Jouw start
@ OLVP
Infogids

1e en 2e jaar
2022-2023

We gaan samen de uitdaging aan om
je talenten te ontdekken
je grenzen te verleggen
een verschil te maken
in de wereld van morgen

En jij...?

We stimuleren je
door onze passie en ervaring te delen
in een evoluerende digitale leeromgeving
met respect, waardering en vertrouwen

Klaar voor deze uitdaging?

Jij studeert bij ons af met
een stevige basisopleiding
een groeiend inzicht in jezelf
een verruimde blik op de wereld
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ABC*

1A

Leer actief en
zelfstandig studeren.
Je zet de ruime
mogelijkheden van
je Chromebook in bij
het verwerken van
leerstof.

Je maakt een keuze voor een bepaald accent.
Elk accent vertrekt van een brede, algemene vorming.
Heb jij meer uitdaging nodig of meer versterking? Voor hoofdvakken voorzien
we een extra uur voor differentiatie op basis van de noden van de klasgroep.

* Actieve begeleiding en coaching

Differentiatie

Algemene vorming
4

wiskunde
Frans
Engels
aardrijkskunde
geschiedenis
natuurwetenschappen
techniek
godsdienst
lichamelijke opvoeding
beeld
muziek
ABC
Latijn
STEM-lab
taallab
ondernemen

4
3
1
2
1
2
2
2
2
2
2

1 Ondernementalen
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1 Wiskundetalen

Nederlands

1 Wiskundewetenschappen

1 Latijn

STEM-lab

+1

+1

+1

+1

+1
+1

+1
+1

1

1

1

4+1
2
1
1

Neem de proef op
de som. Technischwetenschappelijk
denken is een
belangrijke troef.

Taallab

Verrijk je taal. Correct
taalgebruik, vlot
communiceren en
creativiteit helpen je
overal vooruit.

Ondernemen
Leer initiatief nemen
en samenwerken.
Misschien schuilt er
in jou wel een echte
zakenman of -vrouw.
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Unie

k!

2A

Keu
ze
bas uit vier
isop
ties

We bieden je in het tweede jaar A de keuze tussen vier verschillende
basisopties. Zo maak je kennis met de studiemogelijkheden in de tweede
graad. Waar ligt jouw interesse?

Je bouwt verder aan een brede basis algemene vorming. Je verkent ook je
eigen capaciteiten en je persoonlijke belangstelling.

Basisopties

klassieke talen: Latijn
wetenschappen
moderne talen
economie & organisatie

*
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2 Sportwetenschappen

+1
+1

2 Ondernemen

+1
+1

Klassieke talen

Sport

+1
+1

+1
+1

Durf te denken. Latijn en Grieks
blijven een bron van wijsheid.

Moderne talen en
wetenschappen
Verleg je grenzen. Talenkennis opent
deuren. Wetenschappen helpen je
om de wereld te ontdekken en te
begrijpen.

3
4

Economie en
organisatie
Sla munt uit je opleiding. Economie
speelt een belangrijke rol in onze
maatschappij.
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2
3

2
3
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sport
STEM-lab (*differentiatie)

+1
+1

Economie en
organisatie

2 Economiewiskunde

2 Wiskundewetenschappen

2 Latijn

4
4
3
2
1
2
2
1
2
2
2

2 Taal en
communicatie

Nederlands
wiskunde
Frans
Engels
aardrijkskunde
geschiedenis
mens & samenleving
natuurwetenschappen
techniek
godsdienst
lichamelijke opvoeding
klassieke talen: Grieks

Moderne talen en
wetenschappen

2 Talenwetenschappen

Algemene vorming

2 Grieks-Latijn

Klassieke
talen

5
2

2

Sport
Ontwikkel een brede kijk op
je sportactiviteiten. Sport en
wetenschappen ontmoeten elkaar.

2
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Je eerste jaar op OLVP…
Onthaalavond

Installatie van
jouw Chromebook

Eerste schooldag

er valt heel wat te beleven!
Sportdag

Vriendschapsdag

Eerste
rapport

herfstvakantie

Workshop
archeologie

Kerst op OLVP

Eerste examens

Dag van de
Jeugdbeweging

Bezoek aan
Meise (1DOE)

OLVP
naamfeest

Museumbezoek
Velzeke (1LA)

Pauzes
in het groen

Naar de bib

Verkeersweek

Ontdek het
Molsbroek

Pancakerace

kerstvakantie

paasvakantie
Outdoor
sportlessen

Filmforum
in zaal Antigone

Infodag: Geef
zelf een rondleiding

Dagje Zoo

Kijken naar de
100 dagenshow

Laatste schooldag

Bootcamp
Derde
examenreeks

8

krokusvakantie

Tweede
examenreeks

zomervakantie

En nu naar...
het tweede jaar
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1B en 2B
Je leert al doende, in een aangepast tempo en in een kleine groep.
Samen besteden we veel aandacht aan het bijwerken van je basiskennis
Nederlands, wiskunde en Frans.

