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LAB is sinds 1 september 2017 de nieuwe secundaire school voor 
Klein-Brabant, de eerste volledig onafhankelijke, erkende én 
gesubsidieerde school in België in meer dan 20 jaar.

LAB brengt een revolutionaire schoolstructuur die over de grenzen van 
de klassieke vakken heen denkt. Geen strikte lesuren per vak. 
We brengen kennis en vaardigheden samen in onderzoeksprojecten. 
‘Waarom moeten we dat kennen?’ is een vraag die de leerlingen zelf 
tijdens de les beantwoorden.

LAB - Gedreven Onderwijs heeft één glasheldere missie: jouw zoon of 
dochter goesting geven om te blijven leren. 

LAB stelde daarvoor een team van uitzonderlijk gedreven leerkrachten 
samen. Zij doen aan co-teaching, werken samen de projecten uit, spelen 
op elkaar in en inspireren elkaar over de vakgrenzen heen. 
Zo kunnen ze jongeren echt prikkelen en uitdagen, hen echt leren 
denken en doen.

LAB is ook de expertise van onderwijswetenschappers 
Tinneke Van Kerckhoven en Kristien Bruggeman, samen de directie. 
Kristien Bruggeman is bovendien verbonden aan de Universiteit Antwerpen 
en Agoria, de sectorfederatie voor de technologische industrie.

GEDREVEN, SINDS ALTIJD
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Iedereen is het er al jaren over eens: onderwijs moet anders.
De wereld schreeuwt om vernieuwers die buiten de bestaande conventies kunnen 

denken, jongeren die initiatief tonen en die ook op mentaal vlak over de nodige 
weerbaarheid en flexibiliteit beschikken.

Kennis wordt steeds sneller vernieuwd, en er komt steeds sneller nieuwe kennis bij. 
Ook de maatschappij wordt steeds complexer. Dat alles vraagt om vakoverschrijdend 

te leren werken en denken.

En toch zit het traditionele onderwijs vandaag nog steeds gevangen in een
19de eeuwse structuur die écht vakoverschrijdend werken onmogelijk maakt.

Waar leerkrachten eenzame helden zijn in hun klas en vak. En waar leerlingen niet 
bese�en dat wat je in de lessen wiskunde leert, ook écht kan toepassen.

Dààrom is LAB nodig.
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HET LAB-MODEL
Traditioneel bestaat het Vlaamse onderwijslandschap uit twee types scholen:

LAB combineert het beste van deze twee werelden, en gaat nog een stuk verder. 
We gebruiken hiervoor het Scandinavische model van de integratieve pedagogiek. 
LAB biedt een uitgekiende combinatie van theoretische, ervaringsgerichte en 
persoonlijke kennis aan binnen verschillende contexten. Zo zetten we leerlingen 
aan tot ‘diep’ leren.  

Concreet? 
We werken geïntegreerd en brengen verschillende vakken samen in een aantal 
stimulerende leeractiviteiten. De vakgrenzen vervagen, en je ontdekt wat de link 
is tussen wiskunde en natuurwetenschappen, tussen aardrijkskunde en 
geschiedenis,... Zo begrijp je beter waarom je bepaalde zaken ‘moet’ leren. 
Soms vertrekken we vanuit de praktijk en komen we zo tot de theorie, 
soms omgekeerd.

Aanvullend moedigen we onze leerlingen in elke fase van het leerproces 
aan om hun eigen vorderingen te evalueren, en dus hun persoonlijke kennis 
te ontwikkelen.

Theorie-scholen: theorie wordt gedoceerd, geabsorbeerd, geoefend en getoetst.
Er is nauwelijks ruimte om de theorie ook toe te passen.

De ervaringsgerichte scholen, gekend als methodescholen. 
Deze scholen vertrekken vanuit het principe ‘leren door te doen’. 
Ze gaan grotendeels voorbij aan theoretische kennis die van belang is 
om kennis te verankeren en toe te passen in wisselende contexten.
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VERKENNEN

Via wetenschappelijke experimenten 
verkennen de leerlingen de verschillende 
aspecten van de waterkringloop en leren ze 
wetenschappelijke instrumenten hanteren. 

In deze fase leggen we de theorie en 
bijhorende terminologie vast: water dat 
kookt, gaat ‘verdampen’, stromend water 
kan erosie veroorzaken, enzovoort. 
De theoretische kennis wordt nadien 
getoetst om er zeker van te zijn dat 
iedereen de begrippen beheerst.

Iedereen heeft in zijn schoolcarrière kennis gemaakt met de waterkringloop. 
Op onze voorgaande infoavonden bleek alvast dat de meeste ouders zich 
slechts wat flarden herinneren. 

Dat is exact wat er gebeurt als je kennis niet verankert. 
Het LAB-model zorgt ervoor dat je de waterkringloop 
binnen twintig jaar nog perfect kan uitleggen.

