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Beste jongere
Beste ouder(s) / opvoeder
Welkom op het Onze-Lieve-Vrouwe-instituut, een fiere beroepsschool in het centrum van Gent. Op onze school
moet je zijn om een beroep naar jouw keuze volledig in de vingers te krijgen. OLVIGent staat voor kwaliteitsvol
beroepsonderwijs. Dat wil zeggen dat we heel professioneel te werk gaan om jou competent te maken in één van
onze drie beroepsprofielen. Je krijgt de kans om al je talenten op onze school te ontdekken en te ontplooien. We
begeleiden je graag in die zoektocht.
Leerlingen op OLVIGent worden persoonlijk begeleid. We zorgen voor een
opleiding op maat waarin we je zowel op school, bij het studeren als op de
werkvloer ondersteunen. Wij zien op OLVIGent leren als iets dat gebeurt
binnen de muren van de school maar even goed daarbuiten. Een heel
gamma aan activiteiten wordt aangeboden om jou zowel in de klas,
als op de werkvloer, als in een Europese stad voor te bereiden op het
latere beroepsleven. We werken als schoolteam elke dag hard om al
onze leerlingen optimale kansen te geven zodat ze na hun opleiding op
OLVIGent met hun talenten aan de slag kunnen.

Welkom op

OLVIGent,

de school voor jouw
beroepsopleiding!

Interculturele dialoog staat centraal op onze katholieke school. Onze jongeren worden opgevoed om in de
multiculturele maatschappij van vandaag te kunnen werken maar vooral, om samen te kunnen werken.
Welkom op OLVIGent, vanaf vandaag bouwen we samen aan jouw toekomst.
De heer W. Danschutter
Directeur OLVIGent
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Wat bieden we aan in de eerste graad?

1STE LEERJAAR B

BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR
2de jaar Haarzorg / Verzorging-Voeding
2de jaar Kantoor-Verkoop / Verzorging-Voeding

Meer informatie over de vakken, het beroepsprofiel ...
vind je op de website: www.olvigent.be

Wat bieden we aan in de tweede en derde graad?

2de en 3de graad
HAARZORG

2de graad
OFFICE & RETAIL

specialisatiejaar
HAARSTILIST

3de graad
OFFICE
Medewerker
klantendienst
Logistiek
medewerker
specialisatiejaar
BUSINESS
SUPPORT

2de graad
VERZORGINGVOEDING

2de graad
RESTAURANT
& KEUKEN

3de graad
LOGISTIEK
ASSISTENT
in zorginstellingen

3de graad
GROOTKEUKEN

specialisatiejaar
ORGANISATIEASSISTENTIE
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De eerste schooldag

De eerste schooldag is een onthaaldag en valt op maandag 2 september
2019.
De leerlingen van het eerste jaar verkennen tijdens de eerste schooldag
samen met hun klastitutularis hun nieuwe school en leren hun leerkrachten
en klasgenoten kennen. Ze krijgen op de onthaaldag ook informatie over de
agenda, het schoolreglement, hun lessenrooster en zoveel meer.
Elk schooljaar betekent ook voor de leerlingen van het tweede tot en
met het zevende jaar een nieuwe start. Daarom organiseren we ook voor
hen kennismakingsactiviteiten. Zo kan elke klas als een sterke groep het
nieuwe schooljaar aanvatten.
De leerlingen van het eerste jaar verwachten we op 2 september de hele
dag. We bieden hen ook samen met hun ouders een ontbijt aan.
De leerlingen van het tweede, derde en vierde jaar verwachten we op
maandagvoormiddag. Zij zijn in de namiddag vrij.
De leerlingen van het vijfde, zesde en zevende jaar verwachten we op
maandagnamiddag. Zij zijn in de voormiddag vrij.
Alle leerlingen krijgen eind augustus nog een brief met verdere concrete
informatie.

Hoe bereik je onze
school?
Met het openbaar vervoer
De school ligt in het hart
van Gent en is dus makkelijk
bereikbaar met het openbaar
vervoer. Op wandelafstand
liggen de tram- en bushaltes
aan Gent-Zuid, de bushalte
aan de Lousbergsbrug en het
treinstation Gent-Dampoort.
De reisweg naar onze school
kan je berekenen op
http://delijn.olvigent.be.
Met de (brom)fiets
Fietsen en bromfietsen
worden in de fietsenstalling
op slot geplaatst. De
fietsenstalling is gesloten
tijdens de lesuren.

