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VOOR WIE?

tussen 12 en 18 jaar

die nog geen Nederlands kennen

die nog niet langer dan 1 jaar in België wonen

die nog niet langer dan 9 maanden in een

Nederlandstalige school les hebben gevolgd.

OKAN is er voor jongeren

Je komt terecht in een kleine klasgroep met leerlingen

uit alle hoeken van de wereld. Je leert Nederlands op

je eigen tempo. Afhankelijk van dat tempo kan je

meestal na één volledig schooljaar doorstromen naar

het gewone onderwijs of een passende job.
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's morgens: 10u10 - 10u25

's middags: 12u05 - 13u00

's namiddags: 14u40 - 14u55

De school is elke dag open vanaf 7u45. 

Je bent ten laatste om 8u25 op school.

maandag: 8u25 - 16u35

dinsdag: 8u25 - 15u45

woensdag: 8u25 - 12u05

donderdag: 8u25 - 15u45

vrijdag: 8u25 - 15u00

Er zijn 3 pauzes. 

Onze school ligt op 10 minuten wandelen van het

station van Oudenaarde. Er zijn ook verschillende

bushaltes aan het station. 

Net zoals leerlingen in het regulier onderwijs
kom je elke dag naar school.

PRAKTISCH

Alle lessen gaan door op campus

Gelukstede 2

9700 Oudenaarde
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VAKKEN
Je krijgt minstens 24 uur Nederlands. 

Je hebt ook algemene vakken en

enkele trimestervakken. 

Nederlands voor
Nieuwkomers

Techniek

Koken

Verkoop

Plastische
opvoeding

Lichamelijke
opvoeding

Godsdienst

Frans
(voor wie al een basis

Nederlands heeft)

Wiskunde
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MATERIAAL

In de klas

dikke ringmap dunne ringmap balpennen (rood,

groen, blauw)

potlood +

slijper

gom meetlat pennenzak papier

In de sportles

T-shirt sportbroek sportschoenen sporttas

Dit moet je meebrengen naar school.
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Je krijgt een gratis T-shirt van de school. Je moet die T-shirt

dragen in de sportles. Ben je de T-shirt kwijt? Dan moet je een

nieuwe T-shirt betalen.

Je krijgt een gratis agenda van

de school. Ben je de agenda

kwijt? Dan moet je een nieuwe

betalen. 



OKAN-TEAM

Mr. Jordi

Mevr. Liesbet

Mevr. Liesbeth Mr. Stijn

Mevr. Charlotte

Mevr. Lieve Mevr. Sarah
Mevr. Ellen

Mr. Toon

Directeur

Ons team bestaat uit leerkrachten,

vervolgschoolcoaches, een

leerlingbegeleider, een coördinator. 
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Mr. Pieter Mevr. Linde



Mr. Mattias

LO

Mevr. Gerlache

PO

Mr. Sven

godsdienst

De opvoeders van Het Kompas

Mr. Jonas, Mr. Ruben,

 Mr. Roeland, Mr. Björn
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Mr. Chris

koken

OKAN-TEAM

Mevr. Leen

LO

Dit zijn de leerkrachten algemene

vakken, de opvoeders van de school

en de CLB-verantwoordelijke. 

Nico Van Dorpe

contactpersoon CLB

0491 90 61 80

nico.vandorpe@vclbzov.be



Het overgrote deel van de tijd leer je Nederlands in de

klas. We evalueren je kennis van het Nederlands aan

de hand van taalfasetesten. Dit doen we voor de vier

vaardigheden: lezen, luisteren, schrijven en spreken.

Je legt de taalfasetesten 5 keer per jaar af. Je begint

bij de gemakkelijkste taalfase en bouwt gaandeweg

op tot de hoogst mogelijke taalfase voor jou. 

We werken met elke leerling aan drie grote doelen. 

Nederlands leren.1

2

3

Oriëntering: een gepaste studiekeuze

Integratie in de maatschappij

1

2

Nederlands leren

Oriëntering

project "studiekeuze" in de klas gedurende het hele schooljaar

individuele gesprekken met de vervolgschoolcoach

de P&OT-stage: proef- en oriëntatietijd: een periode waarin je bepaalde vakken

of een volledige studierichting in het regulier onderwijs meevolgt.

We helpen en ondersteunen je bij je studiekeuze. 

Dit doen we op verschillende manieren: 

DOELEN OKAN
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We proberen je te integreren binnen en buiten de

school. We nemen je mee op uitstap. 

Ook in je vrije tijd is het belangrijk om contact te

maken met leeftijdsgenoten en een netwerk op te

bouwen. We leiden je toe naar een leuke hobby als

je daar interesse in hebt.  

3 Integratie in de maatschappij

DE VERVOLGSCHOOLCOACH

hij helpt je bij de inschrijving in je nieuwe school na OKAN

hij woont de klassenraad bij in je nieuwe school

hij begeleidt de huiswerkklas voor ex-OKAN'ers op

woensdagnamiddag

hij zoekt naar oplossingen bij problemen in je nieuwe school

Hij begeleidt en ondersteunt je tijdens je OKAN-jaar maar ook daarna:
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Ook je ouders en/of voogd zijn belangrijk voor ons. Daarom organiseren we

regelmatig oudercontacten in infoavonden. 

