
Op stap naar het 
secundair onderwijs

Start: 19u30



Programma

• De structuur van het 
secundair onderwijs en 
het aanbod in Hamme 
en Zele

• Het studiekeuzeproces

• Inschrijvingsbeleid





Het CLB en studiekeuze?



Startdatum modernisering

De modernisering van het secundair onderwijs 
startte op 1 september 2019 in het eerste leerjaar 

en gaat trapsgewijs, jaar na jaar.

Uiteindelijk zal op 1 september 2025 het volledige 
secundair onderwijs gemoderniseerd zijn.

1 september 2019



Structuur van het
secundair 
onderwijs



Voor wie?

1A 1B
Getuigschrift
basisonderwijs
behaald

Getuigschrift
basisonderwijs
niet behaald

• Verder bouwen op leerstof
basisonderwijs

• Leerstof basisonderwijs
herhalen 
(vooral binnen vakken 
wiskunde en Nederlands)



1e LEERJAAR A

1e graad
1e leerjaar A

2e leerjaar A 2e leerjaar B

1e leerjaar B

Algemene vorming:
minimaal 27 lestijden

Keuzegedeelte/differentiatie: 
5 lestijden



Het 1e leerjaar A: Algemene vorming (27 lestijden)

Welke vakken kan ik dan krijgen? Een voorbeeld:

Veel vakken ken je nog uit 
de lagere school. 

Scholen kunnen soms wel 
andere namen kiezen voor 
vakken en kunnen zelf 
beslissen hoeveel lestijden 
ze een vak geven.

• Scholen kunnen sommige vakken ook samen nemen 
en bundelen in ‘projecten’ of ‘clusters’



Het 1e leerjaar A: Keuzegedeelte (5 lestijden)

Krijgen van een nieuw vak:

VERKENNEN van nieuwe vakken 
Voorbeeld: latijn

Krijgen van extra leerstof bij een gekend vak uit 
de algemene vorming:

VERDIEPEN van wat je al geleerd hebt, meer uitdaging.
Voorbeeld: extra wiskunde

Krijgen van extra herhaling en tijd bij leerstof uit 
een vak van de algemene vorming:

VERSTERKEN van wat je al geleerd hebt,
meer ondersteuning. 

Voorbeeld: herhaling Frans.



Voorbeeld 1e leerjaar A

27 lesuren algemene 
vorming

1 lesuur differentiatie 
wiskunde

4 lesuren klassieke talen

Differentiatiepakket zoals 
een school dit kan 

aanbieden

Van scholen wordt verwacht 
dat ze zowel verdiepende als 

versterkende pakketten 
aanbieden, ze stellen zelf hun 

aanbod samen.

VERDIEPEN
OF

VERSTERKEN

VERKENNEN



Voorbeeld 1e leerjaar A

27 lesuren algemene 
vorming

• 1 lesuur differentiatie Nederlands
• 1 lesuur differentiatie Frans
• 2 lesuren differentiatie 

wiskunde-wetenschappen
• 1 lesuur titularisuur

Differentiatiepakket zoals 
een school dit kan 

aanbieden

VERDIEPEN
OF 

VERKENNEN

Scholen kunnen je versterking
(extra ondersteuning) voorstellen als 

het nodig blijkt om je te helpen





Het 1e leerjaar A in Hamme

Godsdienst of niet- confessionele zedenleer 2

Aardrijkskunde 1

Frans 4

Geschiedenis 2

ICT / economie (STEM) 1

Lichamelijke opvoeding 2

Muzikale opvoeding 1

Natuurwetenschappen (STEM) 3

Nederlands 4

Wiskunde (STEM) 4

Plastische opvoeding 1

Techniek (STEM) 2

Algemene vorming

STEM projecten over 
de vakken heen



Het 1e leerjaar A in Hamme

Differentiatiepakketten/keuzegedeelte

STEM - Wetenschappen
Focus op Wetenschappen (plastic maken van 
aardappelen, Lightpainting, VR-brillen…

2 uur project STEM

+ 1 uurtje Wiskunde in functie van het STEM-
project
+ 1 uurtje Engels 

1 uur flex, je bepaalt samen met je leerkracht 
wat je extra wil oefenen of onderzoeken.

