welkom in

stroom
Stroom is een jonge en vernieuwende eerstegraadsschool in de
bruisende buurt van de Vaartkom. Als leerling krijg je bij ons de tijd en
ruimte om te kijken wat jou wel en niet ligt, wat je graag doet of waar
je sterk in bent. Met een aanpak die tegelijk vertrouwd en anders is,
zorgen we voor een vlotte doorstroom van het basis naar het secundair
onderwijs en van de eerste naar de tweede graad.
Stroom is ook een school die mee beweegt met de stad en de wereld
om zich heen. Het is vooral een school die onder stroom staat: waar we
onze leerlingen energie en prikkels geven om hun eigen weg te zoeken
en te vinden.
In dit boekje vertellen we jou wat “typisch Stroom” is. Benieuwd
naar meer? Kom dan langs en ga in gesprek met onze medewerkers,
leerlingen of ouders.
Klikt het? Dan kijken we er al naar
uit om jou volgend schooljaar
beter te leren kennen en mee
te nemen in de stroom!

Team Stroom

typisch
stroom
We maken
samen de
toekomst.
Stroom start
bij jou.
Stroom is
er voor jou.

Samen
breken we
door grenzen
heen.

Wij zijn een
open school.

Wij zijn klein,
en dat maakt
ons groot.

Stroom is zoveel: jong, open,
eigenzinnig, creatief, nieuwsgierig,
gedreven, positief, vol vertrouwen
en kleurend binnen, buiten en
tussen

de

lijntjes.

Om

maar

een paar karaktertrekjes op te
sommen. Maar als we het moeten
beperken tot die kenmerken die
er voor ons echt toe doen, dan
toch zeker deze:

Stroom start
bij jou.

#ikdoehetzelf
In Stroom draait het om jou. Je neemt als leerling
zelf je leerproces in handen. Een groot deel van
de lestijd bestaat uit flex-uren of vakken met
een projectaanpak. Tijdens de flex plan je zelf
je opdrachten in en bepaal je hoeveel tijd en
ondersteuning je nodig hebt voor welke opdracht.
Dankzij dit flexibel systeem is er ruimte
om te verbreden of verdiepen zodat je
je eigen weg kan banen.
Die weg hoeft niet altijd recht naar
je doel te lopen. Omwegen en
fouten zijn kansen om te leren
en vooruit te gaan.

#ikhoorerbij
Stroom maken we samen. We zijn een kleine
school waar iedereen iedereen kent. We willen

Stroom is
er voor jou.

een school zijn waar je je thuis voelt en waar er
respect is voor elkaar en de omgeving.
Samen zorgen we er ook voor dat je vooruit kan
in je leerproces. We geloven in jou en geven je de
tijd, de ruimte en de ondersteuning die je nodig
hebt. We dagen je uit om elke keer weer vooruit
te gaan.

#ikkanhet
In Stroom vinden we het spannend om op een
andere manier school te maken. We komen los
van het traditionele lessenrooster en ontwikkelen
ons eigen evaluatiesysteem.
Ook jou dagen we uit om je eigen weg te zoeken,
vanuit het rotsvaste geloof dat elke leerling kan
groeien. We moedigen je aan om vol te houden bij
een tegenslag en inspanning te zien als iets wat bij
leren hoort.

Samen
breken we
door grenzen
heen.

We zijn klein,
en dat maakt
ons groot.

#zorgenvoorelkaar
We kiezen er bewust voor om een eerstegraadsschool te zijn. Zo zorgen we voor een zachte
overgang tussen de lagere school en het secundair
onderwijs.
Je krijgt bij ons de kans om op zoek te gaan naar
wat jou interesseert en waar je goed in bent.
Ons team staat dicht bij jou en neemt elke kans
om je beter te leren kennen. Zo kunnen we je
helpen in je zoektocht.

Wij zijn een
open school.

#opengeestenopenblik
Stroom is een school met een open geest. Als
leerling, medewerker of partner mag je zijn wie je
bent.
Met open blik gaan we vol nieuwsgierigheid op
ontdekking in Leuven en de wereld rondom ons.
We

nodigen

onze

buren,

onderzoekers,

ondernemers, makers en creatievelingen uit om
mee school te maken.

#futureproof
In Stroom krijg je twee jaar de tijd om uit te zoeken
waar jouw interesse en motivatie ligt om zo een
doordachte keuze te maken voor de tweede
graad.
Tijdens je jaren op Stroom krijg je van ons tools
mee om ook daarna steviger in het leven te staan:
je leert plannen, samenwerken en reflecteren.
Ook als school blijven we leren en zijn we steeds
op zoek naar manieren om het nog beter te doen.

