
WELKOM
Samen ontdekken, samen groeien.

- De presentatie start om 19.30 u.
- We vragen u vriendelijk om:

- als de camera niet uitstaat, deze uit te schakelen 
door te klikken op       . Volgend icoon verschijnt              

.
- hetzelfde te doen eventueel voor de microfoon 

zodat u volgend icoon ziet        .
- Heeft u vragen tijdens de presentatie:

- niet tijdens de voorstelling in Teams aub
- Wel nadien via de chatbox op 

www.hhartkalmthout.be . 

http://www.hhartkalmthout.be/


* Onze aanpak
- Lessentabel
- Waar staan wij voor?

* Zijn er vragen?

Verloop



Vernieuwd secundair onderwijs

* Vanaf 1 september 2019
* Eerste graad: observerend en oriënterend

- brede algemene vorming
- verdiepen/verkennen/versterken
- leerlingen ontdekken:

wie ze zijn
welke interesses
welke mogelijkheden

- doel: gemotiveerde keuze
* Hoe pakt onze school het aan?



Stap voor stap naar een goede 
studiekeuze

Basisvorming (27 uren)
Differentiatie (5 uren)

1A 

2A
Basisvorming (25 uren)
Basisopties (5 uren)

Differentiatie (2 uren)

Maatschappij en welzijn
Moderne Talen – wetenschappen

2de graad
Humane Wetenschappen
Moderne Talen 
Natuurwetenschappen

3de graad
Humane Wetenschappen
Moderne Talen - Wiskunde
Wetenschappen - Wiskunde
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Projecten
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Tweede jaar: basisopties
* IHH: keuze uit 2 basisopties
• - Moderne talen & wetenschappen
• - Maatschappij & welzijn
• Doel?

• Leerlingen laten proeven/verkennen
• Keuze basisoptie is niet bepalend voor 

studiekeuze 2de graad (behalve Latijn) 



Waar staan wij voor? 

* Onthaaldagen/meerdaagse eerste graad
* Leerlingenraad
* Warmste week
* Projectdagen
* …

Samen ontdekken, samen groeien.



Leerlingen van onze school aan het woord



Leerlingenbegeleiding



Onze troeven

* goede bereikbaarheid 
* elke leerling wordt gerespecteerd zoals hij is 
* aangename sfeer 
* uitstekende slaagkansen in het hoger onderwijs 
* gevarieerd aanbod aan studierichtingen



Aanmelden/inschrijven

*Vanaf 15 maart 2021
- online via de website: aanmeldingsformulier
- wordt automatisch omgezet naar inschrijving 
vanaf 24 april 2021
- gelieve de school te verwittigen in geval van 
afmelding

*Opendeurdag zaterdag 8 mei 2021
- voorlopig online
- rondgang op school eventueel mogelijk:

-info opvolgen via website
- voorlopig inschrijven online via website

*In de zomervakantie:
- elke werkdag van 9 tot 16 u
- zaterdag 3 juli van 9 tot 16 u
- school is gesloten van 5 juli tot 22 augustus. 



FAQ
- Heeft onze school (al) een wachtlijst?

Onze school heeft momenteel nog geen wachtlijst. Onze capaciteit staat op 80 leerlingen en kan vanaf 
dan eventueel nog uitgebreid worden naar 100 leerlingen. 

- Is het gebruik van een gsm toegelaten op onze school?
Tijdens een aantal speeltijden mogen de leerlingen het toestel gebruiken. Er is geen gebruik 
toegelaten binnen de schoolgebouwen, tenzij voor pedagogisch gebruik tijdens de lessen.

- Hoe staan we tegenover het gebruik van ict-materiaal op school?
Al onze klaslokalen zijn voorzien van een pc, internet, beamer, apple tv, … . Verder werken we met 
iPad’s die door de leerkrachten kunnen gereserveerd worden. Vanaf 1 september 2022 starten we in 
het eerste, derde en vierde leerjaar met een iPad voor elke leerling.
Uw zoon/dochter start dus in principe in het derde jaar met een iPad in onze school. 

- Waar zijn we als school sterk in?
We zijn een “kleine” school waarin de leerling centraal staat. We vinden het erg belangrijk dat een 
leerling zich goed voelt op school. Als je afstudeert in het IHH ,ga je nadien verder studeren. Daarom 
vinden we het ook belangrijk dat onze leerlingen goed “leren leren”. Onze leerlingen hebben prima 
slaagkansen in het hoger onderwijs.



Nog meer vragen?

Als u nog meer vragen hebt, mag u de vergadering in teams 
verlaten door op het rode hoorntje        te klikken.
Dan kan u surfen naar www.hhartkalmthout.be waar u rechts 
onderaan kan klikken op           .

Onze leerkrachten beantwoorden met veel plezier uw vragen in de chatomgeving. 

http://www.hhartkalmthout.be/


www.hhartkalmthout.be

Bedankt voor 
uw interesse !