Een dag op OLVIGent
8.00 uur: de schoolpoort gaat open en de leerlingen
komen onmiddellijk naar binnen.
8.25 uur: het belt. De leerlingen van het eerste, tweede
en derde leerjaar vormen een rij op speelplaats 1. De
leerlingen van het vierde, vijfde, zesde en zevende
leerjaar gaan naar hun klas.
10.10 -10.25 uur: ochtendpauze
12.05 - 13.00 uur: lunchpauze.
12.45 uur: de schoolpoort gaat weer open en iedereen
komt binnen.
13.00 uur: het belt. De leerlingen van het eerste, tweede
en derde leerjaar vormen een rij op speelplaats 1. De
leerlingen van het vierde, vijfde, zesde en zevende
leerjaar gaan naar hun klas.
14.45 -15.00 uur: middagpauze.
15.50 of 16.40 uur: einde van de lessen.

Lunchpauze
Leerlingen kunnen op school blijven eten in de cafeteria
en kunnen daar verse soep en broodjes kopen. Broodjes
bestellen de leerlingen vooraf via de aanwezigheidslijst
en betalen ze bij afhaling in de cafetaria.
De cafetaria
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Een beroep leren

Op OLVIGent leren we de leerlingen een beroep. Dat wil zeggen
dat we leerlingen de juiste kennis en vaardigheden bijbrengen
en hen de juiste attitudes aanleren om hun beroep goed uit
te oefenen. Dit geheel van vaardigheden, attitudes en kennis
noemen we competenties.
De vier beroepsopleidingen die OLVIGent aanbiedt, focussen
zich op de competenties die volgens de verschillende
beroepssectoren nodig zijn om aan de slag te kunnen
op de arbeidsmarkt. Zo staat OLVIGent garant voor een
vlotte aansluiting op de arbeidsmarkt en een hoge kans op
tewerkstelling.
In de eerste graad verkennen de leerlingen vooral hun
interesses en talenten om een verantwoorde studiekeuze te
kunnen maken.
In de tweede graad maken de leerlingen onder begeleiding
kennis met de werkvloer door werkbezoeken, werkplekleren,
simulaties op school enz.
In de derde graad wordt er nog veel meer al doende geleerd.
Dat wil zeggen dat stage en werkplekleren op school een
centrale plaats krijgen in de opleiding. Wij werken nauw samen
met bedrijven en organisaties uit verschillende sectoren en
creëren op school zo veel mogelijk realistische werksituaties.
GIP Haarzorg

Permanente evaluatie
De leerlingen hebben geen examens. In alle
leerjaren en in alle vakken werken we met
permanente evaluatie. Dat wil zeggen dat we
elke dag de kennis, vaardigheden en leerhouding
van de leerlingen evalueren. De resultaten delen
we zeven keer per jaar mee in het rapport.
Voor de algemene vakken krijgen de leerlingen
elk rapport een score op 100 punten: taken,
klasoefeningen, zelfstandig werk, kleine en
grote toetsen. Daarnaast hebben de leerlingen
voor de hoofdvakken (haarzorg, verzorgingvoeding/logistiek assistent, restaurant en
keuken/grootkeuken & office en retail) vanaf
het derde jaar een competentierapport. Daarin
staat hoever de leerlingen gevorderd zijn in het
behalen van de competenties die nodig zijn om
het beroep waarvoor ze leren uit te oefenen.
Door dit systeem van permanente evaluatie en
rapporteren kunnen leerlingen op meerdere
momenten in het jaar tonen wat ze kennen en
kunnen en indien nodig tijdig bijsturen.
We evalueren ook voor elk vak de leerhouding.
Een goede leer- en werkhouding is immers heel
belangrijk als voorbereiding op stage en werk.
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Zowel stiptheid en discipline, orde en
netheid, inzet en medewerking als taal en
communicatie worden geëvalueerd. Op elk
van deze onderdelen kan een leerling een
‘zeer goed’, ‘goed’ of ‘onvoldoende’ scoren.

