Inspirerend en kwaliteitsvol onderwijs

Binnenkort zet je de grote stap naar de middelbare school en
dat is een spannend moment. Je staat niet alleen voor een
belangrijke studiekeuze, je moet ook een nieuwe school
kiezen.
Het aanbod is groot en je wil een school waar je de volgende
zes jaar veel kan leren én veel kan beleven. Een school waar
je het beste uit jezelf kan halen. Wel, goed nieuws:
OLVE is dé school voor jou!
Hier ben je vanaf dag één van harte welkom. Dat voel je op
de speelplaats en in de klas. Op onze school schenken we
aandacht aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, maar ook aan jongeren die net met meer uitdaging beter
tot hun recht komen.
Heb jij aanleg voor talen, heb je interesse voor economie,
ben je nieuwsgierig naar het gedrag van de mens of is
wetenschap iets voor jou?
We hebben een ruim aanbod aan studierichtingen, jij kiest
volgens jouw interesse en talenten wat het beste bij jou past.
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OLVE is een school met een duidelijke missie. We willen van
elke leerling een zelfstandige jongere maken die klaar is om
de wereld te verkennen. Deze visie vertrekt vanuit een
christelijke inspiratie en kan samengevat worden in deze acht
kernwoorden: competentie, de wereld, duurzaamheid, groei,
inspiratie, openheid, perspectief en veerkracht.
Samen met al onze leerkrachten kan je jouw dromen
waarmaken. Je staat er dus nooit alleen voor.
Zet jij ook de stap naar een inspirerende school voor zes
leerrijke en boeiende jaren?

Wij willen graag dat je je zo vlug mogelijk thuis voelt op onze school.
Daarom is er voor jou deze brochure.

Welkom in het Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdescollege!
Welkom in het Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdescollege!
Welkom in het Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdescollege!
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>> WELKOM …

in het eerste leerjaar A en B.
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WELKOM in het eerste leerjaar A

Met je getuigschrift van het basisonderwijs kan je naar de A-stroom van de eerste
graad, deze vervult een observerende en oriënterende rol. We bieden je een
gevarieerd lessenpakket aan zodat je, samen met ons, op zoek kan naar je
mogelijkheden, interesses en talenten. We komen tegemoet aan de grote
verscheidenheid van leerlingen in de A-stroom van de eerste graad. Je proeft van
een aantal leuke vakken die je een beeld geven van de verschillende basisopties
waaruit je kan kiezen in het tweede jaar. Op het einde van het tweede jaar
helpen we je om een juiste keuze te maken voor je verdere loopbaan.
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drie keuzes in het eerste jaar A

In totaal heb je 32 uren les per week. Voor alle eerstejaars worden
27 uren hiervan op dezelfde manier ingevuld. Je krijgt voor deze
gemeenschappelijke vakken ook dezelfde leerstof te verwerken.
Op OLVE bieden we je voor de overige vijf lesuren drie keuzes aan:
• klassieke talen

• taal en beweging
• STEM
Tijdens het klasuur werken alle leerlingen met hun klassenleraar
rond ‘leren leren’, leefsleutelprojecten, sociale vaardigheden, planning en organisatie, motivatie, ICT, …

keuze
klassieke
talen

keuze taal
en beweging

keuze
STEM

klasuur

1

1

1

Latijn

4

Nederlands

1

1

wiskunde

1

1

taal, media en expressie
beweging en gezondheid

2

STEM

2
5

6

5
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WELKOM ...

drie keuzes in het eerste jaar A

keuze klassieke talen
Heb jij een brede interesse en word je geboeid door geschiedenis en cultuur?
Vraag jij je af hoe zoveel verschillende talen zijn ontstaan? Ben jij benieuwd naar
die Grieken en Romeinen die onze cultuur zo sterk hebben beïnvloed?
Wel, als je kiest voor Latijn, dan zal je de taal van die Romeinen leren. Niet gemakkelijk, maar wel heel boeiend! Hun verhalen zal je lezen in de oorspronkelijke
taal. Je zal leren hoe ze woonden en werkten, oorlog voerden en handel dreven,
steden bouwden en kunst creëerden.
Als je bereid bent flink te studeren en je tanden te zetten in stevige leerstof, dan
is Latijn iets voor jou.
Als je houdt van grote verhalen over goden en helden, dan is Latijn iets voor jou.
Als je wil begrijpen wat wij van hen hebben overgenomen, dan is Latijn iets voor
jou!

