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In de kijker: CLIL - STEM

Droom je er van om een uitverkoren wetenschapper te worden of ben je iemand
die graag een antwoord vindt op een experimentele uitdaging via probleemoplossend denken, dan ben jij de ideale leerling om STEM te volgen.
STEM staat voor Science, Technology, Engineering and Mathematics en verwijst
naar de kennisdomeinen binnen wetenschappen, technologie, techniek en
wiskunde. In de vorm van projecten zullen de leerlingen gedurende het volledige
schooljaar verschillende onderwerpen kritisch bekijken, onderzoeken en proefondervindelijk ontdekken. Zo wordt er
onder andere gewerkt met ‘Lego Mindstorms Education’ in de eerste graad. In dit programma maken de leerlingen
gebruik van robots en moeten ze een beroep doen op hun probleemoplossende capaciteiten, onder andere om een programma te schrijven om de robots aan te sturen. Hiermee hopen we de interesse, het inzicht en het enthousiasme van
de leerlingen voor wetenschappen, informatica, technologie , techniek en wiskunde aan te scherpen. Vanaf 1 september 2017 zijn we ook van start gegaanmet het pakket “Arduino” in de derde graad
Onze maatschappij heeft nood aan hoger opgeleide wetenschappers, ingenieurs en technici. STEM is hiervoor de ideale
voorbereiding binnen een ASO- school.
Meer informatie vind je op de website van het KOV.
Kom zeker ook naar de infoavond op maandag 4 december in het College. Ook op de infobeurzen van Meise
(zaterdag 13 januari 2018), Grimbergen (woensdag 17 januari 2018) en Vilvoorde (woensdag 17 januari 2018) kun je
een antwoord krijgen op al jouw vragen.

(schooljaar 2018-2019)

Info in de school:

Info en inschrijving

Meertaligheid is voor de jongeren van vandaag bijna een must; zowel in het
hoger onderwijs als in de beroepswereld duiken regelmatig vreemde talen op.
Via CLIL leren jongeren daar vlot en zonder angst mee om te gaan.
CLIL is de afkorting van Content and Language Integrated Learning. Het is een
nieuwe vorm van meertalig onderwijs waarbij leerlingen een gedeelte van de
niet- taalvakken in een andere taal dan het Nederlands krijgen.
Het College is sinds 1 september 2016 een CLIL-school. Leerlingen kunnen in
het eerste jaar (zowel in de moderne als in de Latijnse) aardrijkskunde in het Engels kiezen. Na een succesvolle start
wordt het CLIL-project vanaf 1 september 2017 uitgebreid naar het tweede jaar aardrijkskunde, het derde jaar chemie
en informatica en het vijfde jaar economie.
CLIL- lessen verschillen sterk van taallessen. De focus ligt niet op de vreemde taal maar op de vakinhoud. Leerkrachten
verwachten in de CLIL- les geen foutloos taalgebruik maar ze stimuleren de spontane omgang met de vreemde taal. De
leraar aardrijkskunde zal Engels en Nederlands gebruiken in de aardrijkskundeles en zal de leerlingen ook taalactiviteiten aanbieden. Hierdoor verwerven de leerlingen tegelijkertijd kennis en vaardigheden zowel voor aardrijkskunde als
voor het nieuwe vak Engels.
Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat CLIL onderwijs positieve effecten heeft. De leerlingen gebruiken
spontaan de vreemde taal waardoor ze een rijkere woordenschat verwerven op een gemotiveerde manier. Doordat de
leerlingen gemotiveerd zijn, verwerken ze de leerstof grondiger.

Het College
Mechelsestraat 7 - 1800 Vilvoorde
Tel.: 02 257 10 40
info.college@kov.be

Het College: Mechelsestraat 7 1800 Vilvoorde
04/12/2017: infoavond om 19.00 uur, ingang langs de Spiegelstraat 12.
05/05/2018: openschooldag met 2 rondleidingen, eentje om 11uur en de volgende om 14uur.
De topsportleerlingen worden om 13 uur verwacht.

Hoe schrijf je in?
Alle leerlingen voor het eerste jaar secundair kunnen zich vanaf 1 maart 2018 inschrijven voor het volgende
schooljaar (2018-2019). Uit de vorige schooljaren onthouden we dat het inschrijven soms bijzonder snel gaat.
en verzeker
zo je plaats.
Wacht Wacht
niet te niet
langteenlang
verzeker
zo je plaats.
We starten om 9.00 uur, de school voorziet vanaf 8.00 uur opvang met koffie en frisdrank.
Breng zeker de identiteitskaart van dochter/zoon mee.
Leerlingen voor het tweede tot het zesde jaar kunnen zich inschrijven vanaf maandag 16 april 2018.
Tijdens de schooluren en steeds na telefonische afspraak:
Het College: 02 257 10 40

Studiemarkten
Bezoek onze stand op de studiemarkten van
• Meise op 11/01/2018
• Grimbergen op 17/01/2018
• Eppegem op 20/01/2018
• Vilvoorde op 17/01/2018

Hoe zie jij je toekomst
in het secundair onder wijs?
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Eddy Deknopper
Hellingstraat 44
1800 Vilvoorde

Katholiek Onderwijs
Vilvoorde vzw

Het College, samen groeien
www.kov.be

Studieaanbod

Bereikbaarheid - Leerlingenvervoer
De Lijn

Het hoger onderwijs begint in het eerste jaar van Het College

Het College
ASO
• Economie-wiskunde

• Latijn-wiskunde

• Latijn-moderne talen

Van klassiek tot modern

• Grieks-Latijn
• Grieks-wiskunde

In 1 Latijn staan zowel de moderne als de klassieke talen op het programma en houd je tegelijk alle mogelijkheden
open voor wiskunde en wetenschappen. De studierichting Latijn of Grieks-Latijn (vanaf het tweede jaar) is een uitgelezen keuze voor wie interesse heeft in de literatuur en de geschiedenis van de oudheid.

