Even voorstellen
Campus De Startbaan vind je in de Veldstraat 17 in Wevelgem.
Campus De Startbaan huisvest verschillende partners. Er is een kinderopvang,
kleuterafdeling, lagere school en secundaire school tot en met het tweede
leerjaar.
Eén ding hebben ze gemeen: ze geven elk kind een vliegende start.
Met de aanleg van een tweede ‘startbaan’ richting beroepsopleidingen in
het secundair krijgen de kinderen nu nog meer mogelijkheden om hun
vleugels uit te slaan.
Je kunt nog zoveel in de klas leren, ervaring is iets dat je zelf moet opdoen. Je
moet vlieguren maken.
Het schoolteam van de kleuter-, lagere en secundaire school combineert de
leerstof waar mogelijk met praktijkervaringen.
Een prachtig educatief bos, techniekacademie op woensdag, ontmoetingen
met professionals, gebeurtenissen uit het leven van de kinderen gegrepen …
geven kleur en diepgang aan de theorie.
Leerlingen ervaren leren op campus De Startbaan als een zinvol iets. Het
geeft hen goesting om steeds verder te vliegen.

Aanbod middelbaar
Je kan bij Campus De Startbaan terecht voor de 1ste graad secundair
onderwijs A- en B-stroom:


1A
- Ciceroklas
- Einsteinklas
- Shakespeareklas



1B
- Columbusklas



2A
- Klassieke talen
- Moderne talen en wetenschappen



2B
- STEM-technieken: Elektriciteit, Schilderen, Bouw, Drukken, Metaal
- Maatschappij en welzijn

Na de 1ste graad secundair bij Campus De Startbaan hebben de leerlingen
een stevige basis om hun onderwijsloopbaan verder te zetten bij de GO!
futurascholen in Menen-Wervik of de athenascholen in Heule-Kortrijk.

Modernisering 1ste graad secundair
Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt het secundair onderwijs hervormd. Er zijn
nieuwe eindtermen, sommige vakken verdwijnen of krijgen een andere naam
en heel veel scholen passen hun manier van werken aan.
Campus De Startbaan wil deze boot niet missen. Meer nog: wij hebben al een
voorsprong. Terwijl veel scholen nu pas inzetten op kansen, talenten en
differentiëren zijn wij al enkele jaren volop bezig met onze eigentijdse en
eigenwijze aanpak.

Lessentabel 1A
Basisvorming
 2u Levensbeschouwing
 4u Nederlands
 5u Moderne talen
= (Frans & Engels) flexibel talen leren
 4u Wiskunde
 3u STEM
= projectmix van natuurwetenschappen, wiskunde en techniek
 3u Geohistorica
= geschiedenis, aardrijkskunde en burgerschap
 2u Art & Act
= artistiek-creatieve opvoeding, beeld en muziek
 2u Gezondheid & Beweging
= lichamelijke opvoeding, EHBO, gezondheidseducatie
 3u Talentenmodules: doorschuifsysteem (om de 3 weken):
- Zorg
- Sportmix
- Cultuur & Media
- Latijn light
- Ondernemen
- PC-tools
 1u Klascoaching
= werken rond welbevinden
Keuzegedeelte
 2u A la carte (kiezen tussen één van onderstaande):
• Einsteinklas
= wetenschappen, techniek en STEM
• Ciceroklas
= Latijn
• Shakespeareklas
= taal & cultuur