KENNIS
VERANKEREN

HET LAB-MODEL TOEGEPAST:
DE WATERKRINGLOOP
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TOEPASSEN VERRUIMEN

Tijdens de laatste fase verruimen we 
de context van de waterkringloop en 
leren leerlingen hoe deze een rol speelt 
in de opwarming van het klimaat, wat 
de gevolgen zijn van extreme droogte of 
overstromingen en verkennen ze de 
ethische aspecten van deze problemen.

In deze stap richten we ons op het 
onderzoeks-project. We starten met een 
onderzoeksvraag: ‘Hoe zout is zoet water ?’ 
Dankzij de verworven kennis en de verankering 
van de terminologie 
kan elke leerling oplossingsgericht meedenken. 
Bovendien krijgen ze de uitdagende opdracht om 
hun oplossing te presenteren aan de hand van 
een werkend model van de waterkringloop.
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EEN WEEK LAB

1: BZL
BEGELEID
ZELFSTANDIG
LEREN

BZL is een lesmethodiek die leerlingen stimuleert om
zelfstandig leerstof te verwerken en in te oefenen.

De rol van de leerkracht is coachend: hij begeleidt je als je iets 
niet begrijpt. Je werkt opdrachten op eigen tempo af.

Heb je meer uitleg nodig? Dan kan je even apart zitten met 
de leerkracht. Ben je erg sterk in een bepaald vak? Dan dagen 
jouw leerkrachten je met plezier uit!

Zo kunnen we zeer verregaand di�erentiëren en blijft 
iedereen gemotiveerd. Je zal ontdekken dat sommige vakken 
je beter liggen dan andere, een eerste belangrijke stap naar 
meer zelfkennis.

LAB werkt dagdagelijks vakoverschrijdend,
los van de klassieke lesuurstructuur.
Dat betekent dat je de klassieke vakbenamingen
–wiskunde, aardrijkskunde, Frans–
niet als dusdanig terugvindt op het lessenrooster.

Het LAB lessenrooster is voornamelijk
opgebouwd uit 3 grote blokken.
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2: OP
ONDERZOEKS
PROJECTEN

In de onderzoeksprojecten stimuleren wij je om zelf actief kennis 
te verwerven door vragen te stellen, onderzoek te voeren en zo 
oplossingen te bedenken. 

Je wordt een echte speurneus naar nieuwe kennis en ontwikkelt 
steeds betere onderzoeksvaardigheden: je leert informatie 
opzoeken, doorzetten, out-of-the-box denken, analyseren,
betrouwbare conclusies trekken en presenteren. 

Jouw leraren schotelen je technische, historische, 
wetenschappelijke problemen voor. Deze projecten dagen je 
dus op verschillende vlakken uit. 

Tijdens de onderzoeksprojecten leer je ook hoe jij functioneert 
in een groep: ben jij een geboren leider, een stille werker 
of een charismatische presentator?
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3: 
MODULES

In de modules laten wij je kennismaken
met niet zo voor de hand liggende thema’s en toepassingen.
En ontdek je weer meer over jezelf.

Zo komt meetkunde tot leven in de module Hout en ontdek je de wet 
van Ohm tijdens de module Elektriciteit. Tijdens de module Programmeren 
maak je animaties, games, verhalen of muziek met behulp van het 
programma Skratch.

Heerlijk helder communiceren leer je tijdens de module Verbindend
Communiceren. Daar ontdek je hoe je een inspirerende presentatie geeft, 
hoe je makkelijker kan samenwerken met anderen en ruzie vermijdt.

In de module exponentieel denken scherpen wij jouw creativiteit aan en 
bereiden je voor op een uitdagende toekomst.
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08.50u
09.40u
10.30u
11.15u
12.05u
12.55u
13.45u
14.35u
15.25u

Instructie NL
Instructie WI
Sport & Spel
Artistieke Opvoeding
Artistieke Opvoeding
Middagpauze
Instructie FR
Instructie EN
BZL

MAANDAG

08.50u
09.40u
10.30u
11.15u
12.05u
12.55u
13.45u
14.35u
15.25u

OP Cultuur
OP Cultuur
Sport & Spel
OP STEM
OP STEM
Middagpauze
BZL 
Spreeklab FR
BZL

DINSDAG

08.50u
09.40u
10.30u
11.15u
12.05u
12.55u
13.45u
14.35u
15.25u

LO
LO
Sport & Spel
BZL
BZL
Middagpauze
BZL
OP STEM
OP STEM

DONDERDAG

08.50u
09.40u
10.30u
11.15u
12.05u
12.55u
13.45u
14.35u
15.25u

OP STEM
OP STEM
Sport & Spel
OP CULTUUR
OP CULTUUR
Middagpauze
Module
Module
Module

VRIJDAG

08.50u
09.40u
10.30u
10.40u
11.30u

OP STEM
OP STEM
Pauze
Instructie WI
Spreeklab EN

WOENSDAG

In een uurrooster ziet dat er zo uit:



AAN DE SLAG!
1. WEEKOPDRACHTEN

2. ZELF LEREN PLANNEN

Op maandag krijg je een studiewijzer met daarop je weekopdrachten. Met die opdrachten 
moet je op vrijdagavond klaar zijn. Zo blijft je project op schema. 
(In de tweede en derde graad krijg je steeds meer verantwoordelijkheid en leer je ook 
op langere termijn plannen.)  

