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Programma

Wie maakt Stroom?

Hoe zal Stroom er uit zien?

Meewerken aan Stroom?

 Solliciteren voor Stroom?

Vragen



STROOM?



Waarom een nieuwe school?

 In Leuven kiezen opvallend veel leerlingen voor een school 
met ASO-bovenbouw. We willen een autonome 
eerstegraadsschool met focus op brede oriëntatie.

 Er is nood aan extra capaciteit.

 Een proeftuin om aan de slag te gaan met nieuwe 
inzichten over hoe we leerlingen kunnen motiveren en tot 
leren kunnen brengen.



 Een nieuwe en vernieuwende eerstegraadsschool met 

focus op brede oriëntering

 Een school met vlotte doorstroming van lager naar 

secundair en van eerste naar tweede graad

 Een school die mee beweegt met de stad en met de wereld

 Een school onder stroom: waar leerlingen energie en 

prikkels krijgen om hun eigen weg te zoeken en te vinden



WAAR KOMT STROOM?







HOE WORDT STROOM 
GEMAAKT?



Coördinatie-
team

Kernteam

Stuurgroep

Onder-
zoekers

Proces-
begeleider



Activiteiten kernteam

Blik openen Fundamenten 
leggen Concretiseren Verruimen



TYPISCH STROOM



WE ZIJN ER VOOR 
IEDEREEN



WE ZIJN KLEIN, EN DAT 
MAAKT ONS OOK GROOT



WE ZIJN EEN SCHOOL 
IN DE STAD



WE BREKEN DOOR 
GRENZEN HEEN



IN DE PRAKTIJK



MOTIVEREN



Motiveren

• Groeimindset

• Zelfdeterminatietheorie



Groeimindset
Prof. C. Dweck (Stanford 

University)
 “Ik kan dat niet”.  “Ik kan dat 

NOG niet”.

Bepalend voor de manier van 
kijken naar leren van 
leerlingen door leerlingen, 
ouders en leerkrachten



Zelfdeterminatietheorie

 Autonomie

 verBinding

 Competentie



BREED ORIËNTEREN



Breed oriënteren

Ontdekken, verkennen en verdiepen van interesses

Differentiëren

Observeren



Ontdekken, verkennen, verdiepen 
van interesses
 leerlingen met zoveel mogelijk domeinen kennis laten 

maken, laten proeven

 vanuit idee dat elke finaliteit en elk domein even veel 

waarde heeft. 



Differentiëren

Differentiëren in interesses en abstractieniveau
Rekening houdend met instroom
Basis/verdieping/uitbreiding
Projectwerk / flexuren
Begeleid door een leerkrachtenteam



Observeren

de leerling (en ouders): zelfonderzoek, reflectiemomenten, 
al dan niet onder begeleiding van een mentor
de leraar: observeren, interesses prikkelen, leerling goed 

leren kennen, zo vertrouwd worden met leerlingen dat ze 
spontaan op je kunnen toestappen
 Samen een traject willen afleggen, werken aan 

verbondenheid
Regelmatig reflectiegesprek met elke leerling
 Evaluatie en rapporteren is hierbij zeer belangrijk



