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TOUCHÉ
Het nieuws van IVV

WELKOM IN DE EERSTE GRAAD OP IVV!

Hé, jij daar! Ben jij er klaar voor?

Klaar om naar de middelbare school te gaan?
‘t Is een grote stap, waar je vast al veel over nadacht. In
dit krantje kan je onze school, IVV, beter leren kennen. Zo
willen wij jou helpen om samen met je ouders de knoop
door te hakken… en misschien wel voor IVV te kiezen!

In de verschillende artikels in dit krantje ontdek je
welke thema’s wij heel belangrijk vinden. En je
komt ook te weten wat heel wat mensen, die IVV
van binnen en van buiten kennen, vinden van
onze school. Veel leesplezier!

Op IVV hechten wij veel belang aan deze waarden
waarden...
OPEN COMMUNICATIE

Respect

Kan jij je daarin vinden? Lees dan zeker verder!

Editie 2 - Februari 2022

Eenheid in verscheidenheid

Gratis | v.u. Debbie Mouton
IVV Sint-Vincentius GENT

Kwaliteit en vernieuwing Solidariteit
Verantwoordelijkheid en betrokkenheid

VLOTTE OVERGANG VAN HET LAGER
NAAR SECUNDAIR ONDERWIJS
De overgang van het lager naar het secundair onderwijs is een grote stap. In het zesde leerjaar zijn jij en je
klasgenoten de oudsten op school. Maar plots zal je opnieuw de jongste zijn. Daarom gaan we samen met
jou op ontdekkingstocht, en zal je al snel ook de geheimen van onze school leren kennen.
De eerste schoolweek is een kennismakingsweek. Jouw start op IVV staat volledig in het teken van vrienden
maken en je goed voelen op school. We doen een fotozoektocht, een stadsspel en andere leuke activiteiten.
Je leerkrachten zal je ook snel leren kennen, omdat het een klein team is. Bovendien wordt één van die
leerkrachten jouw persoonlijke mentor. Ontdek hieronder wat die allemaal voor je doet!
De eerste schooldag is altijd
spannend! We proberen die
dag vlot te laten verlopen door
meteen aan teambuilding te doen.
Zo brengen we de klasgroep
dichter bij elkaar en ken je zeker
al iemand in je klas met wie je
samen de pauze van 10 uur kan
doorbrengen!
Chloé Coppens, leerkracht

Als mentor neem ik een aantal leerlingen onder mijn hoede.
Niet te veel, zodat ik hen goed kan opvolgen. Ik help hen
op weg tijdens de eerste schooldagen en zorg ervoor dat
alles duidelijk en veilig is. Doorheen het schooljaar luister
ik naar hun gedachten, zorgen en ideeën. Ik wil dat mijn
mentorleerlingen zich goed voelen op school. Maar ook hun
schoolpunten hou ik in de gaten. Als een vak niet lekker
loopt, zoek ik samen met hen en de vakleerkracht naar
oplossingen. Als mentor ben ik voor de ouders ook het
aanspreekpunt voor vragen of voor een gesprek.
Amber Van de Veire, leerkracht

Op IVV was de overstap van lagere school naar eerste graad heel
aangenaam, waardoor onze kinderen zich direct op hun gemak voelden. Ik
bewonder vooral de dynamische sfeer en wisselwerking tussen de zeer
gedreven leerkrachten en de leerlingen. Ik zeg het vaak aan vrienden en
kennissen: onze kinderen kiezen om in de zorg te gaan en ze gaan naar een
school waar ook zij goed verzorgd worden!
Mama van leerling Bas
Met waar nodig een extra duwtje in de rug, slaagt IVV erin elke leerling met
zelfvertrouwen te laten starten in het secundair onderwijs.
Ouders van leerling Melanie
Voel je je niet goed in je vel? Loopt het thuis niet zo
lekker? Of ervaar je problemen tijdens het studeren?
Voor de eerste graad is er een leerlingenbegeleider
die onze leerlingen nauw opvolgt en luistert naar hun
zorgen. Bij ruzies begeleiden zij herstelgesprekken
tussen de leerlingen en wordt er naar een oplossing
gezocht.
De brugfiguur op onze school zorgt voor een warme
connectie tussen de school en de ouders. Zo wordt er
in het begin van het schooljaar een koffiemoment georganiseerd waar de ouders de school en leerkrachten
beter leren kennen. Onze brugfiguur ondersteunt de
ouders bij de schoolloopbaanbegeleiding van hun kind
doorheen het schooljaar.

