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KSLeuven



De scholengemeenschap streeft ernaar

• rekening te houden met de behoeften van elke jongere via aangepaste 

begeleiding en oriëntering.

• elke jongere gelijke kansen te bieden op een kwaliteitsvolle vorming en 

opleiding.

• in te spelen op de noden van een complexe en veranderende wereld.

• elke jongere kennis, vaardigheden en studiehouding bij te brengen via een 

eigentijdse aanpak.

• jongeren te bezielen vanuit een christelijk geïnspireerde visie.



Cognitief sterke leerlingen
• leerlingen met sterke cognitieve en/of schoolse vaardigheden die al dan niet tot 

uiting komen onder invloed van niet-cognitieve leerling- en/of 
contextkenmerken. 

• leerlingen die tot de top 10% behoren van de relevante vergelijkingsgroep. 

(Prodia, 2019 en Project Talent, 2020)



Project Extra Uitdagen(d)!

• Bewustmaking in alle scholen van KSLeuven

• Beschrijven en documenteren van de bestaande lespraktijken

• Uitwisselen van expertise -> ervaringen, kennis, materiaal…

✓ schooloverstijgende werkgroep

✓ lerend netwerk van geselecteerde ankerscholen

✓ Leuvense basisscholen

=> Engagement om gezamenlijk ook aan de onderwijsnoden van  deze 
doelgroep tegemoet te komen. 



Binnen KSLeuven

• Mogelijkheden modernisering -> FLEX

• Klasexterne praktijken

• CLIL 



Mogelijkheden modernisering

• Leerplannen eerste graad

- verbreding en verdiepingsdoelen

- aandacht differentiatie

• Assen van verdieping

• Leerplannen tweede graad

- cesuurdoelen

- aandacht differentiatie



FLEX

• eerste jaar 

• 3u of 4u 

• Frans, Nederlands en wiskunde

• remediërend of verdiepend

• vaak driesporenbeleid



Klasexterne praktijken

Doelen:

• leerlingen prikkelen en uitdagen door verbreding aan te bieden

• ontmoeting van ontwikkelingsgelijken

• naast inhoud ook vaak inzetten op metacognitieve vaardigheden



Klasexterne praktijken

HDC

Project: Zeppelin

Wie: leerlingen 1ste – 6de

Wat: 

• modules per leerjaar of per twee leerjaren

 voorbeelden: Sterrenkunde, yoga, Italiaans…

• Gegeven door verschillende coaches

Hoe vaak: 2u per week, wisselend in het lessenrooster per module



Klasexterne praktijken

HH

Project: Xplora

Wie: leerlingen 1ste graad 

Wat: 

• workshops of uitstap

 voorbeelden: bezoek IMEC of inleiding tot Chinees

Hoe vaak: 5 keer een halve dag in het tweede trimester



Klasexterne praktijken

LEM

Project: Sur+

Wie: leerlingen derde graad muziek

Wat: 

• Aanvraag via motivatiebrief

• Specifieke artistieke doelstellingen

Hoe vaak: 

hangt af van doelstelling, kan voor 1 trimester, 1 schooljaar of 2 

schooljaren zijn.



Klasexterne praktijken

SML

Project: Hoogvliegers

Wie: leerlingen 1ste – 6de

Wat: 

• 1ste graad: projecten rond verschillende thema’s

 voorbeeld: wiskunde en muziek

• 2de en 3de graad: eigen gekozen project of een ander vak opnemen

Hoe vaak: 2u per week



Klasexterne praktijken

SPC

Project: DDP

Wie: leerlingen 1ste – 6de

Wat: 

• Verschillende thema’s van verschillend duur vanuit zoveel mogelijk 

invalshoeken

 voorbeelden: geocache, kanker…

• Werken aan zelfgekozen project

Hoe vaak: 2u per week, vast in het lessenrooster



CLIL

• = content and language integrated learning

• het volgen van een aantal vakken in een andere taal



Tot slot

• onderwijsbehoeften staan centraal

- inzetten op binnenklasdifferentiatie

- derde graad => mogelijkheid tot volgen vak in hoger onderwijs

- examencommissie

- vakversnelling