STEM - Technieken
Focus op Technieken (3D-printing, 
technisch tekenen op pc, lasercutten, …)

3 uur Project STEM

+ 1 uurtje Engels

1 uur flex, je bepaalt samen met je leerkracht 
wat je extra wil oefenen of onderzoeken.





Het 1e leerjaar A in Hamme

Algemene vorming

Masterclass (instructie) 22

Levensbeschouwing 2

Nederlands 3

Frans 3

Engels 2

Wiskunde 3

Geschiedenis 1

Aardrijkskunde 1

Aardrijkskunde | STEM-technieken 1

Wereldburgerschap| Business skills 1

Natuurwetenschappen 1

Artistieke vorming 2

Sport 2

MIRA-LAB (verwerking op maat) 6

Clusteropdrachten (vakken aan elkaar): 
- STE(A)M: wiskunde, Natuurwetenschappen, techniek, 
artistieke vorming  
- Taal en cultuur: Nederlands, Engels, Frans en cultuur

4

Differentiatie: verdieping of remediering 2

Challenge: extra uitdaging = excelleren 0-2

My portfolio 5

Personal coaching (gesprekken met coach) 1

Modules (zie volgende slide) 2

Keuzevakken (zie volgende slide) 2

Kansenklas:  extra remediering of verdieping 
Disciplineklas: strikte opvolging ‘in orde zijn’ 

Na de 
lesuren

Verdiepen/Versterken



Het 1e leerjaar A in Hamme

VERKENNEN
(2u doorschuif om 7 weken)

KEUZE
(2u)

Differentiatiepakketten / keuzegedeelte

MODULE FIT MODULE UNESCO MODULE 
MEDIATRAINING

Focus op EHBO, 
voeding, lifestyle, 
beweging

Focus op wereldtalen, 
duurzaamheid, 
wereldburgerschapseducatie

MODULE 
RESEARCH

Focus op digitale media, 
Kritisch omgaan media, 
Computationeel denken,… 

Focus op wetenschap en 
techniek, onderzoek 
(STEM)

KLASSIEKE TALEN

1E jaar 2u en 2E

jaar 5 u

DIGI-ART (GRAFISCH)

Focus op digitale  
en creatieve 
vaardigheden

FIT + 

Focus op uitdagende 
sporten en gezondheid & 
lifestyle





Het 1e leerjaar A in Hamme

Algemene vorming
Godsdienst 2

Nederlands 4

Frans 3

Engels 1

Wiskunde 4

Techniek 2

Geschiedenis 1

Aardrijkskunde 2

Natuurwetenschappen 2

Muzikale opvoeding 1

Lichamelijke opvoeding 2

Beeld 2

Mens en samenleving 1



Het 1e leerjaar A in Hamme
Differentiatiepakketten / keuzegedeelte
Meermaals per jaar kunnen de leerlingen kennismaken met de andere focussen tijdens de focusmarkten en focuswissels

VERKENNING 
ECONOMIE EN 

ORGANISATIE (2U)

KEUZE 1: FOCUS = Wat doe ik graag? Wat wil ik verkennen?

VERKENNING 
MAATSCHAPPIJ 
EN WELZIJN (2U)

VERKENNING 
MODERNE TALEN 

(2U)

VERKENNING 
STEM
(2U)

VERKENNING 
LATIJN

(2U) + 1U

KEUZE 2: Wat heb ik nodig?

VERDIEPING
ECONOMIE EN 

ORGANISATIE (2U)

VERDIEPING 
MAATSCHAPPIJ 
EN WELZIJN (2U)

VERDIEPING 
MODERNE TALEN 

(2U)

VERDIEPING
STEM
(2U)

VERDIEPING
LATIJN
(2U) 

PLUS

BASIS
OFREMEDIËRING 

TALEN+WISKUNDE
(2U)

REMEDIËRING 
TALEN+WISKUNDE

(2U)

REMEDIËRING 
TALEN+WISKUNDE

(2U)

REMEDIËRING 
TALEN+WISKUNDE

(2U)

REMEDIËRING 
TALEN+WISKUNDE

(2U)