keuze taal en beweging
De keuze taal en beweging wordt in twee modules aangeboden. De module
‘beweging en gezondheid’ omvat meer dan sport. Vind je voeding en een gezonde
levensstijl interessant? Wil je meer weten over hoe zorg te dragen voor lichaam
en geest? Dan ben je bij ‘beweging en gezondheid’ aan het juiste adres.
Zou je graag een fantasierijk kortverhaal schrijven? Wil je zelfbedachte poëzie via
digitale media kunnen verwerken? Steek je graag een eigen theatervoorstelling in
elkaar? Ben je een creatieve duizendpoot of wil je gewoon je eigen talenten nog
ontdekken? Dan is ‘taal, media en expressie’ iets voor jou. Bij dit vak leert iedereen genieten van taal! Deze keuze wordt aangevuld met een extra uurtje wiskunde en Nederlands, waarin ruimte is voor zowel uitbreiding en verdieping als remediëring.
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keuze STEM
STEM is de afkorting van Science, Technology, Engineering, Mathematics. Met
behulp van technologie, techniek, wetenschap en wiskunde word je al doende
uitgedaagd.
Wil jij met spaghetti een brug bouwen die 2 kg kan dragen? Of kan je een
stofzuiger ombouwen tot een kanon? Heb je al eens een robot geprogrammeerd?
Bouw je graag een insectenhotel zodat die nuttige diertjes zich op een natuurlijke
manier kunnen voortplanten? Heb jij zin om dit en nog veel meer te ontdekken?
Dan is STEM iets voor jou!
Ook binnen deze keuze krijg je een bijkomend uurtje Nederlands en wiskunde.
In de hogere jaren wordt STEM niet als een apart vak maar via uitdagende
projecten aangeboden. Vanaf het derde jaar staat OLVE al jaren garant voor een
sterk STEM-aanbod. Je maakt kennis met uiteenlopende aspecten van
wetenschappen, techniek en wiskunde, maar dan als ondersteunende wetenschap. Je leert probleemoplossend
denken en verbanden leggen tussen theorie en
praktijk.
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WELKOM...

in het eerste leerjaar A

Help, ik weet het niet!
Kiezen is moeilijk. Laat je bij je keuzeproces leiden door je interesse,
je zelfkennis, gesprekken met je ouders, het advies vanuit het basisonderwijs en
eventueel een advies van het CLB.
Hoe leer je studeren? Hoe leer je plannen? Hoe bereid je een examen voor?
Het pakket ‘Leren Leren’ is voor alle leerlingen geïntegreerd in de verschillende
vakken en komt uitvoerig aan bod binnen het klasuur. Wiskunde studeer je
immers anders dan Nederlands of geschiedenis.
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lessentabel eerste leerjaar A
ALGEMENE VORMING
aardrijkskunde

2

beeld

1

Frans

4

geschiedenis

1

godsdienst

2

mens en samenleving

2

muziek

1

natuurwetenschappen

2

Nederlands

4

sport

2

techniek

2

wiskunde

4
27

KEUZEGEDEELTE
Latijn

taal en
beweging

STEM

klasuur

1

1

1

Latijn

4

Nederlands

1

1

wiskunde

1

1

taal, media en expressie
beweging en gezondheid

2

STEM
10

TOTAAL

2
32

32

32

>> WEGWIJS
Wie? Wat? Waar?
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WEGWIJS

geen uniform … of toch?

dagindeling

8.25 u.
8.30 u.
9.20 u.
10.10 u.
10.25 u.
11.15 u.
12.05 u.
13.05 u.
13.10 u.
14.00 u.
14.50 u.
15.05 u.
15.55 u.
16.10 u.*
17.10 u.

leerlingen op school
start van de lessen
tweede lesuur
pauze
derde lesuur
vierde lesuur
middagpauze
leerlingen op school
vijfde lesuur
zesde lesuur
pauze
zevende lesuur
einde van de lessen
studeermogelijkheid
einde avondstudie

middagpauze
Blijf je op school eten, dan breng
je een lunchpakket mee. Tijdens
de middagpauze is er mogelijkheid tot sporten.
* Op campus Mortsel West is er
avondstudie van 15.55 u. tot
16.45u.
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We verwachten dat je netjes gekleed en
geschoeid naar school komt.
Voor de lessen sport draag je een
turnuniform.
Wie zit waar?
De eerste graad A heeft zijn vaste stek
op de campus in Edegem, de eerste
graad B maakt het gezellig op campus
Mortsel West.

boekenfonds, rekeningen
We hebben een boekenfonds waar je
boeken kan huren en werkboeken kan
kopen. Bestellen doe je online.
De afrekening van je onkosten zoals
excursies, fotokopieën, enz. gebeurt
tweemaal per jaar via de schoolrekening.