• Humane wetenschappen
• Moderne talen-wetensch.
• Wetenschappen-wiskunde

• Optie CLIL en STEM mogelijk

ASO

3 &4

• Economie
• Grieks-Latijn

Bouw mee aan een positief schoolklimaat

• Humane wetenschappen
• Latijn
• Wetenschappen

• Optie CLIL mogelijk

2de leerjaar

2

• Grieks-Latijn
• Industriële wetenschappen
• Latijn
• Moderne wetenschappen

1

• Optie CLIL en STEM mogelijk

1A
• Latijn
• Moderne

In 1 Moderne krijg je naast Nederlands en Frans, ook Engels. In een sterk groeiende Europese regio als Vilvoorde is het
belangrijk mensen op te leiden met een grondige kennis van talen. Wiskunde en wetenschappen zijn een onontbeerlijke troef bij je verdere studies en je latere loopbaan. In het tweede jaar maak je kennis met wetenschappelijk werk,
economie en sociale studies.

• Optie CLIL en STEM mogelijk

*Het College organiseert Topsport - volleybal ASO en TSO in de 2de en 3de graad
Leerlingen kunnen inschrijven na selectie door Volley Vlaanderen

Wennen aan je nieuwe toffe school doe je snel omdat je in Het College sterk wordt betrokken bij het klas- en
schoolleven. In het vak sociale activiteiten krijg je de kans om samen met je klassenleraar en je nieuwe klasgenoten
een vertrouwde sfeer op te bouwen. Via de leerlingenraad mag je voorstellen doen voor de hele school. Tijdens de middag zijn er activiteiten als voetbal en badminton, musiceren, bibliotheekbezoek, gezelschapsspelen en nog veel meer.
Er zijn leeruitstappen en klasdagen. Je leraars geven op een actieve en afwisselende manier les. Zo word je super
gemotiveerd.
Elke maand krijg je de Nieuwsbrief van Het College in je mailbox. Interessante weetjes, tussenstand van de klassencompetitie, uitstappen, de kalender … je vindt het daar. De elektronische agenda kan je ook als ouder mee opvolgen.
Meer vragen? Je vindt het op onze website www.kov.be

De Lijn

5 &6

• Economie-moderne talen

Ben je geboeid door taal, wetenschappen, wiskunde en algemene vakken? Heb je naast talent ook het karakter om
regelmatig te studeren? Dan is het Algemeen Secundair Onderwijs in Het College iets voor jou. In het eerste jaar starten
we meteen met een ‘leren leren traject’. Elk leraar leert je de typische aanpak voor zijn of haar vak. Je klassenleraar is
je coach bij het ontwikkelen van goede studievaardigheden. Meer dan in het basisonderwijs heb je aandacht voor persoonlijk werk.

Lijn

Van

Tot

Reistijd (min.)

233

Beigem Stationstraat, overstappen Grimbergen (821)

Vilvoorde Kerk

21

282

Diegem Kerk

18

222

Diegem-Lo

Vilvoorde Leuvensestraat
Vilvoorde Virgo+

20

280

Elewijt Kerk

Vilvoorde Leuvensestraat

20

282

Eppegem Dorp

Vilvoorde Leuvensestraat

8

224

Grimbergen Groot Molenveld

Vilvoorde Kerk

6

821

Grimbergen Stelplaats

Vilvoorde Kerk

11

280

Grimbergen Verbrande Brug

Vilvoorde Leuvensestraat

7

287

Houtem Vierbunder

Vilvoorde Stadhuis

15

261

Humbeek Benedestraat

Vilvoorde Kerk

13

282

Machelen Kerk

Vilvoorde Leuvensestraat

11

821

Meise De Donderstraat

Vilvoorde Kerk

19

280

Perk Kerk

Vilvoorde Leuvensestraat

16

280

Peutie Kerkstraat

Vilvoorde Leuvensestraat

9

225

Steenokkerzeel Kerk

Vilvoorde Stadhuis

26

820

Strombeek-Bever Gemeenteplein

Vilvoorde Kerk

20

682

Weerde Kerk, overstappen Machelen Cargo post (820)

Vilvoorde Kerk

34

282

Zemst Dorp

Vilvoorde Leuvensestraat

*Reistijden van uw woonplaats naar Vilvoorde * Routeplanner van De Lijn
Een overzicht van de reistijden van een aantal plaatsen
in de omgeving van Vilvoorde naar Vilvoorde.
De reistijden zijn indicatieve tijuden.

Beigem, 21 min.
Grimbergen Groot Molenveld, 6 min.
Grimbergen Stelplaats, 11 min.
Grimbergen Verbrande Brug, 7 min.
Humbeek, 13 min.
Meise, 19 min.
Strombeek, 20 min.

13
Elewijt, 20 min.
Eppegem, 8 min.
Houtem, 15 min.
Perk, 16 min.
Peutie, 9 min.
Zemst, 13 min.

Diegem Kerk, 18 min.
Diegem Lo, 20 min.
Machelen, 11 min.
Steenokkerzeel, 26 min.
Weerde via Machelen, 34 min.