NAAR EEN LESSENTABEL



Godsdienst

Godsdienst

Aardrijkskunde

Aardrijkskunde

Frans

Frans

Frans

Frans

Geschiedenis

Lichamelijke opvoeding

Lichamelijke opvoeding

Muzikale opvoeding

Natuurwetenschappen

Natuurwetenschappen

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Plastische opvoeding

Mens en Maatschappij

Techniek

Techniek

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Keuze-uur

Keuze-uur

Keuze-uur

Keuze-uur

Keuze-uur

Lessentabel 
1A



Lessentabel 
1A

We herschikken 
de vakken

Godsdienst

Godsdienst

Aardrijkskunde

Aardrijkskunde

Frans Frans

FransFrans

Geschiedenis

Lichamelijke opvoeding

Lichamelijke opvoeding

Muzikale opvoeding

Natuurwetenschappen

Natuurwetenschappen

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Plastische opvoeding

Mens en Maatschappij

Techniek

Techniek

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Keuze-uur

Keuze-uur

Keuze-uur

Keuze-uur

Keuze-uur



Lessentabel 
1A

We werken met 
vakkenclusters

Godsdienst

Godsdienst

Wetenschap & techniek

Wetenschap & techniek

Frans Flex-uren

Flex-urenFrans

Geschiedenis

Lichamelijke opvoeding

Lichamelijke opvoeding

Artistieke vorming

Wetenschap & techniek

Wetenschap & techniek

Nederlands

Nederlands

Artistieke vorming

Flex-uren

Flex-uren

Artistieke vorming

Mens en Maatschappij

Wetenschap & techniek

Wetenschap & techniek

Wiskunde

Wiskunde

Flex-uren

Flex-uren

Keuze-uur

Keuze-uur

Keuze-uur

Keuze-uur

Keuze-uur



Lessentabel 
1A

Invulling 
keuze-uren

Godsdienst

Godsdienst

Wetenschap & techniek

Wetenschap & techniek

Frans Flex-uren

Flex-urenFrans

Geschiedenis

Lichamelijke opvoeding

Lichamelijke opvoeding

Artistieke vorming

Wetenschap & techniek

Wetenschap & techniek

Nederlands

Nederlands

Artistieke vorming

Flex-uren

Flex-uren

Artistieke vorming

Mens en Maatschappij

Wetenschap & techniek

Wetenschap & techniek

Wiskunde

Wiskunde

Flex-uren

Flex-uren

Flex/Latijn/Keuzeproject

Flex/Latijn/Keuzeproject

Flex/Latijn/Keuzeproject

Startmoment

Flex-uren



Ma Di Wo Do Vr

1 Startmoment Wetenschap & 
techniek

Wiskunde Flex-uur Nederlands

2 Flex-uur Wetenschap & 
techniek

Artistieke 
vorming

Flex-uur
/ Latijn

Frans

3 Flex-uur
/ Latijn

Godsdienst Artistieke 
vorming

Flex-uur Lichamelijke 
opvoeding

4 Flex-uur Godsdienst Artistieke 
vorming

Flex-uur Lichamelijke 
opvoeding

5 Mens en 
maatschappij*

Flex-uur
/ Latijn

Wetenschap & 
techniek

Wetenschap & 
techniek

6 Geschiedenis* Flex-uur Wetenschap & 
techniek

Wetenschap & 
techniek

7 Wiskunde Flex-uur Frans Nederlands

* De uren Mens 
& Maatschappij 
en geschiedenis 
organiseren we 
tweewekelijks of 
in een semester-
systeem



Startmoment

Maandagmorgen

Per klas

Klasgesprek

Weekplanning maken



Flex-uren
 3 klassen samen

Nederlands, Frans, wiskunde
 De 3 vakleerkrachten zijn elk uur aanwezig

 Regelmatig instructiemomenten voor leerlingen die daarvoor 

kiezen, + extra ondersteuning mogelijk

 Uitbreiding mogelijk:

 Latijn (3 lesuren + opdrachten), heterogene klasgroepen

 Keuzeprojecten

 Planning opstellen in het begin van de week







Nederlands, Frans en wiskunde 
op twee manieren werken 
Klassikale uren

• Leerstof waarbij alle leerlingen instructie nodig hebben
• Leerkracht gestuurd
• Klasgroep is belangrijk

 Flexuren
• Over de klassen heen (per 3 klassen)
• Bepaalde stukken leerstof die leerlingen ook zelfstandig kunnen 

verwerken
• Instructies, werktijd, verdieping/verbreding
• Leerlingen leren plannen
• Meer autonomie bij de leerling => motivatie gaat omhoog



Opdracht Nederlands (zelfst.)

14u15 Instructie wiskunde

Oefeningen wiskunde (zelfst.)

Opdracht Frans (zelfst.)

15u15 Les Latijn

Lander

Opdracht Frans (zelfst.)

14u15 Instructie wiskunde

15u00 Instructie Nederlands

Oefeningen Nederlands (zelfst.)