Nu je de inhoud van alle begrippen kent - BZL, OP, Modules - vertellen we je graag 
hoe zo’n week verloopt. Wat je alvast moet weten: bij LAB gonst het van de bedrijvigheid 
en gedrevenheid. LAB-leerlingen zitten niet stil.

Je plant zelf deze weekopdrachten in, week na week, vanaf dag 1 bij LAB. 
Je planningsvaardigheden worden geëvalueerd en bijgestuurd. Zo leer je plannen als de 
beste, en je zal jezelf heel erg goed leren kennen.

3. BZL - INSTRUCTIEMOMENTEN
Tijdens de blokken BZL krijg je korte instructiemomenten. Hier leg je de theoretische 
basis voor je project. Vervolgens neem je een chromebook en ga je zelfstandig aan de slag 
met Google Classroom. Je oefent er de theoretische kennis in. Heb je hulp nodig, dan kan je 
beroep doen op één van de aanwezige leerkrachten (co-teaching!).

4. OP
In de onderzoeksprojecten wordt de theorie plots heel concreet, wanneer we je stimuleren 
met technische, historische of wetenschappelijke problemen.
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5. BEWEGEN & NOG EENS BEWEGEN 
LAB zet je in beweging! Daarom is er elke dag sport en spel waar je kennis maakt met een 
breed gamma sporten. Bewegen geeft je hersenen zuurstof waardoor ze beter werken. En een 
stel goed werkende hersenen heb je zeker nodig als LAB-leerling!

7. CULTUURBESCHOUWING 
Je krijgt geen godsdienst of zedenleer bij LAB maar wel cultuurbeschouwing. Een brede, 
maatschappelijke vorming die je een kritische bril geeft om naar jezelf én de wereld rond je 
te kijken. Diversiteit, duurzaamheid, burgerzin en welzijn zijn de vier grote thema’s waaraan 
we binnen cultuurbeschouwing werken. Ook hier zal je ontdekken dat er heel wat verbanden 
zitten tussen techniek en geschiedenis, cultuur en aardrijkskunde, …

8. HUISWERK
LAB gelooft dat leerlingen die overdag actief aan de slag gaan met de leerstof, 
thuis geen uren huiswerk moeten maken. Daarom beperken we dat huiswerk tot 3 uren 
per week. Dat kan in de huiswerkklas of thuis, zoals je zelf wil.

6. VERRIJKING
Er staan nog heel wat andere zaken op het programma die je persoonlijkheid verrijken. 
Bij kunst en creatie proef je van alle kunstdomeinen. Van beeldhouwen tot grafisch ontwerp 
tot presentatietechnieken. En tijdens de modules prikkelen we je leergierigheid met 
atypische kennis en vaardigheden die je in het traditionele onderwijs niet terugvindt.

9. WERK INDIENEN 
Op het einde van de week lever je je weekopdrachten in. Ben je klaar, denk je dat je klaar 
bent, of ben je niet klaar? We bekijken het samen met jou, sturen bij waar nodig of dagen je 
extra uit met creatieve verdiepingsopdrachten. 
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LAB wil je goesting geven om te blijven leren. 
Dat vraagt om een digitale leeromgeving op maat 
van jongeren maar ook om persoonlijke ondersteuning 
die zorgt voor een veilig leerklimaat.

14

GOESTING GEVEN

Digitale vaardigheden zijn niet meer weg te denken uit ons leven en werk. 
Jongeren zijn dan wel erg bedreven in Youtube en social media, écht werken 
met een pc en handig gebruik maken van software en apps lukt hen niet 
zo goed. Zo digital native blijken onze jongeren dus ook weer niet. 
Daarom integreert LAB digitale vaardigheden in het leerproces.
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LICHTERE
BOEKENTAS

Bij LAB staat je boekentas in de cloud. 
Geen schoolboeken, en dus ook geen 15 kilo zware zak op je rug. 
Je hoeft hoogstens enkele lichte mapjes te vervoeren. 