WEGWIJS in het tweede jaar A

ALGEMENE VORMING
aardrijkskunde

1

beeld

1

Engels

2

Frans

3

geschiedenis

2

godsdienst

2

muziek

1

natuurwetenschappen

1

Nederlands

4

sport

2

techniek

2

wiskunde

4
25

In het tweede jaar A worden 25 lesuren algemene vorming voor alle leerlingen
op dezelfde wijze ingevuld.
Naast deze basisvorming bieden wij in het tweede jaar A drie basisopties aan:
• economie en organisatie
• moderne talen en wetenschappen
• klassieke talen
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WEGWIJS in het tweede jaar A

basisoptie ‘economie en organisatie’
Heb je er ooit bij stilgestaan waar al onze producten vandaan komen en hoe
het komt dat de winkelrekken altijd gevuld zijn? Zullen in de toekomst winkels
enkel online bestaan en alles aan huis leveren? Ben je gevoelig voor reclame en
koop je prijsbewust? Sta je stil bij duurzaamheid als je producten aankoopt?
Ben je creatief, kan je kritisch denken én werk je graag met de computer?
Dan is de basisoptie ‘economie en organisatie’ misschien wel iets voor jou!
Je onderzoekt de rol van economie in de maatschappij. Je bekijkt dit op een
kritische manier vanuit het standpunt van de klant, de bedrijven en de overheid. Er is veel aandacht voor communicatie, waarbij we kijken hoe de klant is
veranderd doorheen de jaren, wat het belang is van nieuwe technologieën en
digitalisering in onze samenleving.
Binnen de differentiatie-uren is er een extra uur wiskunde en Frans voorzien
waarin ruimte is voor extra uitdagende leerstof of, indien nodig, voor
remediëring.
economie en organisatie
economie, ondernemen en ICT

5

differentiatie:
- wiskunde

1

- Frans

1
7
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WEGWIJS in het tweede jaar A

basisoptie ‘moderne talen en wetenschappen’
Kies je voor de basisoptie moderne talen en wetenschappen, dan maak je een
boeiende keuze.
In het deel moderne talen leer je genieten van moderne vreemde talen en literatuur op een creatieve manier.
Het luik wetenschappen biedt je de kans via allerlei onderzoeken meer te weten
te komen over wetenschap en techniek.
Binnen de differentiatie is er ook een extra uur wiskunde voorzien. Daarin is
ruimte voor uitdagende leerstof of, indien nodig, voor remediëring.
Tijdens het lesuur ‘maatschappelijke verkenning’ verdiep je je economisch
inzicht en verbreed je je kijk op relaties tussen mensen.

moderne talen en
wetenschappen
moderne talen

2

natuurwetenschappen

3

differentiatie:
- wiskunde

1

- maatschappelijke
verkenning

1
7
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WEGWIJS in het tweede jaar A
basisoptie ‘klassieke talen’
klassieke talen
Grieks-Latijn

Grieks

3

Latijn

4

Latijn

5

differentiatie:
- wiskunde

1

- maatschappelijke
verkenning

1

7

7

In de basisoptie klassieke talen bieden we twee keuzes aan. Ofwel kies je voor
de optie Latijn en dan heb je elke week vijf lesuren Latijn. Ofwel doe je er ook
Grieks bij en dan krijg je vier uur Latijn en drie uur Grieks per week.
Je leert teksten van Grieken en Romeinen lezen. Hierdoor word je taalvaardig,
wat natuurlijk van pas komt bij de studie van andere vakken. Heel wat woorden
in het Nederlands, Frans en Engels komen van het Latijn en het Grieks. Ook je
inzicht in de grammatica van talen wordt sterk aangescherpt. Tegelijk maak je
kennis met boeiende culturen, waarvan de invloed tot vandaag nog steeds
merkbaar is.
Kies je voor Latijn zonder Grieks, dan heb je de differentiatie-uren wiskunde
en maatschappelijke verkenning.
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WELKOM in het eerste leerjaar B