SODA-attest
Op tijd zijn, zorgzaam werken en gepast
communiceren zijn erg belangrijke attitudes
op de werkvloer. Daarom krijgen de
leerlingen vanaf het vierde jaar vier keer
per jaar een SODA-rapport. Leerlingen
die doorheen het hele schooljaar bijna
uitsluitend positief scoren inzake
beroepsattitudes belonen we bovendien
met een SODA-attest.
Dit attest kunnen ze dan gebruiken bij het
zoeken naar werk of naar een vakantiejob.
Info: www.sodajobs.be
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Verzorging-Voeding & Logistiek assistent in zorginstellingen

De leerlingen van de tweede graad Verzorging-Voeding werken projectmatig, gaan regelmatig op verkenning in
het werkveld en werken activiteiten uit op maat van zorgbehoevenden. Ze leren eenvoudige gerechten bereiden
voor speciale gelegenheden zoals valentijn, Kerstmis ...
De leerlingen van de derde graad Logistiek assistent in zorginstellingen gaan meerdere periodes op stage
in verschillende zorginstellingen (zoals woonzorgcentra, kinderdagverblijven, ziekenhuizen, voorzieningen
voor mensen met een beperking ... ). Zo leren ze de eigenheid van de specifieke instellingen en hun publiek (de
zorgvragers) kennen. Daarnaast maken ze kennis met de taken van een logistiek medewerker in een voedingsdienst.
Voor Verzorging-Voeding en Logistiek assistent in zorginstellingen beschikt de school over didactische
keukens, een wasklas, een strijkklas, een ziekenhuisafdeling en alle nodige toebehoren.

7de specialisatiejaar: Organisatie-assistentie
In het zevende jaar Organisatie-assistentie bouwen de leerlingen verder aan de competenties die ze
verworven hebben in de derde graad. Ze doen dit aan de hand van opdrachten waarin ze zelfstandig
leerstofeenheden verwerken. Ze maken ook kennis met nieuwe zorgvragers, bijvoorbeeld in de psychiatrie.
Stage is een belangrijk onderdeel van dit specialisatiejaar. Leerlingen leren tijdens hun stage nog meer
zelfstandig werken en in complexere situaties.

Leerlingen aan het werk in de lessen voeding
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Stage en werkplekleren in Verzorging-Voeding & Logistiek assistent

De leerlingen van de tweede graad Verzorging-Voeding komen via allerlei projecten in contact
met verschillende doelgroepen. Ze plannen activiteiten in woonzorgcentra en kleuterscholen en
nodigen ook familie en leerkrachten uit op een receptie of maaltijd die ze zelf organiseren.
In het vijfde jaar Logistiek assistent verkennen de leerlingen de sector waarin ze later hun beroep
zullen uitoefenen. Ze gaan op werkplekleren in woonzorgcentra, ziekenhuizen, kinderdagverblijven
en dagcentra. In het tweede trimester volgt de eerste stage. Tien weken lang gaan de leerlingen
twee dagen per week aan de slag in een woonzorgcentrum.
De leerlingen van het zesde jaar Logistiek assistent volgen tijdens het eerste trimester een
stage in een voedingsdienst. Gedurende een zestal weken assisteren ze twee of drie dagen per
week in een cafetaria, broodjeszaak of restaurant. In het tweede trimester werken ze mee op een
ziekenhuisafdeling. Tijdens het derde trimester gaan de leerlingen opnieuw tien weken aan de slag
in een woonzorgcentrum of kiezen ze voor een stage in een kinderdagverblijf.
In het zevende jaar Organisatie-assistentie wordt meer zelfstandigheid op stage verwacht. De
leerlingen werken tijdens het eerste semester twaalf weken lang in een ziekenhuis en in het tweede
semester twaalf weken in de voedingsdienst, telkens op meer complexe afdelingen. Ze krijgen te
maken met zeer specifieke doelgroepen en krijgen de kans om een team aan te sturen en te werken
aan hun coachingvaardigheden. Ze kunnen ook kiezen voor een stage in een specfieke dienst,
bijvoorbeeld sterilisatie, onderhoud, …