Op 1 september 2022 nemen wij met
heel de eerste graad onze intrek in het
vernieuwde C-blok van onze school. De
verbouwingen van deze vleugel zijn nu
volop aan de gang. Het wordt een plek
waar het voor onze eerstes en tweedes
fijn leren en leven zal zijn. Ruimte om
samen les te volgen, in kleine groepjes of
zelfstandig te werken, te experimenteren
in praktijklokalen en gezellig te
ontspannen, zowel binnen als buiten. Als
dat geen mooi vooruitzicht is!?
Hilde Naessens, directeur
Foto architectenbureau De Vloed, Destelbergen

PUZZEL MEE MET IVV

De letters in de hokjes vormen samen een zin. Kan jij onze boodschap vinden?
1. Solidariteit, open communicatie, kwaliteiten en innovatie zijn voorbeelden van onze . . . . . . .
2. De eerste week op IVV is een . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Tijdens welk uur kom je in contact met film, muziek, sport
en ontdek je waar je goed in bent en graag doet? . . . . . . . . .
4. De leerkrachten zal je snel leren kennen want dit is een . . . . . team.
5. ‘Maatschappij en welzijn’ en ‘Moderne talen en wetenschappen’ zijn . . . . . . . . . . . in het 2de jaar.
6. Dit is een leerkracht op IVV maar ook jouw vertrouwenspersoon. Hij of zij zorgt ervoor dat je je goed
voelt en houdt je punten in de gaten.

. . . . . .

7. De straat waarin onze school ligt volgens het officiële adres is . . . . . . . . . . . . . . .
8. We gebruiken de stad Gent als een leer . . . . . . . .
9. Welk soort vakken zijn Nederlands, Frans, Engels en wiskunde? . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Tijdens dit vak maak je kennis met de studiedomeinen.

. . . . . . . . . .

11. Wij zorgen voor een . . . . . . overgang van basis- naar secundair onderwijs.

BREDE VORMING
We willen jou een brede waaier aan leerervaringen bieden.
Daarom laten we jou in de eerste graad vooral je eigen
talenten en interesses ontdekken. Je leert er concreet
én abstract denken. En dankzij onze projectwerking en
permanente evaluatie evalueren we jou op verschillende
manieren, niet alleen via toetsen en taken dus.
Zowel in de A- als in de B-stroom begeleiden we je
zo goed mogelijk op weg naar de tweede graad. In
het vak verkenning leer je de acht studiedomeinen
kennen, waaruit je vanaf het derde jaar kan kiezen.
Via klassikale opdrachten, filmpjes, uitstappen, presentaties
en opzoekwerk pluizen we uit wat de studiedomeinen
inhouden en wat jij leuk en interessant vindt.
In de tweede en de derde graad kan je op IVV terecht voor
opleidingen binnen het studiedomein Maatschappij en
Welzijn. Wat dat betekent? Dat vertellen onze leerkrachten
jou zelf!
Elke leerling op IVV heeft een Chromebook. Die neem je
elke dag mee naar school. Tijdens de lessen gebruik je jouw
Chromebook om informatie op te zoeken, presentaties te
maken, groepswerken...

De jongeren op IVV kozen bewust voor
een domeinschool Maatschappij en
Welzijn. Het is leuk om hen les te geven,
omdat het zo’n gemotiveerde jonge
talenten zijn. Ze willen zich inzetten en
spontaan zorg dragen voor elkaar en
oog hebben voor de verschillen tussen
elkaar. De ideale oefening dus om later
in het sociale werkveld aan de slag te
gaan!
Elien Huvenne, leerkracht
In de eerste graad krijg je het vak natuur,
ruimte en techniek. Hierbij wordt aan
de hand van een project gewerkt rond
de vakken Natuurwetenschappen,
Aardrijkskunde en Techniek. We leren
aan de hand van experimenten hoe er
een nauwe samenhang is tussen deze
verschillende domeinen van de
wetenschap.
Wout Vereecken, leerkracht