Misschien had je het in de lagere school wat moeilijk en behaalde je geen getuigschrift? Misschien wil je het liever wat praktischer? Dan ben je van harte
welkom in 1B op campus OLVE West. In 1B zit je in kleine klasgroepen waardoor de leerkrachten je nog beter kunnen ondersteunen en uitdagen. Je herhaalt leerstof uit de lagere school en je leert ook nieuwe dingen, maar op een
rustiger tempo. Samen ontdekken we waar je interesses liggen.
Wat zijn de keuzes in 1B?
In totaal heb je 32 uren les per week. Naast 27 lesuren algemene vorming,
aangevuld door een extra klasuur, kies je voor twee uur per week natuur of
twee uur per week geschiedenis. De volledige lessentabel vind je op pagina
19.
Keuze major ‘natuur’ of major ‘geschiedenis’:
Wanneer je geïnteresseerd bent in fauna en flora en de invloed van de mens op
de natuur, dan kies je voor de major ‘natuur’. Ben je meer geïnteresseerd in
een reis doorheen de tijd, dan kies je voor de major ‘geschiedenis’.
Kinor ‘gezondheid en natuur’ of minor ‘gezondheid en geschiedenis’:

Naast je major ‘natuur’ krijg je ook de minor ‘gezondheid en geschiedenis’, de
major ‘geschiedenis’ wordt dan weer aangevuld door de minor ‘gezondheid en
natuur’.
De minor ‘natuur’ en ‘geschiedenis’ worden gerealiseerd door uitstappen. In
de minor ‘gezondheid’ bespreken we de lichamelijke en mentale gezondheid
en ook plastic soup.
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twee keuzes in het tweede jaar B

In het tweede jaar B worden 20 lesuren algemene vorming gegeven. Daarnaast bieden we de basisoptie ‘economie en organisatie’ aan, gecombineerd
met de basisoptie ‘maatschappij en welzijn’:
Economie en organisatie:
Hoe leer je keuzes maken als consument in de maatschappij waarbij
duurzaamheid, ecologie en solidariteit een rol spelen? Hoe werkt een
onderneming in een wereld die steeds sneller ontwikkelt en digitaliseert? Je
ontwikkelt heel wat digitale, sociale en communicatieve vaardigheden. Je
leert hoe je ICT concreet kan toepassen.
Bij maatschappij en welzijn vertrekken we vanuit verschillende interessegebieden:
• lichaam: zorg voor het uiterlijke en innerlijke van de mens (gezondheid,
hygiëne, haar en huid, …)

• lifestyle: zorg voor woon- en leefomgeving, mode, trends (kapsels, schoonheid, kledij)

• voeding: gerechten, hygiëne, samen eten en etiquette, …
Als je in 2B bent geslaagd, kan je in het derde jaar voor een richting kiezen
waarmee je na het zesde jaar op de arbeidsmarkt aan de slag kan. Je bent,
net zoals in de A-stroom, in het derde jaar niet verplicht een studierichting
te kiezen die aansluit bij een basisoptie.
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lessentabel eerste en tweede leerjaar B
ALGEMENE VORMING

1B

2B

artistieke vorming

2

2

Frans

2

1

Engels

1

2

godsdienst

2

2

maatschappelijke vorming

3

2

natuur en ruimte

3

1

Nederlands

4

3+1*

sport

2

2

techniek

4

2

wiskunde

4

3

27
keuzegedeelte

basisoptie

klasuur

1

major natuur/geschiedenis

2

minor gezondheid
+ geschiedenis OF

2

economie en organisatie én
maatschappij en welzijn

1

10
32

* 1 uur differentiatie

20+1

32
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WEGWIJS in de tweede en derde graad
Na een observerende, oriënterende eerste graad A bieden we in de tweede
graad onderstaande studierichtingen aan.
Als je in 2B bent geslaagd, kun je in het derde jaar een studierichting kiezen
binnen de arbeidsmarktgerichte finaliteit waarmee je na het zesde jaar op
de arbeidsmarkt aan de slag kunt.
Ons aanbod in de tweede graad:
doorstroomfinaliteit:
domeinoverschrijdend (vroeger ASO)
-

