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Busleyden Atheneum campus Stassart start vanaf 1 september met co-teaching en actieve
studiekeuzebegeleiding in de 1B-klassen. Wil je meer weten over de onderwijsvernieuwingen
van campus Stassart? Kom naar de infodag op zaterdag 22 april van 13.00 tot 17.00 uur,
Wollemarkt 36, Mechelen.

BUSLEYDEN ATHENEUM CAMPUS STASSART
EERSTEJAARS NOG BETER BEGELEIDEN

GAAT

Busleyden Atheneum campus Stassart stapt in het eerste leerjaar B-stroom op
bepaalde lesmomenten af van een strikte scheiding tussen lessen en klaslokalen ten
voordele van de leerlingen. Ook proeven de leerlingen vier lesuren per week van
telkens een andere beroepsrichting en komen er uitbreidingspakketten voor leerlingen
die de overstap naar een 1A-klas willen maken. “Het uurrooster en de leslokalen
worden aangepast aan de nieuwe werking”, zegt Tanja Janssens, directeur van
campus Stassart van het Busleyden Atheneum. Kom naar de infodag op zaterdag 22
april, van 13 uur tot 17 uur.
Bij co-teaching werken twee leerkrachten samen om zoveel mogelijk leerlingen de
doelstellingen van een les of lessenpakket te laten halen. Maar campus Stassart gaat nog
verder. “Twee grote leslokalen worden met elkaar verbonden. Hiervoor wordt een muur
uitgebroken. Een deel van de klas kan dan een apart instructiemoment krijgen, terwijl een
andere groep zelfstandig aan een taak werkt. Een leerling die klaar is met zijn werk, kan
bijvoorbeeld aansluiten bij techniek. Het gaat dus verder dan twee leerkrachten voor een
klas. De lesmomenten worden flexibeler en intensiever benut”, zegt Tanja Janssens.
Nog een vernieuwing is de actieve studiekeuzebegeleiding. “De leerling krijgt wekelijks 4
uur les van een leerkracht uit een bepaalde beroepsrichting. Leerlingen uit klas 1B volgen
bijvoorbeeld zes weken lang een seminarie Haartooi en de volgende zes weken een
seminarie Restaurant en Keuken. Zo krijgen ze een goed idee van wat een bepaalde
studierichting inhoudt en maken ze een vervolgstudiekeuze die past bij hun interesses. En
we bieden uitbreidingspakketten aan. Die zijn bedoeld voor leerlingen die de overstap naar
een 1A-klas willen maken.”
Tot slot voegt campus Stassart sociale vaardigheidslessen en weerbaarheidstraining
aan het leerpakket toe. “Je wensen en gevoelens onder woorden kunnen brengen, geloven
in je capaciteiten en voor jezelf opkomen zijn belangrijke vaardigheden in het leven.
Vaardigheden die we aan onze jonge 1B-leerlingen zeker willen meegeven”, zegt Tanja
Janssens.
Wat hebben leerlingen die in een eerste graad B-stroom zitten nodig om zich maximaal
te ontwikkelen? “Die vraagt stelt het schoolteam zich regelmatig. We hebben nu het
antwoord. Klassen op bepaalde momenten samenvoegen, werken met niveaugroepen en
meerdere leerkrachten tegelijkertijd, meer actieve beroepsoriëntatie zodat de leerling een
goede vervolgstudiekeuze maakt en extra aandacht voor sociale vaardigheden en
weerbaarheid”, zegt Tanja Janssens. “Voor veel leerlingen is de 1B-klas een kantelmoment.
Met een optimale coaching en goede oriëntatie zet de leerling zijn schoolloopbaan op de
rails.”
Meer weten over de nieuwe onderwijsaanpak van campus Stassart? Kom naar de
infodag op zaterdag 22 april van 13.00 tot 17.00 uur, Wollemarkt 36, Mechelen.

