
Infoavond
Eerste graad IVV

‘Samen gaan we voor krachtig onderwijs!’



Welkom



Graag gaan we in op volgende zaken:
• Wie is wie?

• Inleiding

• Een leerling in IVV

• Lessentabellen 1A en 2A + de basisopties

• Uitleg instructie- en projectvakken

• Uitstappen 

• Dagelijks schoolleven en middagpauze/middagactiviteit

• Buddyproject 

• Onze troeven

• Leefregels op school

• Zich aanmelden en inschrijven

• Dagelijks leven op IVV



Wie is Wie?
• Adjunct-directeur: Mevr. Hilde Naessens

• Mentoren

• Leerkrachten

• Leerlingenbegeleiding: Mevr. Sofie Mestdagh en Mr. Stijn Rooms

• CLB: Mevr. Isabelle Rodts

• Ouderraad



Inleiding en visie op de school
Grote overgang van basis naar secundair onderwijs

Ons doel: een school zijn

• waar goed onderwijs aangeboden wordt
- uitdagend, projectmatig, innovatief, talentgericht

• waar leren en zich ontwikkelen een belangrijke plaats inneemt

• waar leerlingen zich goed voelen



De waarden die wij als school vooropstellen:
• Kwalitatief en innovatief onderwijs

• Verantwoordelijkheid en betrokkenheid

• Zorg

• Open communicatie

• Eénheid in verscheidenheid

• Solidariteit



De 5 pijlers van onze brede eerste graad

Onze basisvisie

talentontwikkeling

De stad als leerplatform

Een brede vormingEen school voor iedereen

Een vlotte overgang van het 
basis naar het secundair 

onderwijs



Situering van de eerste graad



Overzicht doorstroommogelijkheden IVV
Eerste graad:
• Eerste leerjaar A
• Tweede leerjaar A

- Basisoptie: Maatschappij en welzijn
- Basisoptie: Moderne talen en wetenschappen

Tweede en derde graad:
Wij zullen bij de vernieuwing verschillende opleidingen 
aanbieden (binnen het studiegebied Maatschappij en welzijn) 
waarbij de focus ligt op de mogelijkheid om verder door te 
stromen of om voorbereid te worden op de arbeidsmarkt.



Een leerling in IVV
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 en Voeding en horeca)

• kan je zelfstandig en in groep nieuwe leerstof verkennen.



De lestabellen + info



Lessentabellen
Modernisering van het onderwijs: Wat betekent dit nu voor jou?

• Een nieuw vak wordt toegevoegd bij 1A: Mens en Samenleving

• Engels vanaf het eerste jaar

• Geïntegreerde leerplannen

• Differentiatie: verdieping en versterking

• ICT zit verwerkt in de volledige opleiding



1A
Vak Aantal uren op jaarbasis

Instructievakken 

Nederlands 4

Frans 3

Engels 1

Wiskunde 4

LO 2

Godsdienst 2

Projectvakken

Geschiedenis 1

Mens & Samenleving 2

Artistieke vorming
- Muziek (1u)
- Beeld (1u)

2

Natuur, ruimte en techniek
- Aardrijkskunde (2u)
- Natuurwetenschappen (2u)
- Techniek (2u)

6

Totaal 27

Specifiek gedeelte 5

Totaal 32



1A: Specifiek gedeelte (5u)
• Klasuur (1u)

• Verkenning studiedomeinen (2u)

• Differentiatie: Verdieping en versterking (2u)

Differentiatie

Nederlands Moderne vreemde talen Wiskunde en 
wetenschappen



2A
Vak Aantal uren op jaarbasis

Instructievakken 

Nederlands 4

Frans 3

Engels 2

Wiskunde 4

LO 2

Godsdienst 2

Projectvakken

Geschiedenis 2

Artistieke vorming
- Muziek (1u)
- Beeld (1u)

2

Natuur, Ruimte en techniek
- Aardrijkskunde (1u)
- Natuurwetenschappen (1u)
- Techniek (2u)

4

Totaal 25
Specifiek gedeelte
- Basisoptie (5u)
- Versterking en verdieping (2u)

7

klasuur 1

Totaal 33



2A: Specifiek gedeelte (7u)
• Basisoptie (5u)

• Differentiatie: Verdieping en versterking (2u)

Invulling basisoptie (5u)

Maatschappij en welzijn Moderne talen en wetenschappen

Differentiatie: Verdieping en versterking (2u)

Nederlands Moderne vreemde talen Wiskunde en 
wetenschappen



2A: Samenvatting

Maatschappij en welzijn Moderne talen en 
wetenschappen

Gemeenschappelijk gedeelte 25u 25u

Basisoptie 5u 5u

Differentiatie: Versterking en 
verdieping
Keuze uit:

2u:
• Nederlands
• Moderne vreemde talen
• Wiskunde en wetenschappen



Basisoptie: Maatschappij en Welzijn
• Leerlingen die interesse hebben in sociale aspecten
• We oefenen sociale en communicatieve vaardigheden in 

verschillende situaties
• We onderzoeken het sociaal gedrag van mensen en maatschappelijke 

fenomenen
• We verkennen de mens en de maatschappij binnen verschillende 

disciplines zoals menswetenschappen, psychologie, sociologie, 
pedagogie.