economische wetenschappen
humane wetenschappen
natuurwetenschappen
Grieks—Latijn
Latijn
moderne talen

domeingebonden (vroeger TSO)
- bedrijfswetenschappen
dubbele finaliteit (doorstroom/arbeidsmarkt, vroeger TSO):
- bedrijf en organisatie
- taal en communicatie
arbeidsmarktfinaliteit (vroeger BSO):
- organisatie en logistiek
- haar– en schoonheidsverzorging
Neem een kijkje op www.olve.be voor de lessentabellen en meer informatie
over de afstudeerrichtingen in de derde graad..
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>> LEEFSLEUTEL JE MEE?
OLVE wil een warme school zijn
waar iedereen respect en waardering krijgt.
En dat doen we samen met jou!
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LEEFSLEUTEL JE MEE?

Een nieuwe school is altijd even wennen. We willen dat je je goed voelt en op
OLVE hebben we daar oog voor.
We willen je niet alleen ‘leerstof geven’, we willen je ook leren hoe je beter
met jezelf en anderen omgaat. Tijdens het klasuur worden leefsleutelmomenten georganiseerd en werken we aan de ontwikkeling van je sociale
vaardigheden. Je maakt nieuwe vrienden, leert elkaar kennen, begrijpen en
aanvaarden. We werken samen aan een aangename sfeer in de klas.

Het leefsleutelprogramma reikt middelen aan om je hierbij te helpen. Zo leer
je hoe je beter met jezelf en anderen omgaat. Je leert uitleggen wat je graag
en minder graag hebt. Je leert neen zeggen als een groep je onder druk zet. Je
leert ruzies bijleggen. Je leert stevig op je benen staan, waardoor je meer
zelfvertrouwen krijgt.
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>> INTERNET & SMARTSCHOOL
We wijzen jou de juiste weg.
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INTERNET & SMARTSCHOOL

Op OLVE onderwijzen we innoverend, waarbij ook ICT een rol
speelt. Sinds dit schooljaar startten we voor de eerstejaars bijvoorbeeld met een laptopproject, iedere leerling maakt hierdoor gebruik van een persoonlijk toestel. Op termijn beschikt iedere leerling op school over zo’n laptop in de klas én thuis.
ICT is voor ons geen doel op zich maar een middel om te komen tot
meer efficiënt leren, om hedendaagse competenties te verwerven
en een blik te houden op de wereld.
Daarnaast leer je bij ons ook mediawijs worden, door projecten en
de integratie van een gemeenschappelijk leerplan ICT in verschillende vakken.
Bovendien is de school uitgerust met meerdere computerklassen en
staan er ook nog chromebooks en tablets ter beschikking.

Informatie over het schoolleven
verschijnt op onze
Facebook– en Instagrampagina.
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>> OLVE = MIJN PLEKJE
We geven jou alle mogelijkheden
om van OLVE je eigen plekje te maken.
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OLVE = MIJN PLEKJE

Je brengt heel wat tijd door op school. Daarom hebben we graag dat je je hier goed
voelt. Elke dag opnieuw.

klassenleraar en co

SEB*

Je klassenleraar en co-klassenleraar
volgen jou en je klas van dichtbij. Samen zorgen ze voor een goede klassfeer en studiehouding. Bij hen kan je
ook steeds terecht met vragen die niet
over de leerstof gaan.

Op school zijn er twee SEBleerkrachten. SEB staat voor SocioEmotionele Begeleiding. Wanneer je in
de knoei zit met jezelf of met een
moeilijke situatie, dan kan je bij hen
terecht voor goede raad. Nieuwsgierig
wie ze zijn? Kijk even op onze website
onder ‘wie is wie’.

LEO*

CLB

Een LEO is een vertrouwensleerkracht
die je zelf kan kiezen. Je bepaalt zelf
wanneer je op hem of haar een beroep
doet.
LEO staat voor Luisterend oor En Open
deur.

Het CLB verzorgt het medisch schooltoezicht, geeft advies bij studiekeuze
en
ondersteunt
de
school
bij
socio-emotionele
problemen
en
leerstoornissen.
Je kan bij één van de medewerkers
terecht tijdens de spreekuren.

* voor de leerlingen op campus Mortsel
West valt deze zorg onder de noemer
leerlingbegeleiding.
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Sinds 1 september 2017 werken wij
samen met ondersteuningsnetwerk
Antwerpen Plus.