13
Enkele van onze partners voor stage en werkplekleren:

De didactische keuken

Kinderdagverblijf

Hoppertjesland

Kinderdagverblijf

Little Kingsand Queens

WZC De Vijvers
WZC Het Heiveld
WZC De Liberteyt
WZC Zonnebloem

Kennismaken met de doelgroepen

Residentie
Vroonstalle

WZC
Kouterhof
De OLV-zorginstelling

Kinderopvang

WZC
Het Heiveld

WZC
Panhuys

WZC
Ter
Hovingen

14

Haarzorg

In de tweede graad Haarzorg leren de leerlingen de
basisvaardigheden van het haarkappen: haar wassen en verzorgen,
basissnitten uitvoeren, haar vormgeven en kleuren. Kapper is een
dienstverlenend beroep. Dat wil zeggen dat de leerlingen ook leren
hoe ze op een aangename en correcte wijze met mensen kunnen
omgaan.
In de derde graad Haarzorg komen vervolgens alle facetten van
het kappersberoep aan bod. De leerlingen ontdekken hoe ze de
verschillende haarbehandelingen moeten toepassen naar wens van
de klant via realistische praktijksituaties op school, maar ook via de
stage. De leerlingen leren nog beter hoe ze klanten informatie en
advies moeten geven rond kapsels en het gebruik van haarproducten.
Dit alles gebeurt met actuele materialen en producten in één van de
vier oefensalons of in het didactisch kapsalon.

7de specialisatiejaar:
Haarstilist
Wie na het zesde jaar Haarzorg
afstudeert, is een volleerd kapper.
In het zevende jaar Haarstilist gaan
de leerlingen nog een stap verder.
In dit specialisatiejaar leren de
leerlingen hoe ze een eigen zaak
kunnen opstarten en leiden.
Ze doen dit onder andere via
de oprichting van een eigen
mini-onderneming. De leerlingen
kiezen zelf een naam en logo, gaan
op zoek naar de beste leveranciers
en maken publiciteit.
Om beurt vervullen ze verschillende rollen in het salon: ze maken
afspraken, ontvangen de klanten,
stellen een werkplanning op en
houden de boekhouding bij.

Het didactisch kapsalon
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Stage en werkplekleren in Haarzorg

Modellenweken
In het derde jaar haarzorg leren de leerlingen de eerste technieken op oefenhoofden. In het vierde jaar brengen
de leerlingen voor de eerste maal een model mee tijdens de modellenweek. Dan kunnen ze op een echte persoon
technieken toepassen zoals watergolf en brushing.
In de derde graad zijn er jaarlijks zeven modellenweken. In het vijfde jaar brengen de leerlingen elk twaalf
modellen mee, in het zesde jaar zestien. De toegepaste technieken worden ook steeds complexer: dames- en
herensnit, kleuringen, make-up ...

Werkplekleren
De leerlingen van het derde en vierde jaar gaan regelmatig op werkplekleren bij de hogere jaren.
In het vijfde jaar lopen de leerlingen vanaf november één keer per week stage in een eenmanskapsalon. Zij krijgen
hier concrete opdrachten onder toezicht van de stagementor. Op het einde van het schooljaar sluiten ze hun stage
af met een volledige stageweek.
In het zesde jaar gaan de leerlingen het volledige schooljaar één keer per week een hele dag op stage, aangevuld
met twee weken blokstage. Ze gaan vooral aan de slag in iets grotere kapsalons en krijgen egelmatig de kans om
zelfstandig te werken.
De leerlingen van het zevende jaar lopen een halve dag per week stage in een groot kapsalon, opnieuw aangevuld
met twee weken stage. Ze werken mee als volwaardig personeelslid en leren functioneren in een grotere groep
collega’s. Aanvullend runnen ze ook hun eigen didactisch kapsalon op school.
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Enkele van onze partners voor stage en werkplekleren:
Kapsalon
Alliance

