
IVV Sint-Vincentius

Welkom in de eerste graad!

Eerste en tweede jaar A-stroom
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Voor jou is de overgang van de lagere school naar een eerste graad A-stroom heel zeker een 
grote verandering. 
Geen paniek, in onze school zorgen we voor keigoed onderwijs, maar willen we er ook voor zorgen 
dat je je als leerling echt goed kan voelen.

Als jij je immers goed voelt, dan komt de rest vanzelf: je kunt je persoonlijkheid ontwikkelen zoals jij 
dat wilt én je staat dan volop open om nieuwe dingen aan te leren. 
Voor ons staat niet enkel goed onderwijs centraal, maar ook jouw welbevinden!
Ga op ontdekking en stoom je klaar voor de toekomst!

Om je een goed beeld te geven over onze brede eerste graad bezorgen we je graag deze folder. 
Je vindt er de waarden in terug die wij als school heel belangrijk vinden en dus ook willen waarmaken:  



Onze school wil je begeleiden in je zoektocht naar je persoonlijke mogelijkheden, interesses en 
talenten:

Via tal van projecten zal je vaak individueel, maar ook samen met anderen aan verschillende 
thema’s werken.

Binnen de 8 studiedomeinen (STEM, Sport, Economie en Organisatie, Maatschappij en Welzijn, 
Kunst en Creatie, Voeding en Horeca, Land- en tuinbouw, Taal en cultuur) zal je verkennend 
te werk gaan. 

Hoe? 

een bezoek aan sociaal- maatschappelijke 
organisaties
een workshop fotografie
bezoeken aan musea
lessen in vreemde talen 
(Spaans, Duits, gebarentaal, …)
een toneelvoorstelling
…

Talentontwikkeling 

3



4

Brede vorming 

We willen jou, de leerling in de eerste graad, een grote waaier aan leerervaringen bieden: 
we zijn namelijk een domeinschool, binnen het gebied Maatschappij en Welzijn, 
die uitdagend onderwijs wil aanbieden:

We zorgen voor heel wat afwisseling, zowel in de opdrachten 
die we je opleggen, in de individuele werktijd die we je geven, 
als in het groepswerk dat we organiseren.

We willen je uitdagen om de leerstof zo grondig mogelijk 
te verwerken en dit op je eigen niveau.

We zullen je leren om zowel concreet als abstract te denken.

We leren je om je talenten te ontdekken binnen 8 
studiedomeinen (zie verder).
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Zoals al gezegd, is de overgang van de basisschool naar een secundaire school een heel grote stap. 
We zijn ons hiervan heel goed bewust. Juist daarom willen we die overgang voor jou zo aangenaam 
en veilig mogelijk begeleiden:

Een persoonlijke mentor zal je ontvangen en je eigen leerproces 
opvolgen doorheen het hele schooljaar.

Er is ook een klein lerarenteam dat je snel zal leren kennen.

Daarnaast doen we ook aan ‘co-teaching’ om je nog beter op je 
eigen niveau te kunnen laten werken: er zijn dan meerdere leerkrachten 
in de les aanwezig om zeker elke leerling zo goed mogelijk te begeleiden.

Er is ook een wekelijks ‘klasuur’ om jou specifieke leerstrategieën 
aan te leren.
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Een school voor iedereen

In onze eerste graad zitten allemaal nieuwe leerlingen.
We vinden het daarom belangrijk om je goed te leren 
kennen en rekening te houden met je achtergrond 
en interesses:

Door coaching en gedifferentieerd werken 
krijg je de kans om kwaliteitsvol onderwijs mee 
te maken.
We gaan na wat je noden en behoeften zijn 
en proberen hier samen aan tegemoet te komen.
Binnen de lessen kunnen we je de nodige 
ondersteuning geven.
Ook extra uitdaging krijgt een plaats in onze 
lessen (door bv. andere werkvormen, 
aanpassing van opdrachten, …)
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We maken graag gebruik van onze mooie stad Gent om jou nieuwe dingen bij te leren, 
door onder andere:

begeleide wandelingen
een eigen fotozoektocht maken
een presentatie geven in de stad
een bezoek aan een natuurdomein
bezoeken aan verscheidene musea
…
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4 u
3 u
1 u
4 u
2 u
2 u

1 u
2 u
2 u

6 u

5 u

 

Nederlands
Frans
Engels
Wiskunde
Lichamelijke Opvoeding
Godsdienst

Geschiedenis
Mens & Samenleving
Artistieke Vorming
   Muzikale Opvoeding 
   Plastische Opvoeding
Natuur, ruimte en techniek
   Aardrijkskunde
   Natuurwetenschappen 
   Techniek 