GOOGLE
CLASSROOM

LAB gebruikt Google Classroom, een relatief nieuwe toepassing 
specifiek voor onderwijs. Binnen deze digitale omgeving kunnen 
leerkrachten en leerlingen op heel eenvoudige manier opdrachten 
uitwisselen. Leerlingen kunnen bronnen delen en met elkaar 
communiceren via lesgroepen of via e-mail. Je leerkracht ziet 
meteen wie zijn werk inlevert en kan je in realtime feedback geven. 
Je werk staat in de cloud, dus kan je via je persoonlijke login 
eender waar en wanneer aan de slag. Classroom is advertentievrij 
en gebruikt je content en gegevens nooit voor andere doeleinden.

CHROME
BOOKS

Tijdens het blok BZL, Begeleid Zelfstandig Leren, ga je zelfstandig 
aan de slag met de leerstof via Google Classroom. Dat doe je op 
een chromebook. Chromebooks zijn snelle laptops die jou en je 
leerkrachten toegang geven tot de educatieve apps en bronnen op 
het internet. Deze chromebooks zijn eigendom van LAB, en het gebruik 
ervan is simpelweg voorzien in de schoolrekening. 



PROFESSIONELE LERAREN 
LAB-leerkrachten blijven ook leren, en daar helpen we hen bij. Externe experten uit de 
academische wereld en uit het bedrijfsleven zorgen ervoor dat zij bijblijven en dat ze 
kennis verwerven over hoe jij het beste leert. 

Jouw leerkrachten werken bovendien elke week samen om de onderzoeksprojecten 
te ontwerpen, passend materiaal te ontwikkelen en na te denken over evaluatie. 
Daarbij krijgen ze de steun van Kristien Bruggeman, experte in professionaliserings-
trajecten voor leerkrachten, die dit proces in goede banen leidt.

CO-TEACHING 
Omdat de leerkrachten bij LAB een hele week op school zijn, kunnen ze ook samen 
voor de klas staan. Fijner voor hen maar zeker ook voor jou! Zo is er altijd wel een 
leerkracht die je verder helpt als dat nodig is.

TOEGEWIJDE ZORGCOACH
Onze zorgcoach coacht jouw leerkrachten. Dat betekent dat zij samen nadenken hoe 
ze jou nog beter kunnen ondersteunen. Ze zorgen ervoor dat lesmateriaal, instructie-mo-
menten en samenwerken op jou afgestemd zijn!
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LAB leert je competenties en strategische vaardigheden aan 
want met theoretische kennis alleen red je het niet meer.

Daarom beschouwt LAB leren als een proces, geen momentopname 
uitgedrukt in punten. LAB evalueert je evolutie, continu. 

Tijdens dat leerproces is je coach een belangrijk persoon. 
Je kan altijd bij hem of haar terecht met vragen of met wat er ook 
in je hoofd omgaat. 

Omgekeerd volgt de coach je evolutie op de voet, 
gaat tijdig een gesprek met je aan en schakelt op het juiste moment 
de juiste collega in. De coach begeleidt ook jouw evaluatie.

Evolueren en evalueren bij LAB, dat gaat zo:



LAB wil uitdrukkelijk een lerende school zijn. 
Niemand is ooit te oud om te leren, ook een school niet. 

We stellen onszelf continu in vraag en sturen bij, zodat we nog meer 
in onszelf kunnen geloven, en in de jongeren die bij LAB afstuderen.

Wanneer een leerling of meerdere leerlingen minder goed evolueren 
dan verwacht of bepaalde methoden niet e�ectief blijken, analyseren 
we in de eerste plaats waarom dat zo is. Dat kan zijn door de voor-
geschiedenis, de leerstijl, de motivatie, maar net zo goed door de 
gehanteerde methodiek. 

LAB wil een school zijn waar iedereen zijn verantwoordelijkheid 
opneemt om de missie ‘goesting geven om te blijven leren’ te realiseren. 
Leerkrachten werken in team aan een uitdagende leeromgeving, leerlingen 
engageren zich om het beste uit zichzelf te halen, ouders om een open en 
constructieve dialoog aan te gaan met de school.

Dat maakt LAB tot een open, flexibel onderwijssysteem dat feedback 
van leerlingen, ouders, leerkrachten, zorgcoach en CLB bekijkt en 
integreert waar het waardevol blijkt.
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WEEK
PLANNER

Op maandag krijg je een overzicht van alle taken die je tegen vrijdag 
moet afronden. Op basis hiervan maak je een weekplanning op. 

We willen dat je een probleemoplossende denker wordt. 
Daarom helpen we je bij het ontwikkelen van leerstrategieën. 
Aan de hand van je weekplanner evalueert je leerkracht deze 
5 vaardigheden:

1. Je maakt een planning op.
2. Je volgt de planning op.
3. Je controleert of je het vooropgestelde doel bereikt.
4. Je gebruikt geschikte hulpmiddelen indien nodig.
5. Je vraagt raad aan de juiste persoon indien nodig.