Natuurlijk ga je voor het vak
Nederlands wel eens aan de slag met
mooie zinnen en moeilijke woorden.
Maar we leren nog zoveel meer: over
jongerentaal, humor, hoe je een sterk
verhaal vertelt of over opvallende
affiches. Nederlands is een van de
vier vakken waarvoor je examens zal
afleggen. Daarvoor vertel ik je precies
wat je moet kennen en hoe, zodat je je
perfect kan voorbereiden.
Peter Vande Casteele, leerkracht
Waarom wij kozen voor IVV? De leerling staat
er écht centraal, dankzij de bewuste keuze voor
een beperkt aantal klassen en voor gedreven
leerkrachten. Onze dochter krijgt er een brede
oriënterende algemene vorming en kan er ook haar
persoonlijke talenten en interesses ontdekken. We
zien haar dag na dag openbloeien en verder groeien
dankzij een stimulerende leer- en leefomgeving.
Ouders van leerling Hiskia

We hebben ervoor gekozen om zowel
in het eerste als in het tweede jaar vijf
keer per jaar te gaan zwemmen. We
vinden het belangrijk dat je veilig kan
zijn in het water en we leren je zelfs
verschillende reddingstechnieken aan.
Hiwa Gholami, leerkracht

In 1B werken we elke maand aan een thema.
Zo gaan we tijdens ‘Mijn restaurant’ koken
binnen een budget. De leerlingen kiezen zelf
hun gerecht en leren omgaan met geld. In elk
thema worden verschillende talenten en
interesses geprikkeld en gaan de leerlingen
op ontdekkingstocht.
Amber Van de Veire, leerkracht.

FOCUS OP
TALENTEN
IVV wil jou begeleiden in je zoektocht naar je talenten,
interesses en mogelijkheden. Daar proberen we in al onze
vakken aan te werken.
Tijdens het eerste jaar hebben we ook een aantal
projectweken. Die zijn klasoverschrijdend, zodat je ook
de leerlingen uit de andere klassen beter leert kennen.
We geven dan geen les maar laten jullie in groepjes een
onderwerp onder de loep nemen. Reken er maar op dat
thema’s als ‘stad Gent’ en ‘bewuste keuken’ aan bod komen.
Op die manier kan je proeven van wat jou het allerbeste
ligt.
Elke leerling heeft zijn unieke talenten. Daarom bieden
wij gedurende één uurtje per week Talentuur aan.
Tijdens dit uurtje gaan de leerlingen op zoek naar
hun verborgen talenten. Tijdens elk trimester krijgen
ze verschillende opties waaruit ze mogen kiezen.
Er wordt dan klasoverschrijdend gewerkt rond een
bepaald onderwerp. Op deze manier leren de leerlingen
zichzelf en hun unieke talenten nog beter kennen. Zo
werden er afgelopen jaren videoclips opgenomen, miniondernemingen opgestart en zelfs aan grime gedaan.
Wout Vereecken, leerkracht

STAD ALS LEERPLATFORM

Onze school ligt in hartje Gent en draagt de ziel van de stad in zich. We maken dan ook graag gebruik
van het bruisende stadsleven om jou nieuwe dingen bij te leren.

Zo is Gent ons decor voor begeleide wandelingen of museumbezoekjes. We laten je enquêtes afnemen
bij wandelaars of bezoeken een natuurdomein. En wat dacht je ervan om een presentatie te geven
middenin de stad of een Gentse fotozoektocht in elkaar te boksen?
Als leerkracht Geschiedenis en Artistieke
vorming kan ik er alleen maar van
dromen om in zo’n mooi decor als Gent te
kunnen lesgeven. Overal zijn leerkansen
aanwezig! Waar het lukt, nuttig én leerzaam is, trekken we samen de stad in om
de wereld van nu te vergelijken met die
van vroeger. We leren ook kijken naar de
schoonheid rondom ons, want ook dat
leert je jouw blik verruimen.
Elien Huvenne, leerkracht

IVV is een warme en authentieke school
gelegen in het hart van Gent.
Ouders van leerling Melanie