Keuzeproject Mindstorms

Sara

Oefeningen wiskunde (zelfst.)



Vakkenclusters

Vakkencluster artistieke vorming: MO / PO / Expressie

Vakkencluster wetenschap en techniek: aardrijkskunde, 

natuurwetenschappen en techniek

 3 klassen samen: 3 leerkrachten geven gelijktijdig les zodat 

er per vak, per cluster of projectmatig kan gewerkt 

worden.



Nieuw vak: Mens en maatschappij

Burgerschap

 Economische, financiële, culturele en digitale 

competenties



4 Projectweken

 Leerlingen krijgen alle ruimte om hun interesses en 
intrinsieke mogelijkheden te verkennen en te ontplooien 
zodat ze op het einde van de eerste graad een 
gemotiveerde keuze kunnen maken voor de tweede graad
 Leerlingen laten kennismaken met de verschillende 

studiedomeinen. 



4 Projectweken

We werken per projectweek rond één centraal thema 
waarbinnen de verschillende domeinen aan bod komen. 
We vertrekken van de eerste projectweek waar alle 

domeinen aan bod komen en evolueren naar de vierde 
projectweek waarbinnen de leerlingen zelf de domeinen 
kiest, die het meest aansluiten bij zijn interesse.  



Voorbeeld: De ronde van Leuven



Voorlopige 
uurregeling

08u30 Inloop

09u00 1ste lesuur

09u50 2de lesuur

10u40 Pauze

10u55 3de lesuur

11u45 4de lesuur

12u35 Middagpauze

13u25 5de lesuur

14u15 6de lesuur

15u05 Pauze

15u15 7de lesuur

16u05 Einde



EVALUEREN



Breed evalueren

betekent: 
 kijken naar een persoon in zijn geheel, naar zijn talenten 

en mogelijkheden
 vanuit verschillende invalshoeken
 gemeten met verschillende instrumenten 
 en in verschillende contexten geobserveerd.



Waartoe / Waarom evalueren we? 

Vaststellen van ‘Waar sta ik’, ‘Wat kan ik’
Voor de verdere ontwikkeling en ontplooiing van de 

leerlingen
Om het leerproces te optimaliseren.
Om goed te kunnen oriënteren.



Wat evalueren we? 

Product
Proces
Kennis
Vaardigheden
Competenties
Attitude



Wie evalueert (mee)? 

 Leerkrachten

 Leerlingen

Ouders

 Externe partners



Hoe evalueren wij? 

 Evaluatiecriteria:
 Op voorhand bepalen en meedelen met leerlingen

 Eventueel samen bepalen met leerlingen 

Differentiëren in het evalueren:
 Product

 Toetsen



Wanneer evalueren we? 

Permanent

Proefwerken?



Verschillende manieren van scoren 

Puntscores 

 Evaluatielijsten en rubrieken

Woordelijke rapporteringen



Waarop focussen we?

 Leerlingen weten met welke doelstellingen ze bezig zijn
 Leerlingen leren zichzelf inschatten 
 Door het (gedifferentieerd) evalueren weten de leerlingen of ze 

deze doelstellingen onder de knie hebben. Verdere opvolging: 
remediëring, verdieping, verbreding
 Leerkrachtenteams begeleiden de leerlingen en tijdens 

reflectiegesprekken bespreken de leerlingen met hun ‘mentor’ 
hun leerproces. Ook ouders worden hierbij betrokken.
 Doel: toewerken naar een positieve oriëntering naar de tweede 

graad.



MEEWERKEN AAN 
STROOM?
Werkgroepen



Activiteiten kernteam

Blik openen Fundamenten 
leggen Concretiseren Verruimen



Meewerken aan Stroom?

• Deelname aan een werkgroep
• Werken in Stroom



WERKGROEPEN



Waarom werkgroepen oprichten?

 Stroom samen inhoud geven met onderwijsprofessionals.

 In de werkgroepen willen we enthousiaste vakexperten

samenbrengen om onze visie te concretiseren.