Die momenten gaan door op onze campus Gelukstede. 

De leerkrachten spreken tijdens de oudercontacten Nederlands, Frans of

Engels. Spreek je een andere taal? Dan breng je best iemand mee om te

vertalen als je nog niet genoeg Nederlands begrijpt.

OUDERBETROKKENHEID

Oudercontacten

Infoavonden

Na elke periode van taalfasetesten volgt er een

oudercontact. Dit gebeurt 5 keer per jaar. Hier

geven we informatie over je resultaten op de

taalfasetesten. 

3 keer per jaar geven we ook een attituderapport.

We bespreken dit ook op het oudercontact. We

benoemen wat we aan je waarderen en geven je

ook een werkpunt mee. 

We organiseren 2 infoavonden.

Op de eerste infoavond leggen we de praktische werking van OKAN uit. Deze

infoavond vindt plaats in het begin van het OKAN-schooljaar.

De tweede infoavond gaat over studiekeuze. We leggen het Vlaams

onderwijssysteem uit. We leggen uit wat de P&OT-stage inhoudt en hoe we je

ondersteunen in het maken van een studiekeuze. 
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Leerlingen en leerkrachten kunnen met elkaar

communiceren via Smartschool. Dit is het adres:

bt.smartschool.be

Als ouder krijg je ook een co-account voor Smartschool.

Wil je meer info over het gebruik hiervan?

Contacteer de coördinator. 

KOSTPRIJS?

SMARTSCHOOL

MIDDAGPAUZE

Een volledig schooljaar OKAN kost 75 euro.

Start je later met OKAN, dan betaal je voor elke begonnen maand 7,5 euro.

Je krijgt thuis een factuur opgestuurd. Je betaalt per overschrijving.

Iedereen eet in de refter van 12u05 tot 12u40. Je mag je eigen lunch 

meebrengen naar school. Zorg voor een gezonde lunch.

Je kan ook eten kopen op school.  Daarvoor heb je een eetkaart nodig. De eetkaart

kost 3 euro. Je plaatst geld op de eetkaart via een elektronische overschrijving. 

Je moet je eten op voorhand online reserveren via Smartschool. 

Wil je een eetkaart kopen? Contacteer de coördinator. 

We organiseren ook 2 keer per week een spelletjesmiddag in de middagpauze.

Dit staat open voor alle leerlingen van de school. Op die manier kan je al spelend

contact maken met andere leerlingen én Nederlands oefenen.
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Kom op tijd naar school. De bel gaat om 8u25. 

Te laat? 

Je gaat met je agenda naar het onthaal. Je krijgt een nota.

3 keer te laat? Je blijft een uur langer op school.

9 keer te laat? Je blijft op woensdagnamiddag op school. 

Het uitgebreid schoolreglement vind je op de
website van Bernardustechnicum. 
De klastitularis bespreekt alle afspraken met de
leerlingen. Hieronder worden enkele belangrijke
afspraken uitgelicht. 

1

2

3

REGLEMENT

1

Je eet 's middags in de refter. 

Je brengt een gezonde lunch mee. 

Enkel leerlingen die de toestemming van hun ouders

hebben gekregen, mogen 's middags thuis of buiten de

school lunchen. 

2

Ben je boos? Heb je ruzie? Dan lossen we dit op door te

praten. Je slaat niet of vecht niet. 

Doe je dit toch? Dan moet je op woensdagnamiddag

nablijven als straf. 

3

In de klas luister je niet naar muziek en gebruik je je gsm

niet. 

Doe je dit toch? Dan neemt de leerkracht je gsm af tot het

einde van de lesdag. 

4 4
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In de klas spreken we zoveel mogelijk Nederlands. Wees niet bang om fouten te

maken als je spreekt of schrijft. Alleen door fouten te maken kan je leren. 

Begrijp je iets niet? Volg dan deze drie stappen.

Vraag eerst extra uitleg aan de leerkracht.

Vraag het daarna eventueel aan een leerling in de klas die dezelfde taal

spreekt als jij.

Begrijp je het nog steeds niet? Zoek het op in een woordenboek of op Google

Translate.
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Taalbeleid

5 In je agenda schrijf je taken en toetsen. 

Je laat je agenda wekelijks ondertekenen door je ouders.

Je klastitularis controleert je agenda. 

6
Tijdens een toets of examen mag je niet spieken of praten. 

5

Voor de ouders

afwezigheidsbriefjes invullen wanneer uw kind ziek is 

controleren of uw kind te laat op school of in de les was 

opmerkingen lezen van de leerkrachten

controleren welke brieven worden meegegeven 

Volg de agenda van uw kind dagelijks op voor taken en toetsen. 

Controleer de agenda wekelijks en plaats uw handtekening onderaan het

weekschema. 

In de agenda kunt u
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Bernardusokan Oudenaarde

Gelukstede 2

9700 Oudenaarde

055 23 76 00

0489 72 47 76

okan@bernardusscholen.be

Algemene coördinatie

Ellen Van de Vijver

0489 72 47 76

ellen.vandevijver@bernardusscholen.be

Directie

Toon Vroman

0474 12 40 93

toon.vroman@bernardusscholen.be

Contactgegevens