Kapsalon
Arima

Aan de slag in het didactisch kapsalon

Kapsalon
Ginette

Il Divo

Kaprijke
Professionele demonstraties van nieuwe technieken

Op werkplekleren in een woonzorgcentrum

Kapsalon
Maximum

Kapsalon
Nuri

Kapsalon
Olivia

Kapsalon
Ramoudt

Kapsalon
Roos

Kapper
Ronny

Coiffeur
Suat

Kapsalon
Turqoise
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Office en Retail & Office (Medewerker Klantendienst | Logistiek medewerker)
7de specialisatiejaar: Business
Support
In het specialisatiejaar Business Support
ligt de focus op klantgericht handelen
en teamwork, twee kernkwaliteiten voor
wie zich op de arbeidsmarkt begeeft.
Daarnaast leren de leerlingen ook
werken met gespecialiseerde software
en schaven ze hun talenkennis bij.
Ook in het zevende jaar werken we
competentieontwikkelend. Zo starten de
leerlingen een eigen mini-onderneming
en gaan ze gedurende een lange periode
op stage. Beursbezoeken en workshops
geven hen de kans om in gesprek te gaan
met mensen uit het werkveld en zo bij te
leren van ervaringsdeskundigen.
De competenties die de leerlingen
tijdens het jaar ontwikkelen komen
dan later op het jaar aan bod in een
geïntegreerde proef.

In de tweede graad Office en Retail leren leerlingen op
een zeer praktijkgerichte manier telefoneren, e-mails en post
behandelen, typen, documenten verwerken en klasseren,
boekhoudkundige bewerkingen uitvoeren ... De leerlingen
ondervinden hoe ze goederen verkoopklaar moeten maken
voor de winkel, hoe ze producten moeten inpakken of
presenteren in schappen, hoe ze klanten moeten onthalen en
informeren. Ze leren ook vlot met de computer werken: invoer
en opmaak van teksten (tekstverwerking), invoer en opmaak
van cijfers (rekenblad), invoer en opmaak van adresgegevens
(databank), de aanmaak en opmaak van eenvoudige
presentaties en het aanpassen van multimediaal materiaal.
Leerlingen Office moeten ook vlot kunnen communiceren in
verschillende talen. In de lessen Nederlands, Engels en Frans
verwerven ze hiervoor de basisvaardigheden.
In de derde graad Office bestuderen en oefenen de leerlingen
in de kantoorklas en in hun stagebedrijf de taken van een
administratief medewerker. Daarnaast kunnen ze kiezen uit
twee modules: Medewerker Klantendienst of Logistiek
medewerker. Voor Office en Retail zijn er verschillende
ict-klassen beschikbaar en een virtueel kantoor, uitgerust met
de modernste media.

Leerlingen aan het werk in het virtueel kantoor
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Stage en werkplekleren in Office en Retail

Van bij de start van het derde jaar maken de leerlingen van Office en Retail kennis met de werkvloer. Ze ontdekken
de verschillende mogelijkheden in de sector en doen zo meteen praktische ervaring op. In het vierde jaar gebruiken
ze die ervaring om een eigen didactische winkel op te richten.
De leerlingen van het vijfde jaar Office verkennen de keuzemodules Klantendienst of Logistiek door een bezoek
aan een callcenter of de logistieke afdeling van een bedrijf. In het tweede semester maken de leerlingen voor Office
tijdens een stageweek kennis met hun stageplaats om daarna wekelijks één dag mee te draaien aan het onthaal
van een woonzorgcentrum of opleidingsinstelling.
Tijdens het zesde jaar starten de leerlingen in de maand november met een week stage in de profit-sector waar ze
tot het einde van het schooljaar een dag per week stage lopen. In het tweede semester krijgen ze bovendien een
stage van drie weken voor de module die ze gekozen hebben. De leerlingen van Medewerker Klantendienst behalen
een extra attest als ze slagen voor dit deel van de stage.
In het zevende jaar Business Support starten de leerlingen met drie weken stage. Tijdens deze periode krijgen
ze een intensieve opleiding en kunnen ze uitgebreid kennis maken met het bedrijf en hun collega’s. Na deze
stage hebben de leerlingen wekelijks één stagedag tot het einde van het schooljaar. De focus in het zevende
jaar ligt op klantgericht handelen. De leerlingen komen daarom terecht in winkels waar ze klanten ontvangen en
verkoopsgesprekken voeren aan de balie en in de showroom.
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Enkele van onze partners voor stage en werkplekleren:

Didactische winkel

Simulatiespel logistiek

Werkplekleren Medewerker Klantendienst
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Restaurant en keuken & Grootkeuken