Wat realiseren binnen de 
werkgroepen?
Nieuwe eindtermen: toelichten en bespreken

 Leerplandoelen opdelen in basis en verdieping/uitbreiding

Doelstellingen vertalen op leerlingenniveau

Hoe binnen het vak/cluster/(keuze)project differentiëren?

Bestaand materiaal bestuderen i.f.v. differentiëren

 Zelf planning / lesmateriaal uitwerken



Welke werkgroepen?

Nederlands
 Frans
Wiskunde
 Latijn

 Focus op differentiëren en concretiseren van organisatie 
van de flexuren



Welke werkgroepen?

Vakkencluster artistieke vorming: MO / PO / Expressie

Vakkencluster wetenschap en techniek: aardrijkskunde, 

natuurwetenschappen en techniek

 Leerplannen naast elkaar leggen, op zoek gaan naar 

gemeenschappelijke thema’s, projecten uitwerken



Welke werkgroepen?

Uitwerken projectweken 
 Concreet uitwerken van de eerste projectweken

 Zoeken naar mogelijke partners (scholen, organisaties en 

bedrijven)

BaSo
 Overgang van basisonderwijs naar secundair onderwijs vlotter 

laten verlopen



Welke werkgroepen?

 ICT
 Elektronisch leerplatform

 Computernetwerk

Mens en maatschappij
 Thema’s bepalen + uitwerken 



Welke werkgroepen?

Waarom bepaalde vakken niet?



Praktisch
 Startdag

 woensdag 7 februari van 20.00 tot 22.00 uur

 locatie: UC Leuven-Limburg

 Algemene visie: werkkaders voorstellen

 Kennismaking met de werkgroep + vergadermomenten vastleggen en 

doelen verfijnen

Ongeveer twee keer per maand samenkomen

Vergadermomenten in onderling overleg met de leden van 

de werkgroep af te spreken



Voor wie?

Openstaan voor de visie van Stroom
Willen reflecteren over …
Bereidheid om ongeveer twee keer per maand samen te 

vergaderen 
 Teamspeler
 (Vak)leerkrachten, (vak)experten, pedagogische 

begeleiders, docenten, studenten, CLB-medewerkers



Wat heb je hieraan als leerkracht?

 Inzichten rond differentiëren, breed evalueren, 
onderwijsinnovatie, oriënteren …
Voorbereiding op modernisering SO ( september 2019)
Netwerk uitbouwen over de scholen heen
Materiaal uitwisselen



Verantwoordelijken opstart 
werkgroepen
 Artistieke vorming: Annelynn Ballieu
 BaSO: Ruth Wouters (UCLL)
 Frans: Nadine Janssens (SML)
 Latijn: Katrien Vandeweerdt (PAR)
 Mens & maatschappij: Kaat Dereymaeker (HHH)
 Nederlands: Willem Schoors
 Projectweken: Dirk Staf (MIN)
 Wetenschappen & techniek: Ann Pinoy (SAL)
 Wiskunde: David Vierbergen (VTI) en Katleen De Zaeyer (SML)
 IT: Willem Schoors
 Keuzeprojecten: geen werkgroep, maar oproep tot voorstellen



Zin om mee te doen?

Mailen naar info@stroom.ksleuven.be

mailto:info@stroom.ksleuven.be


WERKEN IN STROOM



Aantal leerkrachten 2018-2019

 142 leerlingen verdeeld over 6 klassen

 ongeveer 200 lesuren

= equivalent van 10 fulltimers

Kan verdeeld worden over een 15-tal leerkrachten

Ook ondersteunend personeel



Solliciteren

Vacatures verschijnen na de krokusvakantie op 
www.stroomleuven.be en worden bezorgd aan de KSL-
scholen
 Solliciteren tegen 16 april (na paasvakantie)
 Eerste selectie op basis van brieven
Gesprekken eind april
 Eerste voorlopige aanwervingen half mei

http://www.stroomleuven.be/


VRAGEN OF 
OPMERKINGEN?
info@stroom.ksleuven.be
of zo meteen
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