We maken
samen de
toekomst.

een week
onder
stroom
De deuren van Stroom gaan open om 8u. Vanaf 8u30 nemen we de
tijd om ‘in te lopen’: geen stretchoefeningen, wel nog even bijpraten
met de collega-leerlingen, iets checken bij de leerkrachten of nog eens
door de leerstof gaan.
Om 9u worden alle leerlingen op school verwacht en gaan de lessen
echt van start. Lessen lopen in elkaar over, Stroom heeft dan ook
géén bel: alles laten vallen om je snel naar de volgende klas te moeten
haasten, hoeft bij ons niet.
Onze leerdag eindigt om
16u05. Wie wil, kan nog
even ‘uitlopen’ tot 17u,
daarna gaan de deuren
dicht om ’s anderendaags weer wijd
open te gaan.
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We beginnen de week telkens met een startmoment, waarin je samen
met je klascoach werkt rond “leven en leren in Stroom”.
Daarna gaan we aan de slag. Dit kan in traditioneel klasverband
zijn, over klassen heen, via flexuren of met de hele groep tijdens de
projectweken.
Het

basispakket

bestaat

uit

volgende

vakken:
 Wiskunde,

Frans,

Nederlands:

twee uur per week reiken je
leerkrachten leerstof aan in de
klas en oefen je die samen. Tijdens
de flex werk je op je eigen tempo. Je
kiest zelf wanneer je welk vak inplant
en er is ruimte voor remediëring en/of
verdieping.
 Artistieke vorming: hierin bundelen we twee vakken (beeld en
muziek) en werken we over klassen heen. Twee uur per week
ga je gedurende een aantal weken creatief aan de slag rond een
bepaald thema.
 LAB: aardrijkskunde, natuurwetenschappen en techniek worden
samengebracht en we werken ook hier over klassen heen. Tijdens
de LAB-uren ga je actief aan de slag: op een wetenschappelijke
manier leren onderzoeken, ontwerpen, maken, creaties testen en
eventueel bijsturen.
 Geschiedenis: een keer per week trekken we in klasverband
lessen uit het verleden en passen die toe op vandaag.
 Mens & samenleving: Van waarderen hoe anders groepen en
culturen kunnen zijn, over weten wat geld nu echt betekent, tot
het om kunnen gaan met het hele online gebeuren van vandaag
en morgen.

 Lichamelijke opvoeding: je krijgt tijdens de pauzes elke dag even
de kans om je letterlijk ‘uit te leven’, maar twee uur per week staat
ook tijdens de lessen Lichamelijke Opvoeding alles in het teken van
gezondheid en beweging.
 Godsdienst:

bij

Stroom

is

iedereen

welkom,

van

welke

geloofsovertuiging ook. Vanuit de katholieke traditie van onze
scholengemeenschap gaan we graag in dialoog met elkaar en
denken we samen na over het ‘leven’ en de samenleving van
vandaag.
Als je gebeten bent door de oude Romeinse cultuur, kan je tijdens de
flexuren ook Latijn volgen: drie uur per week krijg je les Latijn samen
met andere enthousiastelingen. Daarnaast krijg je ook opdrachten
tijdens de flex.

PROJECTWEKEN
Tijdens de projectweken zetten we alles op alles. Het lessenrooster,
de vakken en de klassen worden door elkaar gehaald. We trekken
naar buiten en werken intensief rond een centraal thema. Op die
manier maak je kennis met de verschillende domeinen die in de
tweede graad aan bod komen. Je brengt dingen in de praktijk die je
in de theorielessen hebt gezien. Zo kan je nog beter zien en vooral
ervaren wat je ligt of niet ligt.
We zoeken daarbij telkens inspiratie in de
praktijk. Denk bijvoorbeeld aan een workshop
fietsen herstellen, zelf een plan uitwerken
voor de heraanlegging van een Leuvens
plein of het opzetten van een eigen
mini-onderneming.
Op het eind van de rit staan we stil
bij wat goed was of beter kon, bij welke
zaken je nu het liefste deed, en waar je
graag meer over willen weten of leren.

TWEEDE JAAR
In het tweede jaar ziet je lessentabel er vertrouwd maar toch een
beetje anders uit. Zo heb je dan 8 flexuren in plaats van 10 en maak je
kennis met een nieuw vak: Engels.
Bovendien kan je in het tweede jaar kiezen tussen verschillende
basisopties en zelf bepalen of je wil focussen op klassieke talen,
moderne talen of wetenschappen.

