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SHD

Onderwijsnet: OVSG; leerplannen KOV

Type school: ASO school met TSO component vanaf de 
tweede graad; B-stroom

Andere nuttige info: 1205 leerlingen; 10 klassen in 1A           
(7 moderne, 3 Latijn), gemiddeld 22 leerlingen per klas in 1A; 
1 klas 1B en 1 klas 2 BVL; oprichting 2e graad B-stroom 
aangevraagd voor schooljaar 2019-2020 
Keuzemodule: Klassieke talen, STEM, Sport, extra wiskunde 
en Frans (remediëring en/ of verdieping), ICT, eTwinning en 
socratische gesprekken.
Nieuw vanaf 2019-2020: Mens en samenleving en Engels in 
het eerste jaar
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Indeling van het aanbod:

Abstract theoretisch:

1ste graad: Klassieke talen 
Moderne Wetenschappen/STEM
1B-2BVL

2de graad: Humane wetenschappen *
Economie *
Latijn *
Wetenschappen*
Wetenschappen-STEM*
Wetenschappen Sport*

*met of zonder CLIL

Aanvraag oprichting B-stroom is lopend
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3de graad: Humane Wetenschappen* 
Economie-Moderne Talen (3/4 u wisk)*
Economie –Wiskunde*
Latijn-Moderne Talen (3/4 u wisk)*
Moderne Talen-Wetenschappen*
Moderne Talen-Wetenschappen-Sport*
Wetenschappen-Wiskunde* (6u wisk)
Wetenschappen-Wiskunde* (8u wisk)
Wetenschappen-Wiskunde –Sport*
Latijn-Wiskunde -wetenschappen/Duits*
Latijn-Wetenschappen*

* CLIL: Engels kan geïntegreerd worden in de vakken wiskunde, fysica, 
geschiedenis, informatica, filosofie, …

theoretisch technisch:
2de graad: Handel
3de graad: Handel – Boekhouden Informatica
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Studieaanbod  eerste jaar - 1A: 

Basisvorming:      27 lestijden

Levensbeschouwing 2
Aardrijkskunde 2
Natuurwetenschappen 2
Mens en samenleving 1
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4 
Wiskunde 4
Techniek 2
Moderne vreemde talen
-Frans                                                          3
-Engels                                                        1
Artistieke opvoeding
-Beeld                                                          2
-Muziek                                                       1

Differentiatie: 5 lestijden

1: Klassieke talen: 
Latijn 4
ICT             1

2: STEM:    
STEM 2
ICT 1
Wiskunde                           1
(remediëring-verdieping)
eTwinning/socratische
gesprekken                        1

3: Sport:  
Sport & welzijn 2
ICT                                       1
Wiskunde 1
(remediëring-verdieping)
Frans                                   1
(remediëring-verdieping)
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Studieaanbod  eerste jaar – 1B: 

Basisvorming: 26 lestijden                                   Differentiatie: 6 lestijden       

Levensbeschouwing 2
Wetenschappen 2            Bouw                                     3
Lichamelijke opvoeding 2            Schilderen en decoratie     3
Nederlands 4
Wiskunde 4
Maatschappelijke vorming 3
Moderne vreemde talen
-Frans                                                          1
-Engels                                                        2
Artistieke opvoeding
-Beeld                                                         2
-Muziek                                                      1
Techniek
-Voeding                                                     1
-ICT                                                              1
-Elektriciteit                                               1
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Directie: Ivo Aerts & Bram Moors

Zorgcoördinator eerste graad:  Lydia Huskens: 
klasindelingen, opvolging  leerproblemen, ON, klassenraden, 
cel leerlingenbegeleiding, oudercontacten

Leerlingbegeleider eerste graad: Dorine Achten: 
welbevinden, schoolloopbaan,  leren leren, socio-emotionele
ondersteuning, 
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Algemeen zorgbeleid eerste graad: 
- Hoe vaak zijn er klassenraden? 

Ter kennismaking in september, na elke examenperiode, tussentijds bij 
noodzakelijke items

- Wanneer zijn er georganiseerde oudercontacten? 
5 per schooljaar: bij aanvang van het schooljaar, met herfst-, kerst, paas-, 
en eindrapport
Doel: bespreken van de resultaten en attitude, opvolging ondersteuning 
leerling, bespreken studiekeuze
Op vraag van ouders of klassenraad kunnen er ook nog extra 
oudercontacten georganiseerd worden.

- Bij wie kan een ouder/leerling een zorg melden? 
Bij inschrijving wordt gevraagd om gekende zorgen, noden reeds mee te 
delen. Coördinator neemt in augustus contact op met de ouders voor 
opvolging.
Tijdens het schooljaar: 
1ste aanspreekpersoon: klastitularis (2 per klas) of anders vakleerkrachten, 
coördinatie, secretariaat, leerlingenbegeleiding, directie, CLB 
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Algemeen zorgbeleid eerste graad: 
- Zijn er specifieke protocollen? 