OF





Het 1e leerjaar A in Zele

Algemene vorming
Godsdienst 2

Aardrijkskunde 1

Frans 3

Geschiedenis 1

Mens en samenleving 2

Lichamelijke opvoeding 2

Muzikale opvoeding 1

Natuurwetenschappen 2

Nederlands 4

Wiskunde 4

Plastische opvoeding 1

Techniek 2

Engels 1



Het 1e leerjaar A in Zele

Differentiatiepakketten / keuzegedeelte

FOCUS OP 
KLASSIEKE 

TALEN

FOCUS OP 
EXPRESSIE

FOCUS OP 
STEM

FOCUS OP 
TECHNISCHE 
ACTIVITEITEN

(2U)

FOCUS OP 
TECHNISCHE 

ACTIVITETEITEN
(4U)

FOCUS OP 
ECONOMIE EN 
ORGANISATIE

FOCUS OP 
MAATSCHAPPIJ 

EN WELZIJN



1e LEERJAAR B

Voor leerlingen zonder getuigschrift Basisonderwijs

Instappen op basis 
van leeftijd mogelijk

Kleine klasgroepen

Herhalen van 
basisleerstof

Al doende leren

Behalen van 
getuigschrift 

basisonderwijs 
(indien geslaagd in 

1B)



1e leerjaar A

2e leerjaar A 2e leerjaar B

1e leerjaar B

Algemene vorming:
minimaal 27 lestijden

Keuzegedeelte/differentiatie: 
5 lestijden

De school bepaalt ook hier de inhoud van 
het differentiatiegedeelte



Het 1e leerjaar B: Algemene vorming (27 lestijden)

Welke vakken kan ik dan krijgen? Een voorbeeld:

• Scholen kunnen sommige vakken ook samen nemen 
en bundelen in ‘projecten’ of ‘clusters’

• Er wordt ook leerstof uit het basisonderwijs 
herhaald.



Voorbeeld 1e leerjaar B

27 lesuren algemene 
vorming

2 lesuren differentiatie talen
Nederlands en Frans

3 lesuren techniek

Differentiatiepakket zoals 
een school dit kan 

aanbieden

Van scholen wordt verwacht 
dat ze zowel verdiepende als 

versterkende pakketten 
aanbieden, ze stellen zelf hun 

aanbod samen.





Het 1e leerjaar B in Hamme

Algemene vorming

Godsdienst of niet- confessionele zedenleer 2

Frans 1

ICT / economie (STEM) 1

Lichamelijke opvoeding 2

MAVO 2

Muzikale opvoeding 1

Natuurwetenschappen (STEM) 3

Nederlands 4

Plastische opvoeding 1

Techniek (STEM) 6

Wiskunde (STEM) 4

STEM projecten over 
de vakken heen



Het 1e leerjaar B in Hamme

Differentiatiepakketten/keuzegedeelte

1B: STEM - Praktijktechnieken

1 uur sociale vaardigheden / klasuurtje
3 uur STEM in de praktijk
1 uur remediëring





Het 1e leerjaar B in Hamme
Algemene vorming

MIRA-community 28

Levensbeschouwing 2

Project Algemene vakken (PAV) 9

Internationalisering (Engels-Frans) 3

STEM-technieken 5

Artistieke vorming 3

Sport 2

Actief wereldburgerschap  | Business skills 1

Toekomstgerichte vaardigheden 3

My portfolio 5

Personal coaching 1

Modules (zie volgende slide) 2

Keuzevakken (zie volgende slide) 2

Kansenklas:  extra remediering of verdieping 
Disciplineklas: strikte opvolging ‘in orde zijn’ 

Na de lesuren



Het 1e leerjaar B in Hamme

VERKENNEN
(2u doorschuif om 7 weken)

KEUZE
(2u)

Differentiatiepakket / keuzegedeelte

MODULE FIT MODULE UNESCO MODULE 
MEDIATRAINING

Focus op EHBO, 
voeding, lifestyle, 
beweging

Focus op wereldtalen, 
duurzaamheid, 
wereldburgerschapseducatie

MODULE 
RESEARCH

Focus op digitale media, 
Kritisch omgaan media, 
Computationeel denken,… 

Focus op wetenschap en 
techniek, onderzoek 
(STEM)

DIGI-ART (GRAFISCH)

Focus op digitale, 
ICT en creatieve 
vaardigheden

FIT + 

Focus op uitdagende 
sporten en gezondheid





Het 1e leerjaar B in Hamme

Algemene vorming

Godsdienst 2

Nederlands 4

Frans 2

Engels 1

Wiskunde 4

Techniek 4

Maatschappelijke vorming 3

Natuur en ruimte 3

Muzikale opvoeding 1

Lichamelijke opvoeding 2

Beeld 1



Het 1e leerjaar B in Hamme

Differentiatiepakketten / keuzegedeelte
Praktische focus wisselt per trimester

PRAKTISCHE 
FOCUS OP 

KANTOOR/ICT 
(3U)