OLVE = MIJN PLEKJE

peters en meters**
Elke klas in het eerste jaar heeft een
eigen peter en/of meter. Deze leerlingen uit het vijfde of zesde jaar vertellen je over het schoolleven en organiseren middagactiviteiten. Ook bij hen
kan je terecht met al je vragen.

leerlingbegeleiding
Als je problemen hebt op het vlak van
studeren, kan je een beroep doen op
een goed uitgebouwde studiebegeleiding. Niet enkel staan de vakleerkrachten steeds klaar om je te remediëren,
er zijn ook coördinatoren die klaar
staan om je te helpen met je studieplanning, je studiemethode en je motivatie. Indien nodig brengen ze je in
contact met een SEB-leerkracht of het
CLB.
** Enkel op campus Edegem.
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onthaaldagen
De overstap naar de ‘grote school’ is een hele verandering. Gelukkig hebben
onze leerkrachten hier veel ervaring mee en staan ze vanaf dag één klaar om
je enthousiast te begeleiden.
Op de eerste schooldag maak je kennis met je nieuwe klasgenoten en je
klassenleraar en verken je de schoolgebouwen. Op 20 en 21 oktober 2022
plannen we een tweedaagse om elkaar nog beter te leren kennen. In de hogere jaren zijn er op scharniermomenten klasdagen voorzien om de groepsvorming te bevorderen.
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OLVE = MIJN PLEKJE
leerlingenraden
We luisteren op school ook naar de
mening
van
de
leerlingen.
Als leerling kan je deel uitmaken van
de leerlingenraad. Vragen en voorstellen worden via deze weg met leerkrachten en directie besproken. Je
kunt je talenten inzetten via een van
de vele werkgroepen. Zo kan elke leerling een steentje bijdragen.

eigen klaslokaal
Je voelt je pas thuis als je een eigen
plekje hebt. Dit weten we maar al te
goed. Daarom kiezen we ervoor om
elke klasgroep in de eerste graad een
eigen lokaal te leven. Hier breng je de
meeste lesuren door en is er opbergruimte voorzien voor je materiaal.

Wat als het met je studies
héél vlot loopt?
Het is mogelijk dat je alles heel
snel beet hebt en dat je soms het
gevoel hebt dat je je wat zit te
vervelen. Dan mag je – onder
strikte voorwaarden – instappen in
ons PLATO-project*.
PLATO staat voor: Pientere
Leerlingen
Aanmoedigen
Tot
Onderzoek. In dat geval krijg je
de kans één of meer uren per
week aan een eigen project te
werken in plaats van de gewone
lessen te volgen.
* Enkel op campus Edegem en
Mortsel Oost.
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En als het wat minder goed
gaat?
Tijdens het klasuur is er ruime aandacht voor eigen organisatie en algemene leertips, maar ook tijdens de
lessen besteden je leerkrachten heel
wat tijd aan ‘Leren Leren’. Ze geven
je voortdurend tips en methodes om
hun vak zo goed mogelijk te studeren. Zo leren ze je hoe je Latijnse of
Franse woordjes leert, hoe je een
tekst kunt samenvatten of een wiskundevraagstuk aanpakt.
Al die informatie is gebundeld in een
mapje ‘Leren Leren’.
En als het nu niet altijd even goed
lukt? De vakleerkracht is altijd bereid
je na de les meer uitleg te geven als
je iets niet zo goed begrijpt. Als je
problemen niet zozeer bij één vak
zitten, maar eerder algemeen zijn,
dan is er je klassenleraar of de coördinator voor goede raad.
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In de loop van september leg je voor
Nederlands een leesvaardigheidstoets
af. Zo weten we waaraan we bij jou
extra aandacht kunnen besteden zodat
we gericht kunnen werken.
Als blijkt dat je voor bepaalde vakken
echt ondersteuning nodig hebt, dan is
het tijd voor remediëring. Op die
manier kan je echte studieproblemen
voorkomen.
Leerlingen
met
een
specifieke
onderwijsbehoefte nemen best contact
op met de coördinator of de directie.
Je kan rekenen op een begeleiding op
jouw maat waarbij wij je zo goed mogelijk proberen te
ondersteunen.