Bij pestsituaties worden alle partijen betrokken en via de no-blame
methode aangepakt. Er wordt ook een gevoelsthermometer afgenomen 
om zo problemen te detecteren. 

- Organiseert de school extra bijlessen, studie, remediëring? Hoe wordt dit 
georganiseerd?  Wanneer? 
Tijdens pauzes of na schooltijd (dinsdag of donderdag tijdens het 9de

lesuur): inhaallessen en remediëringslessen voor Frans en wiskunde. 
Taalondersteuning voor Nederlands. 

Mijn kind heeft specifieke onderwijsnoden, en nu?
- Aan wie melden bij de inschrijving? Noteren op het inschrijvingsdocument. 

Via zorgcoördinator worden  trajecten opgestart bij aanvang van het 
schooljaar.

- Welke info moet ik meebrengen bij de inschrijving? 
Eventuele plannen of procedures vanuit het basisonderwijs, attesten
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Welke hulp krijgt mijn kind bij een leerprobleem?

- Op welke manier verloopt de communicatie? 
telefonisch en via smartschool. Ook individuele gesprekken met de leerling 
en de ouders

- Hoe verloopt de samenwerking met externe diensten, CLB,…?
Indien nodig wordt de expertise van deze instanties aangewend. De 
samenwerking met deze diensten is sinds jaar en dag enorm hecht.
Logopedisten, kinderpsychiaters, artsen, … worden gecontacteerd en 
uitgenodigd om de begeleiding van de leerling zo optimaal mogelijk te 
laten verlopen. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.

Geef een aantal voorbeelden van aanpassingen die jullie school reeds            
gedaan heeft : 
Dyslexie, dyscalculie, dysorthografie : individuele begeleidingsplannen 
opstellen samen met de ouders. Communicatie naar alle klasleerkrachten. 
Dyslexie- en zorgklas tijdens de examens, teksten van begrijpend lezen op 
voorhand meegeven, meer tijd bij toetsen en examens, …
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Welke hulp krijgt mijn kind bij een ontwikkelingsprobleem: 

- Wie is aanspreekpunt? 
Klastitularis, coördinator en leerlingenbegeleiding, ON-plus

- Welke protocollen worden opgemaakt?  
Specifieke begeleidingsplannen met compenserende en dispenserende 
maatregelen in samenspraak met de ouders, de leerling, eventueel ON-
leerkracht of andere externe instantie.

- Hoe wordt informatie overgebracht naar leerkrachten? 
Via smartschool en extra klassenraden

- Is er een officiële diagnose nodig om deze ondersteuning te krijgen? 
Ja, een diagnose vergemakkelijkt de specifieke begeleiding.
Indien er geen officiële diagnose gesteld is, kan er in overleg met ouders, 
CLB, externe ondersteuning gekeken worden naar individuele maatregelen.
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Welke hulp krijgt mijn kind bij een ontwikkelingsprobleem: 

- Op welke manier wordt de leerling  en de ouder hierin betrokken? 
Na de melding wordt met de leerling en de ouders een gesprek aangegaan 
om afspraken te maken i.f.v. noden en voor een vlotte doorstroming.

- Op welke manier verloopt de communicatie? 
Telefonisch en via smartschool. Ook individuele gesprekken.

- Hoe verloopt de samenwerking met externe diensten, CLB,…?
Indien nodig wordt de expertise van deze instanties aangewend. De 
samenwerking met deze diensten zijn sinds jaar en dag enorm hecht.
Logopedisten, kinderpsychiaters, artsen, … worden gecontacteerd en 
uitgenodigd om de begeleiding van de leerling zo optimaal mogelijk te 
laten verlopen. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. 

- Geef een voorbeeld van aanpassingen voor een leerling met een 
ontwikkelingsprobleem: ON plus-begeleiding, individuele trajecten en 
alternatieve schoolloopbaan met compenserende en dispenserende 
maatregelen.
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Geef een aantal voorbeelden van aanpassingen die jullie school 
reeds gedaan heeft in functie van: 

- ASS
- Eetstoornissen
- Transgenderproblematiek
- Hoogbegaafden

Vrijstelling van bepaalde lesuren, bepaalde lesonderdelen. Extra 
ondersteuning via ON, leerlingbegeleiding, ….
Compenserende en dispenserende maatregelen
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Wat typeert deze school?

Sterke begeleiding ten dienste van de leerlingen

Goede contacten tussen ouders en school

Alternatieve onderwijsvormen: CLIL, Kagan

Enthousiaste medewerkers

Goede studieresultaten in het hoger onderwijs
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Adresgegevens: Europalaan 10, 3650 Dilsen-Stokkem

Telefoonnummer: 089 790866

E-mailadres: info@sh-dilsen.be

Website school: www.sh-dilsen.be

Opendeurdag/infoavond:  zondag 24 maart 2019 van 
13u30 tot 17u30

Inschrijving: vanaf dinsdag 23 april 2019. 
Meebrengen: recent rapport en identiteitskaart.
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