PRAKTISCHE 
FOCUS OP 

MODE/CREATIE 
(3U)

PRAKTISCHE 
FOCUS OP 
VOEDING 

VERZORGING 
(3U)

+
1 contactuur

1 u sociale vaardigheid



Het 1e leerjaar B in Zele

Algemene vorming

Godsdienst 2

Nederlands 5

Frans 2

Engels 1

Wiskunde 5

Techniek 6

Maatschappelijke vorming 3

Natuur en ruimte 3

Muzikale opvoeding 1

Lichamelijke opvoeding 2

Plastische opvoeding 2



Mag ik over naar het tweede jaar?

A- ATTEST

JA JA, NAAR 2B

C- ATTEST



Overgangen na 1A en 1 B

2e leerjaar A

1e leerjaar A

2e leerjaar B

1e leerjaar B



Samenvatting

• Wie een getuigschrift basisonderwijs behaalt start in 1A, wie geen getuigschrift basisonderwijs 
behaalt start in 1B.

• Iedereen krijgt minstens 27 lesuren algemene vorming.
• Iedereen krijgt 5 lesuren differentiatie.

• Lesuren differentiatie bestaan uit: 
• Verkennen van nieuwe vakken. 
• Verdiepen (extra uitdaging) of versterken (extra ondersteuning) van de algemene vorming.

• Leerlingen kiezen uit de verschillende mogelijkheden die de school aanbiedt.



Structuur van het
secundair 
onderwijs



Algemene vorming
27 lesuren

Differentiatie
5 lesuren

Algemene vorming
25 lesuren

Differentiatie
2 lesuren

Basisoptie
5 lesuren

Differentiatie
2 lesuren

Basisoptie
10 lesuren

Algemene vorming
20 lesuren

Keuzegedeelte

1A/1B

2A

2B

• Het keuzegedeelte in 2A bestaat
uit 7 lestijden

• Het keuzegedeelte in 2B bestaat
uit 12 lestijden



Basisopties in 2e leerjaar A

Economie en Organisatie

Freinetpedagogie*

Klassieke talen

• Industriële Wetenschappen
• Techniek - Wetenschappen

Kunst en Creatie*

• Artistieke Vormgeving
• Ballet
• Creatie en Vormgeving

Maatschappij en Welzijn

Moderne talen en Wetenschappen

Sport

Steinerpedagogie

STEM - Technieken

• Mechanica elektriciteit
• Agro- en Biotechnieken
• Bouw- en Houttechnieken
• Grafische communicatie en media
• Maritieme Technieken 
• Textiel

STEM - Wetenschappen

Voeding en Horeca*

• Latijn
• Grieks-Latijn

Topsport*

Yeshiva



Het 2e leerjaar A in Hamme - Basisopties

2A STEM 2A STEM2A STEM

Technologie
industriële wetenschappen

Technologie
& Technieken

Focus: mechanica en elektriciteit

Technologie
& Technieken

Focus: hout- en bouwtechnieken



Het 2e leerjaar A in Hamme - Basisopties

2A 2A2A

Klassieke talen:
Latijn

Moderne talen en 
wetenschappen

Economie en organisatie



Het 2e leerjaar A in Hamme - Basisopties

2A 2A2A

Latijn Moderne talen en 
wetenschappen

STEM wetenschappen

2A2A

Economie en organisatie Maatschappij en welzijn



Het 2e leerjaar A in Zele - Basisopties

2A 2A2A

Latijn Moderne talen en 
wetenschappen

STEM wetenschappen

2A2A

Economie en organisatie Maatschappij en welzijn

2A

STEM technieken



Basisopties in 2e leerjaar B

Economie en Organisatie

Kunst en Creatie*

Maatschappij en Welzijn

Sport*

STEM - Technieken

• Hout en Bouw
• Land- en Tuinbouw
• Elektriciteit
• Mechanica
• Zeevisserij en Binnenvaart*
• Textiel*
• Schileren en Decoratie
• Printmedia*