>> ANDERS LEREN
Leren doe je niet alleen in een klaslokaal.
We kijken verder …
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ANDERS LEREN
Op OLVE hebben we veel aandacht
voor leren. We vinden het belangrijk
dat je zelfstandig leert werken en
dat je stilaan een eigen leer- en
werkmethode ontwikkelt. Je krijgt
alle tijd en ruimte om te groeien en
je wordt geprikkeld om kritisch te
denken en creatief te zijn. Je verwerft niet alleen kennis, maar ook
tal van vaardigheden die je voorbereiden op een succesvol leven in een
snel veranderende samenleving.
Op OLVE geven we je de kans om
buiten de les veel te leren en willen
we je graag méér meegeven dan alleen maar de verplichte leerstof.
Daarom organiseren we verschillende
activiteiten waarin je leerstof op een
andere
manier
kan
beleven.
Projectwerk, excursies en culturele
uitstappen vormen zo één geheel met
de lessen in het klas– of vaklokaal.
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Op OLVE kijken wij verder. Het gaat
letterlijk over het verkennen van de
wereld, tijdens
uitstappen, soms
dichtbij en soms veraf.
Voor het eerste jaar organiseren we
een boekenbeurs op school, de tweedejaars hebben projecten rond welbevinden. In het derde jaar bezoeken
leerlingen Brugge en de vierdejaars
leren veel op een meerdaagse uitstap
naar Londen. In het vijfde jaar ontdekken we de Westhoek en reizen we
naar Parijs.
In het zesde jaar trekken de wetenschapsklassen naar Vierves voor een
driedaagse met bijzondere aandacht
voor aardrijkskunde, biologie, fysica
en Frans. Verder ga je een dag aan de
slag met kinderen met een verstandelijke beperking en kun je mee op
laatstejaarsreis, de afsluiter van je
humaniora. Het ene schooljaar gaan
onze leerlingen in Spanje de cultuur
opsnuiven, het andere schooljaar in
Italië. De leerlingen van campus
Mortsel West gaan naar Barcelona of
Lissabon.

Anders leren betekent ook ...
leerlingen buiten de les intellectueel of creatief uitdagen.
over de grenzen heen

toneel

We bereiden je ook voor op de toenemende internationalisering in onze wereld. Via een aanbod aan Europese projecten krijg je in de hogere jaren de
kans om actief in contact te komen
met jongeren uit andere streken en
landen. In het verleden hebben we
uitwisselingen gedaan met leerlingen
uit Tsjechië, Polen en Duitsland. Bij
het laatste officiële project (over hoe
jongeren in Europa omgaan met crisissen) zijn daar een Portugese, Estse,
Roemeense en Turkse school bij gekomen. Dichter bij huis kan je deelnemen aan het Europees Jeugdparlement
of aan Europolis, waarin je met leerlingen uit verschillende scholen discussieert over Europese thema’s.

Geregeld halen we een toneelgezelschap naar school en nodigen we de
leerlingen uit om mee naar een
toneelvoorstelling te gaan kijken. Soms
bundelen onze leerlingen en leerkrachten hun krachten om samen toneel te
spelen.

dans
Jaarlijks organiseren leerlingen van de
derde graad een eigen dansproject. Ze
creëren zelf een choreografie met begeleiding van live muziek door leerlingen. De opbrengst gaat steeds naar
een goed doel.
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ANDERS LEREN

seminarie
In de derde graad kies je zelf één of
twee projecten waarmee je een heel
schooljaar aan de slag gaat. Dit schooljaar kunnen de leerlingen o.a. kiezen
uit een extra uurtje statistiek, labotechnieken, Spaans, futurologie, minionderneming ...

34

olympiades
Doorheen de jaren krijg je de kans om
mee te doen aan olympiades voor
vakken zoals Frans, Latijn, fysica,
wiskunde, ... De resultaten zijn vaak
schitterend!
Ook onze eerstejaars blonken al uit op
de STEM-olympiade! Niet verplicht,
gewoon voor het plezier en de
uitdaging!

>> EEN GEZONDE GEEST ...
in een gezond lichaam
Wie zich goed voelt in zijn vel,
voelt zich ook goed in zijn hoofd.
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EEN GEZONDE GEEST ...