Aan het einde van de week evalueert de leerkracht ook je leerproces. 
Belemmer je jezelf door bv te veel te praten, te snel op te geven, … 
Of stimuleer je je eigen leerproces door verstandig om te gaan met tips, 
door anderen te helpen, …? 

5X
RAPPORT

Vijf maal per jaar (herfst, eindejaar, februari, april, juni) krijg je 
een overzicht van je evolutie van de afgelopen twee maanden. 
Niet met punten, maar met kleurcodes:

GROEN:   Je past aangeleerde competenties en vaardigheden 
               probleemloos toe. 
GEEL:      Je kan aangeleerde competenties en vaardigheden toepassen,  
               maar je hebt daarbij nog wat hulp en ondersteuning nodig. 
ORANJE: Je kan aangeleerde competenties en vaardigheden nog niet  
               toepassen. Geen paniek, wij helpen je, maar het vraagt wel 
               om een extra inspanning van jou. 

Je evolutie telt! Ga je van oranje naar geel? Super! Ga je van groen naar 
geel? Dan mag je minder tevreden zijn. In elk geval geeft de leerkracht 
jou de nodige feedback, tips, hulp en opvolging.
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5X 
UNIEKE

LAB
WAARDEN

Met kennis alleen kom je niet ver. Je hebt ook nood aan vaardigheden 
die je persoonlijkheid verrijken. Vaardigheden die je zowel privé als 
op werkgebied, in elke situatie en op elk moment in je leven zullen 
ondersteunen op persoonlijk vlak. Ze zorgen voor persoonlijke houvast 
en stabiliteit in een steeds sneller veranderende maatschappij. 
Ook hier onderscheidt LAB zich sterk van het traditionele onderwijs. 
Het is immers uniek dat een school zo sterk op deze vaardigheden inzet 
en ze zo uitdrukkelijk evalueert. 

Dit maakt je helemaal LAB:

• Grenzen verleggen: je gaat uitdagingen aan op een creatieve manier.
• Vertrouwen: je werkt aan positieve ervaringen en wekt zo vertrouwen bij
   jezelf en bij anderen.
• Passie & verwondering: je staat open voor nieuwe dingen en neemt elke
   uitdaging aan.
• Jezelf mogen zijn: je leert opkomen voor je eigen mening en laat je niet
   beïnvloeden door anderen
• Teamwork: je neemt je verantwoordelijkheid om anderen te helpen en
   samen doelen te bereiken.

JAAR EN
GRAAD

EVALUATIE

Leerplannen worden altijd per graad opgesteld, per twee jaar dus.
Dat geldt voor de meeste leerplannen.

Precies omdat LAB zo hard inzet op leren als proces, krijg je pas bij 
het beëindigen van je hele graad een ‘eindrapport’, een graadevaluatie. 
LAB blijft je gedurende je hele graad bijsturen zodat je die graaddoel-
stellingen behaalt.

Aan het einde van het eerste jaar secundair krijg je bij ons dus geen 
A-, B- of C-attest, maar wel een grote tussentijdse evaluatie. 
Verlaat je om één of andere reden onze school voor het beëindigen van 
je graad, dan zullen wij je wel een volkomen geldig jaarattest afleveren.



STROOM
LAB biedt in het eerste jaar zowel de A-stroom als de B-stroom aan. 
Het eerste jaar secundair is opgesplitst in 1A en de brugklas 1B. 
Maar wat betekent dat nu? 

De meeste kinderen starten in 1A. 
Voor brugklas 1B kies je als je om een of andere reden leerachterstand 
opliep in de lagere school. Zo kan een leerstoornis als dyslexie of 
dyscalculie, een ziekte of verhuis ervoor zorgen dat je de lagere school 
niet met succes afrondde. 

De bedoeling van brugklas 1B is om deze jongeren na één jaar in de 
brugklas opnieuw te laten starten in het eerste jaar A-stroom. 
We zetten tijdens dit brugjaar in op taalontwikkeling, wiskundig inzicht, 
maar ook op zelfstandig leren werken.

Blijkt de A-stroom geen haalbare kaart? Dan begeleiden wij jou naar 
een passende richting in een school naar keuze. 

Meer weten over dit verlengde traject? 
Contacteer ons dan zeker voor een antwoord op maat van jouw kind.

A
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VAN 12 TOT 22j

Met alle respect, maar op je 12 jaar heb je de wereld nog niet gezien.
Je kan dan ook onmogelijk weten waar je goed in bent 

en wat je nu echt graag doet.

LAB duwt je niet zomaar in een richting. We geven je in de eerste twee graden 
een brede, algemene opleiding waarin we je laten proeven van zoveel mogelijk 

uiteenlopende domeinen zodat je gaandeweg zelf ontdekt welke richting je uit wil.
In de derde graad kan je dan bewuster gaan kiezen.