In het derde jaar Restaurant en Keuken leren de leerlingen de
basisvaardigheden en technieken in de keuken en het restaurant. Zo leren
ze in de lessen keuken o.a. bakken, koken, stomen, grillen, gratineren aan. Ze
oefenen snijtechnieken en leren grondstoffen verwerken. In de zaal leren ze een
restaurant aankleden en een tafel dekken volgens de regels van de kunst. Ze leren
op een klantvriendelijke manier mensen ontvangen en bedienen. Dit alles met de
nodige dosis Franse terminologie.
In vierde jaar Restaurant en Keuken verfijnen de leerlingen hun technieken en
gaan ze aan de slag in het didactisch restaurant van de school. Ze maken kennis
met showcooking en leren verschillende dranken op de juiste manier serveren.
Het belang van veiligheid en hygiëne in de horeca komt ook aan bod en de
leerlingen maken kennis met verschillende types werkplekken zoals een brasserie,
een gastronomisch restaurant, een grootkeuken en gezonde snelrestauratie.
In het vijfde jaar Grootkeuken ligt de focus op het verwerven van kennis,
vaardigheden en attitudes die je nodig hebt om te werken in grootkeukens
of in cateringbedrijven die maaltijden verzorgen voor de verzorgingsector,
voor bedrijven of voor grote evenementen. De leerlingen leren in team lekker
en gezond koken voor grote groepen, gebruik makend van verschillende
kooktechnieken. Ze leren ook hoe je maaltijden moet bewaren en verdelen. Ze
houden rekening met de regels van veiligheid, hygiëne en afvalbeleid en bewaken
de prijs en kwaliteit van hun eindproducten.
Er zijn zowel praktijklessen op school als stages en andere vormen van
werkplekleren in grootkeukens van bedrijven en instellingen (scholen,
verzorgingscentra…) en in de cateringsector.

Het didactisch
restaurant
In het oefenrestaurant
van de school
etaleren de leerlingen
van de richting
Restaurant en Keuken
hun vooruitgang.
Van eenvoudige
maaltijden tot prachtig
gedresseerde bordjes:
alles wordt dagvers
bereid en geserveerd
volgens de regels van
de kunst.
Het restaurant is
meerdere middagen
in de week geopend,
ook voor externen.
De plaatsen zijn
wel beperkt, dus op
voorhand reserveren is
een must.
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Anders leren

Leren leren in het eerste jaar

Lessen Nederlands in de eerste graad

Een leerling in het eerste jaar moet heel wat nieuwe
dingen leren! Er zijn nieuwe vakken, nieuwe leraren,
nieuwe afspraken ... In de lagere school was er één
leraar die de hele dag bij de leerlingen was. Er was één
leerkracht die de afspraken maakte. Nu is er voor elk
vak een andere leerkracht en zijn er dus verschillende
afspraken, verschillende boeken en andere manieren van
werken. Het maakt het schoolleven minder eenvoudig.

In de eerste graad volgen de leerlingen heel
wat lessen Nederlands. In het eerste jaar B
krijgen de leerlingen 5 uur Nederlands per week.
In het tweede jaar krijgen ze nog altijd 5 uur
Nederlands wanneer ze de richting KantoorVerkoop / Verzorging- Voeding volgen en 4 uur
wanneer ze kiezen voor de richting Haarzorg /
Verzorging-Voeding.

Thuis moet je ook meer en harder werken en dat gaat
niet vanzelf...

Doel van dit “minitaalbad” is alle leerlingen een
goede talige basis geven om de verdere opleiding
te kunnen afwerken en aan de slag te gaan op de
arbeidsmarkt.

Studeren kan je echter leren en in OLVIGent helpen we
leerlingen daar graag bij!
Tips om de agenda goed te gebruiken, om efficiënt
een boekentas te maken, met kleuren te werken, een
schema te maken, een tekst te begrijpen, leerstof beter
te onthouden ... het zijn maar enkele voorbeelden van de
hulp die de klastitularis en de vakleerkrachten bieden.

