooster. Het definitief lessenrooster is beschikbaar eind 
september. 
 

BEREIKBAARHEID 

 
Onze campus is gunstig gelegen t.o.v. het openbaar vervoer: 
 
Bushalte grenzend aan de campus; 
Op 5 minuten wandelafstand van het station van Wetteren.  
 
Meer informatie kunt u terugvinden op www.delijn.be of op http://www.belgianrail.be. 
 

MIDDAGMALEN 

 
Het schoolrestaurant is voor alle leerlingen toegankelijk. Er worden steeds afwisselende 
menu’s aangeboden.  
Soep is afzonderlijk verkrijgbaar. 
De leerlingen kunnen elke dag broodjes bestellen (vóór 8.25 uur). 
Leerlingen mogen ook hun eigen lunchpakket meebrengen.  
In het schoolrestaurant zijn diverse drankautomaten beschikbaar.  
Water wordt gratis aangeboden aan tafel. 
 

VERZEKERINGEN 

 
De leerlingen zijn kosteloos verzekerd tegen ongevallen in het kader van alle 
schoolactiviteiten en op de kortste weg tussen huis en school. 
Wij raden de ouders aan een familiale verzekering af te sluiten. Elk ongeval dient 
onmiddellijk op het leerlingensecretariaat gemeld te worden. 
 

http://www.delijn.be/
http://www.belgianrail.be/nl
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STUDIEBEURZEN 

 
Voor meer inlichtingen kan u terecht op het leerlingensecretariaat. 
 

LEERLINGENKLUISJES 

 
Leerlingen die dit wensen, kunnen een individueel kastje huren voor een heel schooljaar 
tegen betaling van huurgeld en een waarborg voor de sleutel.  
Informatie wordt verstrekt de eerste schooldag. 
 

CLB 

 
Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding staat in voor de medische en psycho-pedagogische 
begeleiding. Het CLB zorgt ook voor de studiebegeleiding van onze leerlingen. Het team 
bestaat uit een psycholoog, een maatschappelijk werker en een verpleegster. Een arts staat 
in voor de medische onderzoeken van de leerlingen. 
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INSCHRIJVEN? 
 
Tijdens het schooljaar:   
U kunt iedere schooldag op de school terecht tussen 8.10 uur en 
15.20 uur.  
Op woensdag kunt u bij ons terecht tussen 8.10 uur en 12 uur. 
 
Tijdens de zomervakantie:  
elke werkdag t.e.m. 3 juli en vanaf 17 augustus, telkens tussen 
9 uur – 12 uur en 13 uur - 16 uur.  
Op woensdag kunt u bij ons terecht tussen 9 uur en 12 uur. 
Opgelet: Plaatsen in bepaalde studierichtingen of klassen kunnen beperkt zijn.  
 
 
Noodzakelijke documenten bij inschrijving: 

✓ Identiteitskaart (sommige leerlingen hebben hun ID-kaart nog niet) 
✓ Laatste rapport 
✓ Getuigschrift basisonderwijs (1ste jaar) of attest laatste schooljaar 

 
 
Meer info?  
Wenst u een afspraak te maken?  
Dit kan via de contactgegevens op de cover van deze infobrochure. 
 
 

Wenst u meer informatie over Campus Kompas en onze activiteiten, surf naar: 
 

www.campuskompas.be 
 