Je traject bij LAB start op je 12de en gaat verder dan je 18de. Want wat, waar en 
hoe je verder studeert, is het logische vervolg op je zelfontdekkingstocht bij LAB.

Volg ons even mee door je studietraject, van 12 tot 22 jaar.
Of langer, voor wie nog steeds goesting heeft.

Wil je de studietrajecten in detail bekijken, download dan het addendum 
op onze website.
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1ste GRAAD:
VERKENNEN 

Richtingen:
1A / 1B

2A Moderne Wetenschappen

In de eerste graad maak je in de modules kennis 
met verschillende topics uit verschillende domeinen. 
Zo kan je zelf ontdekken waar je warm van wordt, of 
net ijskoud. 

Soms ben je ervan overtuigd dat je iets niet zal 
kunnen of willen. Daarom - ja, sorry - verplichten we 
je net als iedereen om alle modules te doorlopen. Zo 
leer je ontdekken, doorbijten. 

Alleen zo kan je na afloop met de hand op het hart 
zeggen: ‘Dit is echt niets of dit is helemaal iets voor 
mij.’  En word je verrast door talenten waarvan je niet 
wist dat je ze bezit.

Modules: 
5 per schooljaar, 3u per week, 6 weken per module.
(meer over modules, zie p. 10)

Hout
Elektriciteit  
Programmeren 
Verbindend Communiceren
Exponentieel denken
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2de GRAAD:
VERDIEPEN

Richtingen:
3A/4A Wetenschappen

3A Humane Wetenschappen

In het 1ste en 2de jaar kreeg je al een goed beeld van wat je 
interesseert en wat je minder goed ligt. De tweede graad bereidt 
je voor op de studiekeuze die je in de 3de graad zal maken. 

De richting Wetenschappen focust niet louter op 
wetenschappen: talen, geschiedenis, economie en cultuur komen 
evengoed aan bod. 

In de richting Humane Wetenschappen komen de basisbeginselen 
van psychologie en cultuurwetenschappen aan bod. 

Je kiest 2 verschillende modules van telkens 15 weken per 
schooljaar. Bovendien geven we leerlingen de mogelijkheid om 
via de modules zich verder te verdiepen in niet- wetenschappelijke 
domeinen. 

De modules zijn zo ontworpen dat ze leerlingen breed 
blijven oriënteren en toelaten verschillende interessevelden 
te verkennen. Deze modules worden aangeboden onder de vorm 
van projecten, waarbij we ernaar streven zo nauw mogelijk samen 
te werken met lokale bedrijven en partners.

Modules: 
2 per schooljaar, 3u per week, 15 weken per module.

Webdesign
Engineering
Journalistiek
Herborista
Fotografie
Grafisch ontwerp & Multimedia
Filosofie



3de GRAAD:
VOORBEREIDEN 

HOGER 
ONDERWIJS 

De 2de graad zorgde ervoor dat je inzicht kreeg in je 
eigen interesses en talenten. De derde graad bereidt 
je optimaal voor op verder studeren. 

Je kan nu kiezen uit 6 studierichtingen: drie 
academische en 3 duale leertrajecten. In de duale 
leertrajecten stippelen school en bedrijven samen 
een leerproces voor jou uit. Je  leert zowel van 
leraren op school als van experts op de werkvloer.

Om je slaagkansen in het hoger onderwijs te 
verhogen, kies je één module per jaar waarbij je 
leerinhouden verwerft die afgestemd zijn op 
bepaalde studierichtingen in het hoger onderwijs of 
waarbij je al een vak volgt aan de universiteit of 
hogeschool. 

In het addendum dat je kan downloaden op onze 
website, geven we schematisch weer welke 
studierichtingen in het hoger onderwijs optimaal 
aansluiten bij de verschillende richtingen en 
modules. 

Modules: 
1 per schooljaar, 2u per week, 30 weken per module.

Statistiek / Wiskunde/ Anatomie / Voedingsleer /
Technisch Tekenen / Elektronica & Robotica /
Kunststo�en / Biotechniek / Bank & Beurs /
Sociologie / Antropologie / Opvoedkunde /
Multimediatechnieken / Internationale Betrekkingen /
Kunstgeschiedenis / Vreemde Talen/ Stage 

Richtingen:
Wetenschappen + Wiskunde

Moderne Talen + Wetenschappen
Humane Wetenschappen

Economische wetenschappen - DUAAL
Harde technieken – DUAAL
Zachte technieken - DUAAL
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KAN IK AL
Vanaf vrijdag 1 maart 2019 om 9.00u kan je je zoals wettelijk bepaald inschrijven 
voor het eerste leerjaar A (1A) of het eerste leerjaar B (1B) van de eerste graad.