Het praktisch gebruik van Nederlands staat
centraal. De theorie die je nodig hebt, bekijken
of herhalen we grondig zodat iedere leerling
voldoende kansen krijgt om goed Nederlands te
leren lezen, schrijven en spreken.
We besteden ook regelmatig aandacht aan de
specifieke schooltaal, zodat de leerlingen de lessen
goed kunnen volgen.
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Huiswerkklas
Leerlingen die graag betere resultaten willen, die thuis
geen rustige werkruimte hebben of gewoon graag af
en toe extra uitleg of studietips krijgen, één adres: de
huiswerkklas: op woensdagnamiddag van 12.05 uur tot
14.30 uur.
Leerlingen eten samen hun lunchpakket op en beginnen
te werken om 12.30 uur. Er is altijd een leerkracht
aanwezig die kan helpen bij het maken van taken en het
studeren van lessen.
Leerlingen die klaar zijn met hun huiswerk kunnen naar
huis vanaf 13.20 uur.
In de loop van september krijgen de leerlingen een brief
om zich in te schrijven.

Studeren in de huiswerkklas

26

Op stap!

Elkaar beter leren kennen ... Leerkrachten in een andere
situatie ontmoeten ... Samen leuke dingen doen ... Onze
spieren trainen ... Creatief zijn ... Cultuur opsnuiven ...
In OLVIGent zijn we ervan overtuigd dat een veilige groep
een essentiële voorwaarde is om tot leren te komen.
Daarom zetten we in OLVIGent hard in op groepsbinding:
iedereen moet zich goed voelen binnen zijn klas.
Leerlingen leren immers van elkaar en van hun
leerkrachten. Iedereen moet elkaar kunnen vertrouwen
en op elkaar kunnen bouwen. Die groep smeden we in
het begin van het schooljaar en daarom gaan we al in
het eerste trimester op meerdaagse reis met de eerste-,
tweede- en derdejaars. Doorheen een breed aanbod
van activiteiten leren we elkaar kennen en gieten we
het fundament voor een fijne klas voor de rest van het
schooljaar.
Leren doen we niet alleen in de klas. Daarom organiseren
we in het vierde en vijfde jaar meerdaagse studiereizen
die verder gaan dan Gent en omstreken. Met de
vierdejaars trekken we naar Antwerpen, en met de
vijfdejaars naar Rijsel. We bereiden de reizen in de lessen
voor en ter plekke voeren we opdrachten uit voor onze
vakken.

28

De school is een leefgemeenschap

OLVIGent werkt samen met de leerlingen en hun ouders
of opvoeders aan een goed functionerende school. Als een
leerling door zijn gedrag het goed functioneren van de school
verhindert, dan zal de school de leerling ertoe aanzetten zijn
gedrag te verbeteren en aan te passen.
Als uitgangspunt geldt dat elke leerling de gevolgen draagt van
zijn daden. Wie spiekt, krijgt een nul voor de vraag of toets. Wie
iets vuil maakt, moet het schoonmaken. Wie onbeleefd is, moet
zich verontschuldigen…
Het gevolg van iedere maatregel is dat er opnieuw een goede
samenwerking ontstaat tussen de leerling en leerkracht en/of
medeleerling.
In OLVIGent geloven we dat fouten maken menselijk is en dat
iedereen kan leren uit zijn fouten en kan evolueren. Om elke
leerling daarin te begeleiden, is een goede samenwerking
tussen leerling, ouder en leerkracht noodzakelijk. Als
school willen we daarom graag duidelijk en transparant
communiceren met ouders en opvoeders via brieven,
rapporten, oudercontacten…

Speelplaats
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Leerlingeninspraak
Op onze school luisteren we naar alle
leerlingen. Rechtstreeks of onrechtstreeks
kunnen leerlingen via hun klastitularis of
een andere leerkracht hun mening over de
werking van de school kwijt.
Per klas kan één leerling(e) daarin de mening
van zijn/haar klasgenoten verdedigen
over vooraf bepaalde onderwerpen.
Mogelijke onderwerpen zijn uitstappen,
middagactiviteiten, kledij ...
Daarnaast is er ook de leerlingenraad. Deze
leerlingen denken mee over de werking van
de school en organiseren zelf allerhande
activiteiten voor de andere leerlingen zoals
een voetbaltornooi of een tekenwedstrijd.
Per graad is er ook een leerling die in de
schoolraad zetelt.