EEN SCHOOL VOOR IEDEREEN
Een nieuwe school, dat betekent: allemaal nieuwe gezichten. De overstap verloopt niet voor iedereen
even makkelijk. We vinden het daarom belangrijk om jou te leren kennen en te luisteren naar jouw
vragen en noden, zodat we je goed kunnen begeleiden. We willen je een omgeving aanbieden waar
respect en begrip voor elkaar centraal staan en die je uitdaagt en inspireert.
Daarnaast krijg je twee uren Flexleren per week, die jou extra leerkansen geven voor de vakken waarbij
instructie centraal staat. Je kan kiezen om zowel verdiepend als versterkend te werken voor de vakken
wiskunde, Nederlands, Frans en Engels.
Dankzij flexleren krijgen onze leerlingen
twee lesuren lang een aanbod op maat. We
werken in groepen, over de klassen heen en
volgens het vak dat de leerlingen zelf kiezen.
We willen minder sterke leerlingen extra
goed begeleiden en remediëren, maar dagen
de sterkere leerlingen ook nog meer uit. We
zetten in op individueel leren, op een goede
studiemethode en op computervaardigheden.
Maar er is ook ruimte om actief of speels aan
de slag te gaan met de leerstof.
Sarah De Koninck, leerkracht
Op zijn vorige school verdronk mijn zoon in
alles wat hem overkwam in het eerste jaar.
Na de kerstvakantie is hij ingestroomd in IVV en
die overgang ging zeer goed. Het is een grote
geruststelling om te zien dat er een goede
omkadering is en dat er steeds iemand is die je
verder kan helpen als er een probleem is.
Mama van leerling Théau

Aan het leerlingenonthaal werken heel wat
medewerkers. Bij ons kan je steeds terecht
met al je vragen. We proberen jullie op een zo
goed mogelijke manier te helpen.
Als wij je vraag niet kunnen beantwoorden,
sturen we jullie door naar wie dit wel kan.
Vanessa Dheere, Coördinator leerlingenonthaal

Als brugfiguur van de eerste graad ben ik het
aanspreekpunt voor de ouders die soms wat
moeilijker hun weg vinden naar de school of die
graag meer info willen over de schoolwerking.
Naast mijn taak als brugfiguur ben ik ook
ondersteuner van onze ex-okan leerlingen.
Samen met de leerlingen brengen we specifieke
onderwijsbehoeften in kaart.
Ferah Taskin, preventiemedewerker
Binnen IVV is er een vlinderleerkracht aanwezig.
Deze leerkracht ondersteunt in de verschillende
klassen. Zo kunnen we jou individueel of in een
klein groepje extra hulp en uitleg geven. Iedereen
krijgt dus de kans om de leerstof goed te
begrijpen!
Tessa Colson, vlinderleerkracht

WAT NA JOUW EERSTE JAAR IN 1A?
In je tweede jaar op IVV kan je kiezen tussen verschillende basisopties.
De basisoptie Maatschappij en Welzijn 2A bereidt je voor op een studiekeuze binnen een sociale richting.
Maatschappelijke onderwerpen als gezondheid, lifestyle en voeding komen er aan bod en je leert over
schoonheidsidealen en jeugdculturen, over hoe onze kleding ons typeert en over omgaan met stress, …
Een boeiende basisoptie dus, waarin je jezelf en de wereld rondom jou beter leert kennen!
Sarah De Koninck, leerkracht
In de basisoptie Moderne Talen & Wetenschappen 2A proef je van alles wat met talen te maken heeft.
Je studeert er geen nieuwe taal, maar toch leer je er meer dan enkel Nederlands. Oefeningen, filmpjes
en presentaties wakkeren jouw liefde voor talen aan. Het tweede luik van deze basisoptie, dat zijn
wetenschappen. Via experimenten in het labo kruip je in de huid van echte onderzoekers en word je zelf
een kleine Einstein.
Jessica Deprez en Wout Vereecken, leerkrachten
De basisoptie STEM-wetenschappen 2A bereidt je voor op een van de richtingen behorend tot de
technische sector. Tijdens de lessen ga je op een onderzoekende manier aan de slag om verschillende
projecten te realiseren. Je wetenschappelijke, technische en wiskundige inzichten zullen hierbij verder
ontwikkeld worden. Je past er wetenschappelijke onderzoeksmethodes toeen legt verschillende
verbanden tussen het vak wiskunde en wetenschappen. De nadruk ligt hier vooral op ‘bedenken’,
‘ontwerpen’, ‘creativiteit’ en ‘problemen oplossen’. Kortom, een basisoptie waarbij je heel veel zelf zal
ontdekken over de wondere wereld van de wetenschappen.
Shiro Van Holderbeke, leerkracht