Basisoptie: Moderne talen en wetenschappen
• Wetenschappelijke vakken spreken jou aan (chemie, fysica, biologie)

• Wetenschappelijk vaardigheden en methodes worden via 
onderzoekend leren aangebracht bij de leerlingen

• Daarnaast ligt de nadruk ook op moderne vreemde talen met extra 
aandacht voor aspecten van taal en cultuur. (Nederlands, Frans en 
Engels)



Uitwerking van de 
lessentabel



Uitwerking lessentabel
Instructievakken (permanente evaluatie + examen)
• Nederlands

• Frans

• Wiskunde

• Engels
=> Nadruk op instructies en zelfstandig werk
=> werken op maat = basisdoelen en uitbreiding/verdieping

Instructievakken (permanente evaluatie)
• Godsdienst

• Lichamelijke Opvoeding



Uitwerking lessentabel
Projectvakken (permanente evaluatie)

• Thematisch: waar alle vakken zich 
op afstemmen

- Vb: Wat eten we vandaag,  Ik ga op reis en ik neem mee, 
Olympische spelen

• Projectweken
- Vb: I Robot, Urban farm

• Contractwerk, werken op eigen tempo, opdracht kunnen kiezen, 
individueel- en groepswerk…



Uitstappen binnen de eerste graad
Uitstappen die de leerlingen maken

• Brussel / Lille

• Bezoek aan natuurdomein

• Musea

• Toneel

• Boekenbeurs

• 3-daagse voor 2A

• Activiteiten in de stad Gent



Brussel met 1A: museum en stadsspel

Lille: uitstap 2A samen met 6STW



Dagelijks schoolleven
• 8.15u: je bent aanwezig op school (verzamelen op de speelplaats)

• 8.20u: de lessen starten

• 10u – 10.10u: pauze op de speelplaats

• 11.50u – 12.40u: middagpauze

• 12.40u – 13.30u: middagactiviteit (op sommige dagen)

• 14.20u – 14.30u: pauze op de speelplaats

• Einde van de dag: soms om 15.20u en soms om 16.10u



Middagpauze
Middagpauze: (11.50u – 12.40u)

• Geen warme maaltijden, wel soep

• Leerlingen verlaten de school niet

• Vrije tijd op de speelplaats



Middagactiviteit: (12.40u – 13.30u)

• Gevarieerd aanbod: spelletjes, sport, yoga, creatief bezig zijn…

• Aansluiting bij de interesses van de leerlingen

• 2 keuzemogelijkheden

• Op zoek naar eigen talent

=> 1A: 2 keer in de week

=> 2A: 1 keer in de week
Workshop circus



Buddyproject met leerlingen van 6JGZ

Blotevoetenpad Spreekbeurt in de stad



Leefregels op school
• ABC van IVV

• Vb: Gsm: 
- afgeven bij het begin van de les

- gebruik toegestaan tijdens de middagpauze

• Vb: Belsignaal aan het einde van de pauze:
- bij het eerste belsignaal begeef je je naar de rij

- bij het tweede belsignaal ga je samen met de leerkracht naar de klas



Onze troeven
• Differentiëren

- binnenklasdifferentiatie
- expertise ASS

• Vakoverschrijdend werken
- ICT opgenomen in alle vakken
- Geïntegreerde leerplannen
- Projectwerk
- Leren van andere jaren/opleidingen

• Team eerste graad
- een klein team
- mentoren

• Talentgericht werken
• Klasuur en aandacht voor leren leren



Aanmelden en inschrijven 
(Bij nieuwe richtlijnen vanuit de overheid, best de website van de school volgen.)

Aanmelding:
• van maandag 23 maart (12u) tot en met vrijdag 22 april (12u)
• Meldjeaansecundair.gent.be 

Toewijzing school (ticket):
• Maandag 4 mei mail met toewijzing school

Inschrijving in toegewezen school:

• Van woensdag 6 mei tot en met vrijdag 29 mei

• Afspraak maken met de school 



Zich aanmelden en inschrijven
BaSo-fiche
• De basisschool noteert info over de leerling

- Jullie krijgen deze fiche normaal mee naar huis

- Graag bezorgen aan de secundaire school 

- Dit kan voor de school een hulp zijn voor een goede start

- Ontvang je op het einde van het 6de leerjaar

• Getuigschrift basisonderwijs
- Meebrengen bij inschrijving 



Het dagelijkse leven op IVV
Wie zijn onze leerlingen?























Tot volgend jaar!
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