Voeding en Horeca*

• Haar- en schoonheidszorg
• Mode*
• Verzorging

Opstroomoptie



Het 2e leerjaar B in Hamme - Basisopties

2B STEM

• Mechanica
• Elektriciteit
• Hout



Het 2e leerjaar B in Hamme - Basisopties

2B

Economie en organisatie

2B

Maatschappij en welzijn



Het 2e leerjaar B in Hamme - Basisopties

2B

Economie en organisatie
-

Maatschappij en welzijn



Het 2e leerjaar B in Zele - Basisopties

2B

Economie en organisatie

2B

STEM - technieken

Maatschappij en welzijn



Samenvatting

• Zowel in het 2e leerjaar A als B is er sprake van basisopties.

• In 2A kan de leerling één basisoptie kiezen.
• In 2B kan de leerling maximaal drie basisopties kiezen (meestal twee) uit het aanbod van de school.

• Het keuzegedeelte is niet bepalend voor de latere studiekeuze

Na het tweede jaar kies je een 
richting binnen ASO – BSO –

KSO of TSO in het voltijds 
secundair onderwijs.



Mag ik over naar de tweede graad?

A- ATTEST

JA

B-ATTEST C-ATTEST

JA, 
maar

NEEN





Richtingen in de 2e en 3e graad



Het studiekeuzeproces



Veel vragen voor leerlingen en ouders

• Hoe zal ik mij voelen in die nieuwe school?
• Hoe kies ik een passend keuzepakket?
• Zal ik meer huiswerk krijgen? 
• Zal ik als ouder betrokken worden?
• Is er leerlingenbegeleiding op school? 
• …



Ik leer mezelf beter kennen



Talenten staan centraal

• Ontdek samen waar je kind goed in is.
Waar liggen haar/zijn talenten?
Kijk ook naar talenten buiten de school.

ELK KIND IS WEL ERGENS GOED IN… WAARDEER DAT !

• Hou rekening met haar/zijn mogelijkheden en 
interesses.

• Welk beroep wil hij/zij graag later uitoefenen?
• Ga na welke lesvakken hij/zij graag doet.



Onderwijslandschap verkennen

Studiekeuzetesten, studieaanbod, internaten,…

Vul een belangstellingstest in 
(I-LIKE junior/ I-STUDY junior)

Surf naar onderwijskiezer









Geef info door aan de school bij inschrijving over 
specifieke onderwijsbehoeften van je kind.

bv.: leerstoornis, gedragsprobleem, medische problematiek,…

Geef info aan de nieuwe school door, zo kunnen zij de zorg 
naar je kind op maat aanpakken.



Leer de secundaire scholen kennen

• Bekijk wanneer scholen digitale infomomenten 
hebben, bubbelbezoeken plannen, …

• Bezoek de website en de social media pagina’s van de 
school. 

Het is aangenaam en geruststellend wanneer je kind zich 
een volledig beeld kan vormen van waar hij/zij precies 

terecht komt na de zomervakantie



Chat met ons !

Tijdens de coronacrisis is de CLBch@t uitzonderlijk open op:
Ma-di-wo-do: 14u.- 21u. 

CLBch@t is ook open tijdens de paasvakantie (*)
(*) behalve op paasmaandag





Start inschrijvingen 
schooljaar 2022 - 2023

LOP en het inschrijvingsbeleid in de 
scholen van Hamme en Zele



Het LOP ?

LOP – voorzitter: Christine Drieghe
LOP – deskundige: Rina Dewulf

LOP’s zijn lokale overlegplatformen 
die

werken rond het bevorderen en 
realiseren van gelijke 
onderwijskansen in 

een stad of regio. Het LOP brengt 
partners 

uit onderwijs en welzijn samen.

Binnen het LOP worden gezamenlijke
afspraken gemaakt over de 
inschrijvingsperiode van de 

scholen.
De scholen van het LOP Hamme-Zele 

secundair melden niet aan. De 
inschrijvingen voor volgend 

schooljaar verlopen chronologisch 
met fysieke ondertekening van 

schoolreglement en pedagogisch 
project. (Door de coronamaatregelen kan 
het zijn dat de inschrijvingen voor volgend 

schooljaar  digitaal verlopen.)



Start inschrijvingen voor 1A en 1B in Hamme en Zele?