WAT NA JOUW EERSTE JAAR IN 1B?
De basisoptie Maatschappij en welzijn 2B bereidt je voor op verschillende sociale studierichtingen
binnen de A-finaliteit. Net zoals in 2A onderzoeken we maatschappelijke onderwerpen maar ligt de
nadruk ook op praktijkgerichte leersituaties van voeding, lifestyle, zorg en haarzorg.
Je onderzoekt een gezonde levensstijl door gezonde gerechten te creëren en je denkt na over
maatschappelijke uitdagingen zoals kledij en duurzaamheid. Zo wordt er bijvoorbeeld een hele outfit
gecreëerd met restjes stof. Dit zijn maar enkele voorbeelden van de waaier aan opdrachten binnen deze
fascinerende basisoptie.
Emma Vlietinck, leerkracht
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Vraag & antwoord

Een dag op IVV in een notendop

Loop ik niet verloren op zo’n grote school?
De leerlingen van de eerste graad hebben een apart
gebouw. We zitten samen met alle leerlingen van het
eerste en tweede jaar. Dit zorgt voor een gezellige
sfeer.

08.15 Goedemorgen!
We verzamelen op de speelplaats.
08.20 De lessen starten.
10.00 Korte pauze op de speelplaats.
10.10 Aandacht! De lessen starten opnieuw.
11.50 Middagpauze. Smakelijk!
12.40 Talentuur (1 keer per week)
of opnieuw les.
14.20 Korte pauze op de speelplaats.
14.30 Start van het laatste lesblok van de dag.
15.20 of 16.10 Jouw schooldag zit erop!

Kan ik warm eten op school?
De school biedt geen warme maaltijden aan, maar
voor €0,50 kan je wel elke dag smullen van verse
soep.
soep
Welke bus of tram kan ik nemen naar IVV?
De school is heel gemakkelijk bereikbaar en ligt
dicht bij het Gravensteen, de Korenmarkt en het
Fratersplein. Trams 1 en 4 stoppen om de hoek
en bussen 3, 17, 18, 38, 39, 55 en 58 stoppen op
ongeveer 10 minuten wandeltijd.
Wat doe je tijdens het klasuur?
In het klasuur zetten we in op leren leren. Hoe maak
je een planning, hoeveel moet je studeren en welke
studiemethoden zijn er allemaal? Daarnaast werken
we er aan de klassfeer
klassfeer. We doen aan teambuilding,
maar maken soms ook tijd voor praktische vragen
en informatie.
Hoeveel examens heb ik en wanneer?
In 1A heb je drie keer per jaar examens, maar enkel
van de instructievakken Frans, Engels, Nederlands
en wiskunde.
In 2A heb je drie keer per jaar examens van de vakken Frans, Engels, Nederlands, wiskunde,
geschiedenis en Natuur, techniek en ruimte.
In 1B en 2B heb je geen examens maar word je
permanent geëvalueerd.
Secundair

1ste graad A-stroom & B-stroom
2de graad Humane Wetenschappen
2de graad Maatschappij en Welzijnswetenschappen
2de graad Maatschappij en Welzijn
2de graad Zorg en welzijn
3de graad Sociaal en Technische Wetenschappen
3de graad Defensie en Veiligheid
3de graad Jeugd- en gehandicaptenzorg
3de graad Verzorging

Se-n-Se
Leefgroepenwerking
Integrale Veiligheid

Welkom op IVV!
Wil je graag nog meer weten over IVV? Check de
website en kom naar een infomoment, opendeurdag
of openklasdag.
www.ivv-gent.be.
Kom langs, bel of schrijf ons!
IVV Sint-Vincentius vzw | 09 235 82 40
Molenaarsstraat 30 - 9000 GENT
campus.molenaarsstraat@ivv-gent.be
@ivvsintvincentius

@ivv_sint_vincentius

7de jaar

Thuis- en Bejaardenzorg /
Verzorgende/Zorgkundige duaal
Kinderzorg / Kinderbegeleider duaal
Veiligheidsberoepen
Voorbereidend jaar Hoger Onderwijs (7de BSO
Naamloos leerjaar)

HBO Verpleegkunde
Verpleegkunde – Dagonderwijs
Verpleegkunde – ALOV
Verpleegkunde – Zorgportaal

Bekijk alle info over onze opleidingen op www.ivv-gent.be