WAT NA
STROOM?
Na twee jaar Stroom weet je goed welke
richting je uit wil en kan je een positieve
keuze maken voor de tweede graad, zonder
tijd of zelfvertrouwen te verliezen.
KSLeuven zorgt ervoor dat je binnen het aanbod
van de scholengemeenschap kan doorstromen
naar de richting die je wil volgen. En het team van
Stroom staat klaar om je bij de overstap naar de
tweede graad te begeleiden.

evaluatie
en reflectie
Met Stroom willen we je laten groeien zodat je klaar bent om op
een positieve manier de overstap naar de tweede graad te maken.
We bekijken samen met jou wat je moet en wil bereiken. We werken
doelgericht zodat je goed weet waar je naartoe werkt.
Als we samen doelen vooropzetten, dan willen we die ook halen. We
staan dan ook regelmatig even stil, om te zien hoever je al in je traject
staat: wat je kent en kan, hoe je in de groep en je omgeving staat, hoe
je gegroeid bent en waar je misschien nog niet helemaal op koers zit.
Dat aftoetsen doen we op verschillende manieren. We kijken hoe je
dagelijks functioneert en we laten je oefeningen of kleine toetsen
maken. Vaste examenperiodes zijn er niet, maar we zorgen tussenin
wel voor grote toetsen, zodat je ook leert omgaan met grotere gehelen
van leerstof.
We doen dit het hele jaar door, zodat we kort op de bal kunnen spelen,
met bijvoorbeeld een extra uitdaging of wat meer inoefening.
Vier keer per jaar zorgen we voor een Stroomrapport, waarin we in beeld brengen waar
je staat in het bereiken van de doelen.
Aan dat rapport koppelen we een
reflectiedag, waarop je samen met
je leerkrachten en medeleerlingen
terugblikt

op

de

voorbije

periode en plannen maakt
voor het vervolg. Tijdens
een oudercontact ga jij met
je klascoach en je ouders in
gesprek.

zorg dragen
voor elkaar
Iedereen is anders. Creatieve geesten, stille waters, doordenkers of
doordoeners, marathonlopers of sprinters: we verwelkomen ze graag
bij Stroom.
We geven onze leerlingen alle vertrouwen en hebben respect voor de
gewone of net buitengewone karakters die ze zijn. Maar we verwachten
ook wel wat terug: respect voor zichzelf, voor elkaar en voor Stroom.
Pesten past niet bij ons, open en positief met elkaar omgaan des te
meer.
Onze Stroom-regels liggen in dezelfde lijn:
geen uitgebreid reglement met hopen kleine
lettertjes, wel een set van heldere en
eenvoudige regels, die ervoor moeten
zorgen dat iedereen zich goed voelt en
alle kansen krijgt. Zo mogen gsm’s
in de klas bijvoorbeeld wél, als
dit helpt bij het leren. Tijdens
de pauze verwachten we dan
weer dat gsm’s niet worden
bovengehaald, maar maken
we tijd om te babbelen en te
ontspannen.

waar vind je
stroom?
Stroom kreeg onderdak in een volledig nieuw
gebouw, stevig van buiten en flexibel van binnen.
Niet alleen maar traditionele klaslokalen dus,
maar ook plekken waar er rustig apart of
in kleine groepjes gewerkt kan worden,
en grote ruimtes voor bijvoorbeeld
projectwerk of wanneer je al eens
wat meer beweegruimte nodig hebt.
Tijdens de komende maanden wordt
er hard gewerkt aan een aangename
buitenomgeving waarin de Dijle helemaal
tot haar recht komt. Er wordt plaats gemaakt
voor groen en ontspanning. Aan de oever van
de Dijle komt zelfs een openluchttheater.
Stroom bevindt zich in de Vaartkom, op de hoek van de Vaartstraat en
de Minckelersstraat. Vanaf het station is het minder dan een kwartier
wandelen. Kom je met de bus, dan neem je de ringbus (lijn 600). Vanaf
de bushalte Leuven Vaartkom is het dan nog vijf minuten stappen tot
aan Stroom. En uiteraard voorzien we ook een veilige plaats voor het
parkeren van de fiets.
De Vaartkom is een buurt in volle ontwikkeling. Onder de noemer
‘Vaartopia’ vormen de Stad Leuven en haar partners ruim 30 hectare
industriegebied om in een creatieve zone, waar ontwerpers, startende
bedrijfjes, onderzoekers, kunstenaars, culturele verenigingen, de
Leuvenaar en dus ook Stroom een plek krijgen om te werken en te
(be)leven.

meer weten?
Is je nieuwsgierigheid geprikkeld na het
lezen van deze brochure? Wil je nog
meer te weten komen over onze
nieuwe en vernieuwende school?

•

Je bent welkom op onze
opendeurdag. Die vindt
plaats op zondag 8 maart,
van 10u tot 18u.

•

Onze website vind je op
www.stroomleuven.be

•

Mailen kan naar
info@stroom.ksleuven.be
of bel op 016 79 79 35.

 Volg “stroomleuven” op Facebook, Twitter en Instagram.

Stroom Leuven
J.P. Minckelersstraat 192
3000 Leuven
www.stroomleuven.be
info@stroom.ksleuven.be
016 79 79 35

