
OKAN
OUDENAARDE

OnthaalKlassen voor
Anderstalige

Nieuwkomers

ONZE TROEVEN

10 jaar ervaring

*

kleine klasgroepen

*

extra vakken zoals ICT,

wiskunde, techniek, koken

*

extra ondersteuning door

vrijwilligerswerking

W A A R ?

De lessen gaan door in

Bernardustechnicum

Gelukstede 2

9700 Oudenaarde 

 

I N S C H R I J V E N ?

Inschrijven kan gedurende het hele 

 schooljaar.

 

De leerling wordt bij de inschrijving

begeleid door de ouder of een voogd.

Breng een identiteitsbewijs mee (niet

noodzakelijk Belgisch). 

V R A G E N ?

0489 72 47 76

okan@bernardusscholen.be

 

Directie

Toon Vroman

 

Coördinator

Ellen Van de Vijver
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VOOR WIE?
V O O R W A A R D E N

Je bent tussen 12 en 18  jaar.*

Je woont nog niet langer dan 1 jaar

ononderbroken in België. *

Nederlands is niet je moedertaal of je

thuistaal.

Je kent niet genoeg Nederlands om les te

volgen in een Nederlandstalige school.

Je bent nog niet langer dan 9 maanden

ingeschreven in een Nederlandstalige

school.*

 

(*) Als je niet aan deze voorwaarden voldoet

kan hierop een uitzondering worden

gemaakt. Je kan dan met een

toelatingsklassenraad toch worden

ingeschreven. 

J E  B E N T  1 1  J A A R ?

We raden je aan om in te schrijven in OKAN

i.p.v. in het lager onderwijs. In OKAN krijg je

een voltijds programma voor anderstalige

nieuwkomers, we helpen je met je

studiekeuze en blijven je ook na OKAN

begeleiden. 

WAT IS OKAN?

OKAN betekent OnthaalKlas voor

Anderstalige Nieuwkomers. 

 

Een OKAN-klas zorgt voor aangepast

onderwijs voor leerlingen die onlangs in

België zijn aangekomen en het Nederlands

niet beheersen. Je leert op een intensieve

manier Nederlands. Je wordt ook

voorbereid op een doorstroom naar het

voltijds onderwijs, het deeltijds onderwijs of

een passende job.

 

Naast de OKAN-leerkrachten zijn er ook

vervolgschoolcoaches. Zij begeleiden je

tijdens het OKAN-jaar in je zoektocht naar

een gepaste studiekeuze. De coaches

blijven je opvolgen, ook nadat je de OKAN-

school hebt verlaten. 

 

De meeste leerlingen die in september bij

ons starten kunnen het volgende schooljaar

doorstromen naar het reguliere onderwijs.

Leerlingen die in de loop van het schooljaar

inschrijven kunnen achteraf nog een extra

jaar OKAN volgen indien dat nodig is. 

L E S S E N T A B E L

24 u Nederlands voor

Nieuwkomers

2u wiskunde vakterminologie

2u L.O.

2u P.O

2u techniek, koken of LO extra

2u Frans (vervangt 2u Nederlands)

 L E S D A G E N

Je komt dagelijks naar school.

 

Maandag: 8u30 - 16u35

Dinsdag: 8u30 - 15u45

Woensdag: 8u30 - 12u10

Donderdag: 8u30 - 15u45

Vrijdag: 8u30 - 14u45
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