Van 7 februari 2022 tot en met 25 februari 2022:

Voorrang inschrijving kinderen van dezelfde 
leefentiteit + kinderen van personeel

Van 19 maart 2022 vanaf 9 uur tot en met 1 april 
2022 13 uur:

Inschrijvingen indicator- en 
niet-indicator leerlingen

Vanaf 19 april 2022:

Vrije inschrijvingen zolang er plaats is.

Hogere jaren starten op 19 april 2022 met inschrijvingen.

Een school bepaalt het 
maximum 

aantal leerlingen dat kan 
schoollopen voor 1A en 1B !



Vanaf 7 februari tot en met 25 februari

VOORRANGPERIODE

• Kinderen van dezelfde leefentiteit 

• Kinderen van personeel

Wie zijn kinderen van dezelfde leefentiteit?

• Broers en zussen met 2 gemeenschappelijke ouders al dan niet 
wonend op hetzelfde adres

• Halfbroers en halfzussen met 1 gemeenschappelijke ouder al dan 
niet wonend op hetzelfde adres 

• Kinderen die eenzelfde domicilie of voornaamste verblijfplaats 
hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) (vb.: stiefbroers en 
–zussen)

Wie zijn kinderen van personeel?
• Kinderen van wie een van de ouders werkt op de secundaire school



VOORRANGPERIODE
VOOR SOCIALE MIX

Wat zijn indicator-leerlingen?

Van 19 maart tot en met 1 april

• Kinderen uit gezinnen die in het schooljaar 2021-2022 of in het 
schooljaar 2020-2021 recht hadden op een schooltoeslag 

• Kinderen van wie de moeder geen diploma hoger secundair 
onderwijs heeft of geen studiegetuigschrift van het zesde jaar 
secundair onderwijs

OF

De vrije plaatsen worden volgens 
afspraak verdeeld 

over de indicator en niet-indicator 
leerlingen



VRIJE INSCHRIJVINGEN

Vanaf 19 april

• Er is geen voorrangsregeling meer.
• Nu worden alle leerlingen chronologisch 

ingeschreven.



Kies ik voor 1A of 1B?

GETUIGSCHRIFT?

NEEN JA 

1A 1B
Twijfel? Contacteer de basisschool of het CLB.

Indien het nog niet zeker is of je kind het 
getuigschrift zal behalen, schrijf je hem of haar 

in voor 1A én 1B



Chronologisch 
inschrijven

Alle inschrijvingen 
zullen chronologisch verlopen!

Inschrijven via fysieke 
akkoordverklaring van 

schoolreglement en 
pedagogisch project.

.

Chronologisch inschrijven = wie het eerst vraagt om 
een inschrijving, wordt ingeschreven  !



LOP – afspraken, inschrijvingsrecht, Vlaamse regelgeving

• Scholen bepalen een maximumcapaciteit voor 1A en 1B

• Scholen weigeren leerlingen wanneer de capaciteit is bereikt. Ouders 
krijgen in dat geval een weigeringsdocument met de plaats op de 
wachtlijst.

• Bij problemen contacteer je het CLB of de LOP-deskundige.

• Op www.naarschoolinhamme.be en www.naarschoolinzele.be vind je 
een overzicht van het aantal vrije plaatsen voor 1A en 1B

http://www.naarschoolinhamme.be/
http://www.naarschoolinzele.be/


www.naarschoolinhamme.be
www.naarschoolinzele.be

Op zoek naar meer informatie?

• Contactgegevens scholen
• LOP brochure 
• Opendeurmomenten ( 

afhankelijk van 
coronacontext)

• Data inschrijvingsperiodes
• Capaciteit en vrije plaatsen 
• Volzetverklaringen

http://www.naarschoolinhamme.be/
http://www.naarschoolinzele.be/


Nog vragen over het inschrijvingsbeleid?

Neem een kijkje in de LOP-brochure:
• Studiekeuzetips
• Onderwijsaanbod in Hamme en Zele
• Structuur secundair onderwijs

Meer informatie bij: 
• LOP-deskundige

Rina Dewulf
tel.: 02 553 69 10
gsm : 0499 86 49 30

• rina.dewulf@ond.vlaanderen.be
• LOP-voorzitter

Christine Drieghe

mailto:rina.decuyper@ond.vlaanderen.be


Dienst samenleving en gezin
Gemeentehuis Hamme AC
Nieuwstraat 11
9220 Hamme 
052 47 55 31
samenlevin-gezin@hamme.be
Tijdens de openingsuren na afspraak.