Specifiek gedeelte

Totaal 32 u / week

Lessentabel 1ste leerjaar A

Instructievakken

Projectvakken
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* Klasuur   ( 1 u )

* Verkenning studiedomeinen  ( 2 u )

* Differentiatie: Verdieping en versterking  ( 2 u )

Specifiek gedeelte 1ste leerjaar A

Nederlands
Moderne 

vreemde talen

Wiskunde
en

Wetenschappen

Opties differentiatie
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4 u
3 u
2 u
4 u
2 u
2 u

2 u
2 u

4 u

7 u

1 u

 

Nederlands
Frans
Engels
Wiskunde
Lichamelijke Opvoeding
Godsdienst

Geschiedenis
Artistieke Vorming
   Muzikale Opvoeding 
   Plastische Opvoeding
Natuur, ruimte en techniek
   Aardrijkskunde
   Natuurwetenschappen 
   Techniek 

Specifiek gedeelte
   Basisoptie
   Differentiatie: Versterking en verdieping
Klasuur

Totaal 33 u / week

Lessentabel 2de leerjaar A

Instructievakken

Projectvakken
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* Keuze basisoptie  ( 5 u )

* Keuze differentiatie: Verdieping en versterking  ( 2 u )

Specifiek gedeelte 2de leerjaar A

Nederlands
Moderne 

vreemde talen

Wiskunde
en

Wetenschappen

Maatschappij
en

Welzijn

Moderne talen 
en 

wetenschappen
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Basisopties

Maatschappij en Welzijn
Dit is een optie voor leerlingen die interesse hebben in sociale aspecten. 
We onderzoeken het sociaal gedrag van mensen en maatschappelijke fenomenen en benaderen 
dit binnen verschillende disciplines zoals Menswetenschappen, Psychologie, Pedagogie, Sociologie...

Moderne talen en wetenschappen
Binnen deze optie worden de wetenschappelijke vaardigheden en 
methodes via onderzoekend leren aangebracht bij de leerlingen. Dit 
gebeurt binnen de disciplines chemie, fysica en biologie. Daarnaast 
is er veel aandacht voor taal en cultuur binnen het vak Nederlands 
en de moderne vreemde talen Frans en Engels.
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Projectvakken

Binnen de projectvakken gaan we thematisch te werk waarbij we de inhouden van de vakken 
op elkaar afstemmen.
- vb van een thema: Wat eten we vandaag,  Ik ga op reis en ik neem mee,  Olympische spelen

Binnen de projectvakken zullen we per schooljaar een paar projectweken organiseren.
- vb: I Robot, Urban Farm

* Je verwerft de leerstof via contractwerk.

* Je werkt op je eigen tempo.

* Je kan opdrachten kiezen en soms wordt er 
individueel gewerkt en op andere momenten
krijgt groepswerk de voorkeur.
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Leerling in IVV Sint-Vincentius

Als leerling in de A-stroom:

kies je voor een theoretisch onderbouwde opleiding,
heb je een brede interesse (talen, wetenschappen, wiskunde, …),
neem je je eigen leerproces in handen met begeleiding van een mentor,
zal je leer- en studievaardigheden oefenen om zelfstandig leerstof te verwerken,
zal je je eigen kennis en vaardigheden verdiepen en verbreden,
sta je ervoor open om je eigen talenten te ontdekken binnen de 8 verschillende studiedomeinen 
(STEM, Sport, Economie en Organisatie, Maatschappij en Welzijn, Kunst en Creatie, 
Taal en cultuur, Land- en tuinbouw, Voeding en Horeca),
kan je zelfstandig en in groep nieuwe leerstof verkennen.
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Instructievakken

“ Ik leer in IVV op een toffe 
  en originele manier. ” 

“ Leren begint hier. ”  

“ Leer met ons mee op IVV. ”  

“ Iedereen hoort er bij. ” 

Voor de vakken Nederlands, Frans, Engels en Wiskunde ligt de nadruk op instructie en zelfstandig werk. 
We proberen zoveel mogelijk te werken op maat. Dat wil zeggen dat we de basisdoelen aanbieden en 
daarbij extra uitbreiding of verdieping voorzien.
Bij deze vakken gebruiken we permanente evaluatie en voorzien we een examenmoment per trimester. 
Voor de projectvakken zijn er geen examens.



 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 ons Infomoment en aanmelding
op 3 februari 2018. (van 10u tot 12.30u)  
Opendeurdag en infodag op 21 april en 27 juni 2018.
(van 13.30u tot 17.00u)

IVV  Sint-Vincentius
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We willen jou zo goed mogelijk informeren! 

Kom daarom naar onze jaarlijkse opendeurdag
of infodagen (zie data op www.ivv-gent.be).