Nederlands
wiskunde
Frans
Engels
maatschappelijke vorming
wetenschappen
techniek
godsdienst
lichamelijke opvoeding
beeld
muziek
ABC
communicatie
economie & organisatie
maatschappij & welzijn
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1B

2B Economie en
organisatie Maatschappij
en welzijn

1 Doen Ontdekken Ervaren

2 Organisatie
en logistiek

4+ 1
4+1
2+1
1
3
2
4
2
2
2
1
1
1

3
3
1+1
2
2
2
2
2
2
1
1
5
5
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Leer ons kennen

Chromebook

Hier staat een gemotiveerd team voor je klaar.

In onze school werk je met een eigen
Chromebook. Zo wordt voor jou
een ideale leersituatie gecreëerd,
zowel tijdens contactonderwijs als bij
afstandsonderwijs. Sinds de start in
2012 bouwden we heel wat digitale
expertise op.

In ons warm schoolklimaat leren we je veel bij, op
verschillende vlakken. We begeleiden je daarin en dagen
je uit. Zo groeit elke OLVP-leerling uit tot een unieke
persoonlijkheid.
Loopt er iets minder goed, dan spreken we je daar eerlijk
over aan. Op onze school waarderen en helpen we elkaar.
Jouw directie
Enthousiaste
leerkrachten
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Zoekmachines en educatief beelden oefenmateriaal zijn altijd
onmiddellijk beschikbaar. Voor
sommige lesonderwerpen worden
interactieve websites en apps
ingeschakeld.
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Infomomenten

Inschrijven voor het eerste jaar. Hoe en wanneer?

INFODAG 1e JAAR
12 maart 2022, 10 - 16 u.

STAP 1

ONLINE INFOSESSIES
16 maart 2022, 19.30 u.
17 maart 2022, 19.30 u.
OPENSCHOOLDAG
7 mei 2022, 13 - 17.30 u.
Zie www.olvp.be/secundair

STAP 3

NIET AANGEMELD

Je meldt je digitaal aan via de
website www.naarhetsecundair.be.

Je komt met een van je ouders naar
de school en schrijft je in.

Je kan aanmelden vanaf maandag
28 maart 2022 (9 uur) tot en met
vrijdag 22 april 2022 (12 uur). Binnen
deze periode speelt het tijdstip
waarop de aanmelding gebeurt geen
verdere rol. Je duidt één of meerdere
schoolkeuzes aan.

Tussen 7 mei en 1 juni 2022 kan
je je inschrijven in de toegewezen
middelbare school.

aangemeld?
Ben je niet digitaal
juni 2022
Dan kan je vanaf 2
de school nog
inschrijven, indien
.
vrije plaatsen heeft

STAP 2

STAP 4

Na ontvangst van je inschrijvingsticket maak je zo snel mogelijk een
afspraak met de school.

Je rondt je inschrijving af en je ontvangt alle startinfo voor het komende
schooljaar.

AANMELDEN

EEN AFSPRAAK MAKEN
VOOR JE INSCHRIJVING

Op 4 mei 2022 verneem je vanaf 14
uur per e-mail voor welke school je
een ticket ontvangt. Met dit ticket
kan je je inschrijven voor het eerste
jaar van de middelbare school.
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Kreeg jij een ticket voor OLVP?
Neem dan zo snel mogelijk contact
op en leg een afspraak vast voor je
officiële inschrijving. Je bereikt ons
via telefoon (03 760 08 60) of e-mail
(info@olvp.be).

INSCHRIJVEN

?

Op OLVP kan je in deze periode enkel
op afspraak inschrijven.

eerst een afspraak
Hiervoor maak je
0 08 60) of e-mail
via telefoon (03 76
(info@olvp.be).

JE INSCHRIJVING VOLTOOIEN TIJDENS EEN
INSCHRIJFMOMENT OP SCHOOL

Eind juni, begin juli verwachten we je dan terug op onze school.
Ga je naar 1A? Breng dan je eindrapport en je getuigschrift van het
basisonderwijs mee.
Ga je naar 1B? Bezorg ons dan je rapport.
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OLVP, ook jouw school.
Tot binnenkort!

Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie
secundair onderwijs
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03 760 08 60
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