Leerlingen die zich willen inschrijven voor het 2de leerjaar (2A) van de eerste graad, 
voor het 1ste en 2de leerjaar van de tweede graad (3A en 4A) of voor het 1ste leerjaar van de 
derde graad (5A),  kunnen dit vanaf dinsdag 23 april 2019 om 9.00u. 

Elke leerling heeft recht op inschrijving in een school die in samenspraak 
met de ouders gekozen is. Indien je voldoet aan de toelatings-, overgangs- of instap-voor-
waarden en je ouders het pedagogisch project en het schoolreglement hebben 
ondertekend, word je chronologisch ingeschreven. De basisregel voor inschrijven is: 
wie eerst heeft ingeschreven, krijgt als eerste plaats.

VOORINSCHRIJVINGEN

Heb je een broer of zus, halfbroer of halfzus, plusbroer of pluszus die reeds ingeschreven 
is bij LAB of is één van je ouders personeelslid bij LAB? Dan kan je je inschrijven via de 
voorrangsregeling. Opgelet, dit geldt, zoals wettelijk bepaald, enkel voor inschrijvingen 
in het eerste leerjaar van de eerste graad!

De voorrangsperiode loopt van 14/01/2019 tot en met 22/02/2019. Eens de voorrangsperiode 
verlopen is, vervalt je recht op voorrang. 
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LAB werkte in samenwerking met partner Cronos een digitaal 
inschrijvingssysteem uit. Geen lange wachtrijen en kamperen hoeft 
dus niet. Heb je liever wat hulp, dan kan je je ook komen inschrijven 
in de school. Om iedereen evenveel kans op inschrijven te geven, zal 

dit voor beide opties op gelijke tijdstippen mogelijk zijn.

Alle praktische informatie omtrent het inschrijven 
zal tijdig terug te vinden zijn op onze site www.labonderwijs.be 

en via onze facebookpagina.

Meer algemene informatie over inschrijven in het secundair onderwijs
kan je terugvinden op de website van de Vlaamse overheid:

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/wanneer-inschrijven
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/toelatingsvoorwaarden-ge-

woon-secundair-onderwijs

Voor ouders van leerlingen met een verslag voor toegang tot het
buitengewoon onderwijs maakt het verslag deel uit van de informatie

die de ouders overmaken aan de school bij inschrijving.
Zij worden steeds ingeschreven onder ontbindende voorwaarde.

Na een overleg tussen de klassenraad, het CLB en de ouders moet
de school beslissen of je wel of niet, eventueel met aanpassingen,

een gemeenschappelijk curriculum kan volgen. 

Is die beslissing gunstig, 
dan moet in tweede instantie vastgesteld worden of je aan de 

toelatingsvoorwaarden (voor regelmatige leerling) voldoet.

BUITEN
GEWOON

NACHTJE
KAMPEREN?
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SCHOOL
RAAD

De schoolraad is een formeel participatieorgaan met vertegenwoordiging 
van leerlingen, ouders, personeel en de lokale gemeenschap. 

Tijdens de schoolraad overlegt men met het schoolbestuur over geplande 
beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen: 
het studieaanbod, het schoolreglement, welzijn, veiligheid op de school, …

LEERLINGEN
RAAD

Als leerling kan je op heel wat manieren deelnemen aan het schoolleven. 
Het meewerken aan een leerlingenraad is hier één voorbeeld van. 

Een leerlingenraad kan advies geven aan en in overleg gaan met 
het schoolbestuur over alles wat leerlingen aanbelangt: het school- 
reglement, het welzijns- en gezondheidsbeleid, het studieaanbod, … 

OUDER
RAAD

De betrokkenheid bij de school als ouder kan vele vormen aannemen. 
Naast het signaleren van problemen en naar het oudercontact of 
opendeurdagen gaan, kan je als ouder ook in de ouderraad zetelen. 

Een ouderraad staat vrij in het bepalen van zijn kerntaken. Vaak omvat 
dit naast het meedenken met de school ook het organiseren van 
activiteiten voor ouders en leerlingen, het praktisch en/of financieel 
mee ondersteunen van de school en het informeren en communiceren 
over opvoeding en onderwijs. 

Daarnaast kan een ouderraad op vraag van de schoolraad advies 
uitbrengen of kan men op eigen intitiatief het schoolbestuur adviseren 
over alle thema’s waarover de schoolraad bevoegdheid heeft. 
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PARTICIPATIE
Participatie is belangrijk. Bij het leer- en opvoedingsproces van leerlingen 
zijn immers verschillende partijen betrokken. Bij LAB hebben zowel de ouders, 
de leerkrachten als de leerlingen zelf hierbij een belangrijke en evenwaardige rol.

Om een open communicatie te voeren en te bouwen aan een relatie van 
wederzijdse erkenning richt LAB een aantal raden op waar ruimte is voor overleg, 
inspraak en advies.