3u Op maat
= leerbegeleiding: verdiepen, remediëren of excelleren

De basisvorming
Ieder huis heeft een fundament nodig. Alle leerlingen krijgen bij ons een
stevige basis mee van algemene vakken en talentenmodules.
De algemene vakken krijg je apart (zoals wiskunde en Nederlands) of in
‘cluster’ (een combinatie van vakken).
Alle leerlingen doorlopen de verschillende talentenmodules. Zo maken ze
kennis met verschillende interessegebieden en ontdekken ze hun talenten. De
modules zijn zorg, ondernemen, Latijn light, cultuur & media, sport en PC-tools.
Klascoaching
In het lessenrooster van de leerlingen 1A vind je ook een uurtje klascoach
terug. De klascoach gaat wekelijks met de klasgroep aan de slag rond
welbevinden, studieloopbaan, conflicten, actuele thema’s,... en zorgt ervoor
dat de klassfeer goed blijft.
A la carte
Wie kiest, verliest niet. Want wie kiest uit ons menu krijgt bovenop de
basisvorming, de modules en de studiebegeleiding ook nog eens een portie
van wat hij/zij zelf lekker vindt.
Op het menu staan:
• de Einsteinklas: wetenschappen met een sausje van STEM
• de Ciceroklas: Latijn om duimen en vingers bij af te likken
• de Shakespeareklas: een dessertbuffet van taal en cultuur
Je mag als leerling helemaal zelf kiezen bij welke klas je aansluit.
Op maat
Elke leerling is uniek. Dat betekent ook dat elke leerling aan een ander tempo
werkt. In het ene vak kan iemand heel snel groeien, terwijl het voor een ander
vak wat moeilijker loopt. Al onze leerlingen krijgen daarom iedere week
verplicht 3 lesuren remediëring en/of de kans om te excelleren.
Zo krijgt iedere leerling als het ware onderwijs op maat. Door deze
doorgedreven studiebegeleiding versterken we alle leerlingen: ieder individu
heeft zijn waarde en iedere jongere heeft recht op een bloeiende toekomst.

Lessentabel 1B
Basisvorming
 2u Levensbeschouwing
 3u Moderne talen
= (Frans & Engels) flexibel talen leren
 10u PAV-atelier 1
= wiskunde & STEM Nederlands, natuurwetenschappen, wiskunde en
techniek
 6u PAV-atelier 2
= mens en maatschappij Nederlands, geschiedenis, aardrijkskunde,
burgerschap
 2u Art & Act
= artistiek-creatieve opvoeding, beeld en muziek
 2u Gezondheid & Beweging
= lichamelijke opvoeding, EHBO en gezondheidseducatie
 3u Talentenmodules:
- Zorg
- Sportmix
- Cultuur & Media
- Ambacht
- Ondernemen
- PC-tools
Keuzegedeelte
 1u Klascoaching
= werken rond welbevinden
 2u Leerbegeleiding Taal
= verdiepen, remediëren of excelleren
 2u Leerbegeleiding Wiskunde/STEM
= verdiepen, remediëren of excelleren

De basisvorming
Ieder huis heeft een fundament nodig. Alle leerlingen krijgen bij ons een
stevige basis mee van algemene vakken en talentenmodules.
De algemene vakken krijg je voornamelijk via het PAV-atelier Wiskunde &
STEM en het PAV-atelier Mens & Maatschappij .
Alle leerlingen doorlopen de verschillende talentenmodules. Zo maken ze
kennis met verschillende interessegebieden en ontdekken ze hun talenten. De
modules zijn zorg, ondernemen, ambacht, cultuur & media, sport en PC-tools.
Klascoaching
In het lessenrooster van de leerlingen 1B vind je ook een uurtje klascoach
terug. De klascoach gaat wekelijks met de klasgroep aan de slag rond
welbevinden, studieloopbaan, conflicten, actuele thema’s,... en zorgt ervoor
dat de klassfeer goed blijft.
Op maat
Elke leerling is uniek. Dat betekent ook dat elke leerling aan een ander tempo
werkt. Al onze leerlingen krijgen daarom bovenop hun basisvorming een
aantal lesuren waarin er ruimte is voor remediëren, excelleren en uitdiepen
van leerstof. Er wordt telkens rekening gehouden met de specifieke
onderwijsbehoeften van elke leerling.
Door deze doorgedreven studiebegeleiding versterken we alle leerlingen:
ieder individu heeft zijn waarde en iedere jongere heeft recht op een
bloeiende toekomst.

Praktisch
Schooluren middelbaar:






maandag: 8u15-11u50 en 12u45-16u20
dinsdag: 8u15-11u50 en 12u45-16u20
woensdag: 8u15-11u50
donderdag: 8u15-11u50 en 12u45-16u20
vrijdag: 8u15-11u50 en 12u45-16u20

Geïnteresseerd? Kom eens langs!
vrijdag 22 maart 2019 van 18u00 tot 20u00
openklasavond
zaterdag 25 mei 2019 van 10u00 tot 12u00
opendeurvoormiddag
www.campusdestartbaan.be

