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Even voorstellen



ONZE 
SCHOOL

LACH VERTROUW ONTDEK BELEEF



Onze school



Het logo van het Leonardo College 
verwijst naar de Man van Vitruvius van 
Leonardo Da Vinci en bevat ook 
vleugels die doen denken aan de vele 
uitvindingen van Da Vinci. Het logo 
verwijst naar ons onderwijsproject 
waarbij we alle jongeren onder de 
vleugels nemen. De leerlingen 
moeten hun vleugels uitspreiden en 
sterk in hun schoenen staan. 
Dat doen ze door jaar na jaar te 
groeien en krachtige vleugels te 
ontwikkelen om dan uiteindelijk uit te 
vliegen op weg naar het hoger 
onderwijs.

Nieuw project



4 kernwoorden



Werking

Aandacht voor taal, beleefdheid
en omgangsvormen

Ervaren in het 
Leonardo College

Talent en kwaliteit
De lat hoog leggen

Engagement 
leerling – ouders

Zorgcontinuüm





Digisprong

Artikel op onze website te lezen

Idee achter het project: 

We doen dit “om de volwassenen van morgen 
voor te bereiden op het functioneren in een 
technologische maatschappij ”.

Bedoeling:

• elke leerling een persoonlijke laptop
• geen kosten voor ouders



Leonardoproject

1ste tot 6de jaar

Organiseren 
workshops en 
activiteiten

Op vrijwillige basis

Middagsport, 
permacultuur, fotografie, 
boogschieten, klussen, 
koor, schaken, breien, 
koken, …

Leerlingen mogen zelf 
voorstellen doen

Aanbod varieert van jaar 
tot jaar



Leonardoproject





Engagement school – leerling –
ouders

Smartschool
Mediawijsheid

Schoolreglement
Aanwezigheid

Oudercontact



Evaluatie

01

03
02

04
05

06

A-STROOM Gespreide evaluatie + Examens

B-STROOM
Gespreide evaluatie + 
attituderapport



Schoolreglement





Getuigschrift behaald

1ste leerjaar A

Brede basisvorming
Vele mogelijkheden

NAAR

Overgang lagere school

Getuigschrift niet 
behaald

1ste leerjaar B

Voorbereiding 
beroepsonderwijs
Na 1B kan men nog naar 1A

NAAR



Overgang lagere school

Veel leerkrachten en 2 
klascoaches i.p.v. 1 
meester of juf.

Nieuwe vrienden en 
vriendinnen leren 
kennen

Verder bouwen op je 
kennis van het 6e

leerjaar

Leren leren

Meer leerboeken

Zelfstandig werken

Nieuwe regels en 
afspraken

Talenten leren 
ontdekken

Verschillende richtingen 
verkennen



Lessentabel 1A

27u
gemeen-

schappelijke 
vorming

5u
verkenning 
+ ambitie 
op maat

32
lesuren



Lessentabel 1A



Verkenning Moderne ambitie

▪ Leerlingen maken kennis 
met verschillende 
basisopties van het 2de

jaar.

▪ Moderne ambitie: 3 
verkenningsmodules

▪ Invulling op basis van 
inhoud leerplannen 
basisopties.



Verkenning Klassieke ambitie

▪ Leerlingen maken kennis 
met verschillende 
basisopties van het 2de

jaar.

▪ Klassieke ambitie: 2 
verkenningsmodules

▪ Invulling op basis van 
inhoud leerplannen 
basisopties.



Verkenning STEM



Verkenning Economie



Ambitie op maat



Ambitie op maat



Lessentabel 1B

27u
gemeen-

schappelijke 
vorming

5u
ambitie 
op maat

32
lesuren



Lessentabel 1B



ICT

▪ Geïmplementeerd in de verschillende vakken.
▪ Ondersteuning door ICT-coördinator.



Campussen

EERSTE GRAAD

CAMPUS 
NIEUWSTRAAT

TWEEDE + DERDE
GRAAD

CAMPUS 
MIDDENSTRAAT



Structuur 1ste graad

1A

2A

1B

2B

Klassieke ambitie
Moderne ambitie

Economie & Organisatie
Klassieke talen

Moderne Talen – Wetenschappen
Stem – Technieken

Stem – Wetenschappen

Praktische ambitie

Maatschappij & Welzijn
Stem – Technieken



Biotechnische
wetenschappen

Maatschappij- en 
welzijnswetenschappen

(onder voorbehoud)

Zorg en Welzijn

ASO
Doorstroom

(domeinoverschrijdend)

TSO
Doorstroom

(domeingebonden)

BSO
Arbeidsmarkt

Structuur 2de graad

Economische
wetenschappen

Humane Wetenschappen

Latijn

Natuurwetenschappen

Moderne talen
(onder voorbehoud)



Biotechnologische en 
chemische wetenschappen

Welzijnswetenschappen
(onder voorbehoud) 

Assistentie in wonen, zorg
en welzijn

ASO
Doorstroom

(domeinoverschrijdend)

TSO
Doorstroom

(domeingebonden)

BSO
Arbeidsmarkt

Structuur 3de graad

Economie – Moderne Talen

Economie – Wiskunde

Humane Wetenschappen

Latijn – Moderne Talen

Latijn – Wetenschappen

Latijn – Wiskunde

Moderne Talen –

Wetenschappen

Wetenschappen – Wiskunde



Studiekeuzebegeleiding





Vooruitstrevende lespraktijk



Communicatie



Communicatie
Berichten



Communicatie
Schoolagenda



Communicatie
Schoolagenda



Communicatie
Kalender



Communicatie
Kalender



Communicatie
Rapport



Communicatie
Rapport



Brede basiszorg

Ouderbetrokkenheid
▪ Intake
▪ Onthaalavond, oudercontact
▪ Infoavonden studiekeuze
▪ Smartschool

Didactiek
▪ Samen leren, 

leergemeenschap
▪ Differentiatie
▪ Evaluatie
▪ Leren leren

Leerlingbetrokkenheid
▪ Functioneringsgesprek, 

oriënteringsgesprek
▪ Leerlingenraad
▪ Overleg beleidsteam

Diversiteit
▪ Multiculturele

samenleving
▪ Verschillende interesses
▪ Omgaan op maat met 

leerlingen

Staat garant voor goed onderwijs



Leerpunt



Het Leonardo College is ook ervaren



Infrastructuur 2021

▪ Fase 1 masterplan
afgerond: nieuw
sanitair blok eerste
graad in gebruik.

▪ Fase 2 masterplan
nieuwbouwwerken
campus Nieuwstraat is 
reeds gestart.



Infrastructuur 2021





Inschrijven

Voorlopige regeling, afhankelijk van Corona maatregelen.

• 5 maart + 6 maart 2021: digitale aanmelding via online 
formulier mogelijk.
→ Na aanmelding neemt de school contact op.

• Vanaf maandag 8 maart 2021: ook inschrijving op school 
mogelijk. 
Op afspraak met maximaal 3 personen (15.30u – 16.30u).

→ Website: www.leonardocollege.be.
→ Nieuwe brochure (QR-codes).
→ Virtuele rondleiding

http://www.leonardocollege.be/


Inschrijven
Op onze website www.leonardocollege.be ga je naar de blog over 
inschrijvingen.

http://www.leonardocollege.be/


Inschrijven
Vanaf 5 maart is de button om aan te melden actief. 



BEDANKT