08.50u - 09.40u
09.40u - 10.30u
10.30u - 11.15u
11.15u - 12.05u
12.05u - 12.55u
12.55u - 13.45u
13.45u - 14.35u
14.35u - 15.25u
15.25u - 16.15u
16.20u - 17.10u

LESUUR 1
LESUUR 2
SPORT&SPEL
LESUUR 3
LESUUR 4
MIDDAGPAUZE
LESUUR 5
LESUUR 6
LESUUR 7
HUISWERKKLAS
*FACULTATIEF

MA - DI - DO - VR ACTIVITEIT

08.50u - 09.40u
09.40u - 10.30u
10.30u - 10.40u
10.40u - 11.30u
11.30u - 12.20u

LESUUR 1
LESUUR 2
PAUZE
LESUUR 3
LESUUR 4

WOENSDAG ACTIVITEIT

De lessen starten om 08.50u en eindigen om 16.15u. 
Op woensdag eindigen de lessen om 12.20u.

De schoolpoort gaat open om 08u15 en sluit om 17.20u 
Op woensdag sluiten we de deuren om 12.30u.

Op maandag, dinsdag en donderdag organiseren we 
facultatief een huiswerkklas aansluitend op de lessen. 
De huiswerkklas eindigt om 17.10u.
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PUURS STATION
BORNEM STATION
BRANST KERK
ST. AMANDS STATION

08.04u
08.16u
08.28u
08.38u

MET DE BUS

VERTREKPLAATS

‘S OCHTENDS VANUIT PUURS EN BORNEM

BAASRODE NOORD STATION
ST. AMANDS STATION

08.16u
08.26u

VERTREKPLAATS LIJN 252

LIJN 252

‘S OCHTENDS VANUIT BAASRODE

ST. AMANDS STATION
BRANST KERK
BORNEM STATION
PUURS STATION

12.24u
12.33u
12.45u
12.55u

AANKOMSTPLAATS

WOENSDAGMIDDAG NAAR BORNEM EN PUURS

ST. AMANDS STATION
BAASRODE NOORD STATION

12.34u
12.42u

VERTREKPLAATS LIJN 252

LIJN 252

WOENSDAGMIDDAG NAAR BAASRODE

ST. AMANDS STATION
BRANST KERK
BORNEM STATION
PUURS STATION

16.26u
16.36u
16.49u
17.00u

AANKOMSTPLAATS LIJN 252

ST. AMANDS STATION
BAASRODE NOORD STATION

16.38u
16.48u

AANKOMSTPLAATS LIJN 252

17.26u
17.36u
17.49u
17.59u

17.38u
17.48u

‘S AVONDS NAAR BORNEM EN PUURS

‘S AVONDS NAAR BAASRODE

*De schooluren werden opgesteld 
  in functie van lijn 252.
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BAASRODE CENTRUM
BORNEM CENTRUM
BORNEM BUITENLAND
BUGGENHOUT CENTRUM
HINGENE
OPDORP CENTRUM
OPPUURS CENTRUM
PUURS CENTRUM
TIELRODE*

6 KM
6 KM
9 KM
6 KM
10 KM
4 KM
4 KM
6 KM
11KM

MET DE FIETS

VERTREKPLAATS AFSTAND

20 MIN
20 MIN
30 MIN
20 MIN
35 MIN
12 MIN
12 MIN
20 MIN
37 MIN

GESCHATTE TIJD

LESMATERIAAL
CHROMEBOOK
ZWEMMEN
UITSTAPPEN
TAALKAMP

200€
75€
25€

100€
200€

TOTAAL 600€

WAT KOST

Gedurende de maand september organiseert LAB in de mate van het mogelijke 
vanop diverse centrale punten een fietspool voor de heenweg.  
Zo kunnen leerlingen wennen aan het traject.

*Tijdens dit traject maak je gebruik van een veerboot. 
  Kijk op toerismekleinbrababant.be/veerdiensten voor de uurregeling.

LAB is een erkende en gesubsidieerde school, dus geen privé-school. We proberen de totale 
jaarkost bewust laag te houden, en we delen het bedrag vooraf mee. Geen verrassingen dus.
Het gebruik van de Chromebooks is inbegrepen. Het werken met Google Classroom voorkomt 
ook de hoge kosten van leer- en werkboeken en de eigen aankoop van schoolmateriaal wordt 
tot een absoluut minimum herleid.
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HIER
VIND 
JE 
ONS

ALLE UPDATES: FACEBOOK/LABONDERWIJS

LAB - GEDREVEN ONDERWIJS 
KUITEGEMSTRAAT 27
2890 PUURS-ST. AMANDS

03/369 59 57
SECRETARIAAT@LABONDERWIJS.BE
WWW.LABONDERWIJS.BE Ni
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