Alle leerlingen krijgen twee uur per
week sportlessen. Vanaf de tweede
graad maken we hiervoor gebruik
van de gemeentelijke
sporthallen
in de omgeving. De leerlingen van
het tweede jaar A-stroom krijgen
wekelijks zwemles in het zwembad
van Mortsel.
Ook naast de gewone lessen kan je
nog sporten. Tussen de verschillende
klassen organiseren we net- en voetbalcompetities. In de sportzaal op
de campus in Edegem is er tijdens
de middag hockey, basket, of badminton.
Onze leerkrachten sport zorgen elk
jaar voor een sportdag en een
zaalvoetbalcompetitie voor leerkrachten en leerlingen.
Tijdens de krokusvakantie is er de
skivakantie voor de eerste graad in
Italië, voor de tweede graad in Oostenrijk.
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Zin in meer sport?
Wie buiten de school aan sport wil
doen, kan terecht bij voetbalclub
S.C. OLVE www.scolve.be of bij
OLVE-badminton
www.olvebadminton.be

>> SAMEN SCHOOL MAKEN
Directie, leerkrachten, leerlingen en
ouders slaan de handen in elkaar.
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SAMEN SCHOOL MAKEN

leerlingen

ouders

Samen met leerkrachten en directie
een school maken waar je je goed
voelt? Via de leerlingenraden krijg je
inspraak in wat er zich op school
afspeelt. Initiatieven van de leerlingen
krijgen de steun vanuit de school:
groente– en fruitweek, carnaval– en
eindejaarsbal, ontbijt, lesmarathon,
benefiet ...

Het oudercomité bestaat uit een groep
enthousiaste
ouders.
Er
zijn
verschillende werkgroepen. De directie
woont de vergaderingen bij zodat
vragen van ouders meteen een
antwoord krijgen.

verder studeren
Elke dag opnieuw leren we onze leerlingen op een meer zelfstandige manier
werken. Zo brengen we hen stap voor
stap dichter bij een vlotte overgang
naar het hoger onderwijs. Via verschillende informatiekanalen maken de
leerlingen kennis met het studieaanbod.
Wanneer je binnen de school naar de
volgende graad overstapt, moet je keuzes maken. Bij die momenten is er voor
de leerlingen een begeleidingstraject.
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We vinden het ook belangrijk dat
ouders voldoende geïnformeerd worden
over de studieresultaten en persoonlijke groei van hun zoon of dochter.
Daarvoor zijn er oudercontacten.
De ouders van de eerstejaars nodigen
we midden september uit op een infomoment. De klassenleraars geven dan
praktische informatie over de werking
van de school en overleggen met de
ouders op welke manier ze hun kind
het best kunnen steunen.

TOEKOMST

nieuwbouwproject
De school bouwt verder aan de toekomt. Er komt een nieuw, duurzaam en
groen gebouw op de campus OLVE West in de Gustaaf Lavastraat. We creëren een ruime en lichte sfeer. We voorzien een educatieve tuin en klaslokalen die we kunnen omvormen tot een grote polyvalente ruimte. Alles staat
in het teken van een moderne manier van lesgeven en leren.
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>> LAAT JE ZIEN...
Veiligheid op weg naar school én naar huis!
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LAAT JE ZIEN …

De stap naar het secundair
onderwijs
betekent ook zelfstandig leren worden en
voor jezelf leren opkomen.
Je krijgt een grotere
vrijheid en dus ook
een grotere verantwoordelijkheid tegenover jezelf en de anderen.
Roekeloosheid en onvoorzichtigheid
brengen jezelf en
anderen in gevaar:
in de klas, op de
speelplaats
en vooral ...
op de straat!

Omdat zichtbaarheid
in het verkeer belangrijk is willen we
onze leerlingen sensibiliseren om zich
zichtbaar en veilig in
het verkeer te begeven.
Draag je in de donkere maanden fluo, dan
neem je automatisch
deel
aan
de
‘fluolottery’, zo heb
je in die periode elke
week de kans om een
filmticket te winnen.
Voor alle groepsverplaatsingen tijdens
de lesuren is het
dragen van een fluohesje verplicht!

Jaarlijks is er voor de eerstejaars een project rond verkeer.
Het oudercomité voert een sensibiliseringscampagne voor voldoende
zichtbaarheid van al onze leerlingen op de openbare weg.
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Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdescollege
campus Edegem
Rombaut Keldermansstraat 33
2650 Edegem
03 449 56 25
campus Mortsel Oost
Edegemsestraat 40
2640 Mortsel
03 449 62 80
campus Mortsel West
Gustaaf Lavastraat 33
2640 Mortsel
03 449 95 53
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