
IVV Sint-Vincentius

Welkom in de eerste graad!

  Accent op Techniek-wetenschappen en Welzijn & maatschappij
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Basisvisie op  de eerste graad in IVV Sint-Vincentius

Vanuit het pedagogisch project van onze school is de basisvisie op een eerste graad ontwikkeld.  
Deze visie is gestoeld op vijf belangrijke pijlers. Het welbevinden van onze leerlingen en goed onderwijs 
zijn hierbij het uitgangspunt.

Wie zich goed voelt, heeft meer kans om zich optimaal te ontplooien. 
We streven er naar onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een eigen plek in de maatschappij.

Onze missie
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Vlotte overgang van basis- naar secundair onderwijs

De overstap van de basisschool naar een secundaire 
school is een grote stap in het leven van een 12-jarige. 
Om de continuïteit tussen het basis- en het secundair 
onderwijs te bewaren willen we deze overstap veilig 
en aangenaam begeleiden.
 

Een klein leerkrachtenteam kan daarbij helpen. 
Veel leerlingen uit het basisonderwijs zijn bekend 
met co-teaching en deze methodiek willen we verder 
toepassen in onze eerste graad om beter te differentiëren 
en met de leerlingen te werken op hun niveau. 

Hiernaast is er ook aandacht voor het verwerven van 
specifieke leerstrategieën: begeleid zelfstandig leren. 
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Brede vorming 

We willen de leerlingen in de eerste graad  
een brede waaier aan leerervaringen aanbieden.

Naast het werken aan de basisdoelen, krijgt 
de leerling door middel van verbredende en 
verdiepende opdrachten de kans om 
verschillende onderwerpen beter te 
leren kennen.

Voor de basisvorming Nederlands, Wiskunde en 
Frans wordt klassikale instructie afgewisseld met 
individuele werktijd. 
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IVV Sint-Vincentius wil elke leerling begeleiden 
in de zoektocht naar zijn persoonlijke mogelijkheden 
en interesses. 

Door op talenten in te zetten, krijgt elke leerling 
de kans zichzelf beter te leren kennen en te ontplooien.

Via tal van projecten werken de leerlingen individueel
en samen aan meerdere thema’s. 

Talentontwikkeling 
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Een school voor iedereen

Het eerste jaar van de eerste graad wordt gevormd 
door nieuwe leerlingen. Het is belangrijk om hen 
goed te leren kennen en rekening te houden met 
hun achtergrond en interesses. Inclusief onderwijs 
is niet meer weg te denken. Dit is een uitdaging voor 
zowel de leerling als de school. 

Coaching en gedifferentieerd werken geeft leerlingen 
de kans op kwaliteitsvol onderwijs. 
Het is de opdracht van het leerkrachtenteam om na 
te gaan ‘wat werkt met deze leerling’ en de 
‘onderwijsbehoeften’ van de leerling te integreren 
in hun leerproces.
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Stad als leerplatform

Ontdekken waar je goed in bent en wat je graag doet, doen we niet vanop onze stoel. 
We staan open voor de leerrijke omgeving die de stad ons te bieden heeft. 
Onze school midden in het historisch hart van Gent is een boeiende leeromgeving waar 
leerlingen heel wat ervaringen kunnen opdoen. Leerlingen kunnen er hun kennis en 
talenten inzetten en ook meer betrokken raken bij de stad als leer- en leefomgeving.
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Basisvorming
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Nederlands
Frans
Wiskunde

Lichamelijke Opvoeding
Godsdienst

Techniek
Natuurwetenschappen
Muzikale Opvoeding
Plastische Opvoeding
Geschiedenis
Aardrijkskunde

Uitbreiding

Totaal 32u/week

Lessentabel 1ste leerjaar A

Instructievakken

Projectvakken
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Via verkennende projecten maken de leerlingen kennis met techniek en wetenschap, 
welzijn en maatschappij.
De reële wereld is complex en niet in aparte vakjes te stoppen.

Uitbreiding



 
Molenaarsstraat 30, 9000 Gent  
Tel 09 235 82 40  
campus.molenaarsstraat@ivv-gent.be  
www.ivv-gent.be

Infomomenten en kennismaking

We willen jou zo goed mogelijk informeren! 
Kom daarom naar onze opendeurdag  
en infodag op 22 april en 28 juni 2017.
(van 13.30u tot 17.00u)

IVV  Sint-Vincentius
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