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OKAN is de Onthaalklas voor Anderstalige
Nieuwkomers. In deze klas leren we de leerlingen

ONZE SCHOOL

Nederlands en bereiden we ze voor om door te

Sancta Maria Lembeek
Heerweg 77
1502 LEMBEEK
Tel: 02/356.68.68
Fax: 02/361.20.48
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stromen naar een studierichting die aansluit bij hun
capaciteiten, interesses en vooropleiding.

VOOR WIE?

HET ONTHAALJAAR (OKAN)

Inschrijven kan doorheen heel het schooljaar.
❖ Je bent minimum 12 jaar en nog geen 18 jaar;

❖ Je leert Nederlands spreken en schrijven;
❖ Je wordt opgevolgd door een vervolgcoach, samen gaan jullie
opzoek naar je interesses, talenten,…

❖ Je woont niet langer dan 1 jaar ononderbroken in België;
❖ Nederlands is niet je moedertaal of thuistaal;

❖ Je wordt begeleid bij je studiekeuze

❖ Je kent niet genoeg Nederlands om de lessen in een Nederlandstalige

❖ 3 examen periodes
❖ Proef- en oriëntatie tijd (P&OT)

school te kunnen volgen;
❖ Je hebt minder dan 9 maanden les gevolgd in het Nederlands.
(afwijkingen zijn mogelijk)

❖

In juni krijg je een ‘advies’ (indien je de ontwikkelingsdoelen behaalde mag je
doorstromen)

WAT NA OKAN?
LESSENROOSTER
Wat?
Godsdienst
Lichamelijke opvoeding
Nederlands voor anderstalige
nieuwkomers – integratie en
inburgering
Totaal

❖ Je vervolgcoach blijft je opvolgen in je vervolgschool (schakelklas,
Uren per week
2 uur
2 uur
24 uur

secundair onderwijs, CLW,…)
❖ Je gaat werken (+18 jarigen)
❖ Je studeert verder in het volwassenenonderwijs (NT2 of een
opleiding)

28 uur

WAT IS EEN SCHAKELKLAS?
❖ Je behaalde al heel wat ontwikkelingsdoelen, maar spreekt nog

DAGINDELING

onvoldoende Nederlands om te mogen doorstromen;
❖ Je krijgt er een gevarieerd lessenpakket;
Start de dag 08u50

❖ Je krijgt er les in een kleine klasgroep en extra taalondersteuning
(Nederlands);

Pauze van 10u30 tot 10u40

❖ We versterken de leerlingen om zo hun slaagkansen te verhogen en
bereiden ze voor op het doorstromen;

Middagpauze van 12u20 tot 13u10

❖ De schakelklas is een brug tussen de onthaalklas en het secundair
onderwijs.