Leerlingenbegeleiding
Beste leerling
Misschien herken je dit wel ...
Ik voel me rot, want niemand kijkt naar me om.
Ik durf niet langer meer naar school, ik word voortdurend
gepest.
Het gaat niet langer goed op school, maar ja, eigenlijk is dat
normaal ...
Als je wist hoe het er bij ons thuis aan toe gaat ... maar ik
durf het niemand te vertellen.
Die leerkracht schijnt het steeds op mij gemunt te hebben.
Mijn cijfers zijn de laatste tijd zo slecht, wat kan ik daaraan
doen?
Met je problemen kan je in de eerste plaats altijd terecht
bij:
■ je vakleerkracht;
■ je klastitularis;
■ de zorgcoördinatoren die verantwoordelijk zijn
voor de leerlingenbegeleiding;
■ het CLB (Centrum voor LeerlingenBegeleiding).
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Ouders als partner van de school

Een goede samenwerking tussen de school en de ouders is belangrijk. Als school
zorgen we ervoor dat ouders zich in OLVIGent thuis kunnen voelen. Alle ouders
zijn welkom op school, want we geloven dat we samen instaan voor de opvoeding
en toekomst van elke leerling en dat we samen ‘school’ maken. Daarom worden
de ouders ook regelmatig bevraagd.
Ouders die interesse hebben om in de schoolraad te zetelen, kunnen steeds
contact opnemen met de directeur.

Oudercontacten
Vier maal per jaar verwachten we ouders/opvoeders op school om het rapport van
hun kind in ontvangst te nemen en de resultaten en leerhouding van de leerling te
bespreken met de klastitularis.
De klastitularis spreekt op voorhand een uur af, zodat ouders niet lang moeten
wachten. Indien ouders/opvoeders niet aanwezig kunnen zijn op de avond van het
oudercontact wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. Elke ouder en opvoeder
ontvangt een brief i.v.m. het oudercontact via de maandelijkse briefwisseling.
Op het eerste oudercontact geven we elke (nieuwe) ouder extra uitleg over
het rapport, de schoolagenda, de werking van de school en gaan we in op de
wederzijdse verwachtingen ...
Het oudercontact is ook het moment waarop we de mening vragen van ouders
over allerlei onderwerpen.

Onthaaldag ouders 1B
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Maandelijkse brieven aan
ouders
Op het einde van elke maand krijgen
ouders/begeleiders brieven, informatie
... over de komende maand opgestuurd.
De brieven die de school stuurt hebben
verschillende kleuren elk met hun eigen
betekenis.
Een witte brief is een administratieve
brief zoals de inleidende brief van de
directie, een aanvraag voor studietoelage
of middagverblijf ...
Een groene brief brengt positief nieuws
zoals extra activiteiten, sportdagen,
uitnodigingen voor het oudercontact,
openschooldag ...
Een oranje brief staat voor belangrijke
wijzigingen in het schoolreglement ...
Een rode brief verwijst naar
moeilijkheden, onwettige afwezigheden,
orde- of tuchtmaatregelen ...

Brugfiguur 1ste graad
De brugfiguur is een vertrouwenspersoon voor
de ouders en leerlingen van de eerste graad. Zij
probeert de ouders te helpen met allerhande
vragen en problemen.
Zij werkt vanuit de school nauw samen met
het zorgteam, de leerkrachten, de directie en
andere organisaties o.a. rond vrije tijd,
welzijn ...
Hebt u als ouder een vraag of hebt u ideeën
voor een samenwerking met de school, dan kan
u steeds terecht bij Julie Fichefet:
0471 21 77 89 - j.fichefet@olvigent.be.

OCMW-medewerker
Ook een medewerker van het OCMW kan je op
school aanspreken op een van zijn zitdagen.
Het OCMW kan jou en je kind helpen met
vragen rond financiële problemen, huisvesting,
kinderbijslag, studietoelage...

OLVIGent Online
OLVIGent bruist van leven!
Met tal van activiteiten, uitstappen en
wedstrijden in en buiten de school valt
er altijd iets te beleven.
Blijf je graag op de hoogte van de
activiteiten van onze leerlingen?
Volg ons dan zeker op onze sociale
media en de website.
facebook.com/olvigent
instagram.com/olvi.gent
youtube.com/olvigent
twitter.com/olvigent

Onze-Lieve-Vrouwe-instituut
Tweebruggenstraat 55, 9000 Gent
09 225 46 44 ■ info@olvigent.be

www.olvigent.be