Hamme: 

ROTZ – Huis van het kind
Markt 45
9240 Zele 
Tijdens de openingsuren op maandag van 17 tot 19 
uur en dinsdag van 9 tot 12 uur

Of contacteer een brugfiguur: 
• Tessa Moens, tel.: 0492 18 87 19
• Elke Waegeman, tel.: 0492 18 87 18

brugfiguur@zele.be

Zele: 

Heb je problemen om in te schrijven? Je kan terecht bij volgende diensten:



Voorstelling scholen



Richtpunt campus Hamme (vroegere PTI Hamme) is sinds 1959 een school voor
kwaliteitsvol technisch en beroepsonderwijs! Met passie en een warm hart voor het vak én
al onze leerlingen, leiden we jonge mensen op tot de zo fel-begeerde technische profielen
op de arbeidsmarkt.

3D-printers, lasercutters, VR-brillen… onze school zet in op innovatie. Mee zijn met de
nieuwste technieken zorgt er voor dat leerlingen ook de smaak te pakken hebben om met
succes verder te studeren of onmiddellijk hun plaats te vinden op de arbeidsmarkt.

Reeds jaren hebben we een nauwe samenwerking met de grote bedrijven tot in het
havengebied van Gent en Antwerpen. Onze leerlingen leren de nodige competenties in
houtbewerking, interieurinrichting, industriële wetenschappen, Elektromechanica,
Houttechnieken, Mechanische vormgevingstechnieken, Elektrische installaties… bij
leerkrachten die zich verder blijven professionaliseren in hun vak.

We kijken er naar uit om u te ontmoeten tijdens 1 van onze online infoavonden of via de
Open Dag app. Volg ons op Facebook en Instagram. Neem contact op via
www.richtpunthamme.be of 052 47 83 54.

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.richtpunthamme.be/&data=04|01|cindy.vergult@ond.vlaanderen.be|5518dda2302146135ca508d8c452fbe3|0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0|0|0|637475208064258315|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=zW1rgYuTp/6C4Rl0Egvmdsn420MC%2B9GJkg06%2BFc9eR8%3D&reserved=0




Onze troeven:

• Kwaliteitsvol onderwijs
• Zorg op maat door kleinschaligheid
• Ruim studieaanbod
• Aangenaam leer- en leefklimaat
• Groene omgeving
• Veilig en dichtbij



Het is goed om te weten dat we er op OLVI-PIUS X vanaf dag 1 voor je staan. 
Vanuit onze betrokken omgang met ouders en leerlingen staat ons volledige 
team klaar om mee te bouwen aan je toekomst. We zetten sterk in op een 
warm onthaal, en ook ‘Leren Leren’ is voor ons een prioriteit. We loodsen je 
graag door de nieuwe lokalen, de nieuwe vakken, de nieuwe handboeken, … 

Vanaf het eerste jaar kom je terecht in prima uitgeruste leslokalen, geschikt 
voor hedendaags, kwaliteitsvol onderwijs. Ook de laboratoria, 
computerklassen, ateliers en vaklokalen zijn voorzien van de modernste 
apparatuur en computergestuurde machines. We blinken uit in differentiatie 
en ICT. En voor wie het wat moeilijker heeft staat ons zorgteam altijd klaar!

In het hartje van Zele creëren we elke schooldag een sfeer waarin jonge 
mensen kansen krijgen, elk vanuit hun eigen talenten. We heten je van harte 
welkom op onze school!



VRAGEN
Informatie rond studiekeuze:

bij de CLB’s

Informatie rond aanbod op de lokale scholen:
bij de scholen zelf

Informatie rond aanmelden en inschrijven:
bij de LOP-deskundige 

www.naarschoolinhamme.be
www.naarschoolinzele.be

http://www.naarschoolinhamme.be/
http://www.naarschoolinzele.be/


VRAGEN
Bedankt voor je aandacht!

De PowerPoint en de opname van dit infomoment 
zijn binnenkort beschikbaar op: 
www.naarschoolinhamme.be

www.naarschoolinzele.be

Graag vragen wij je ook om het evaluatieformulier 
in te vullen, dit zal je krijgen in je mailbox. 

http://www.naarschoolinhamme.be/
http://www.naarschoolinzele.be/

