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Wij creëren de wereld
van morgen.
Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt het secundair onderwijs hervormd. Er zijn nieuwe eindtermen, sommige vakken verdwijnen of krijgen een andere naam en heel veel scholen passen hun manier van werken aan.
futura wil deze boot niet missen. Meer nog: wij hebben al een voorsprong. Terwijl veel
scholen nu pas inzetten op kansen, talenten en differentiëren zijn wij al enkele jaren volop
bezig met onze eigentijdse en eigenwijze aanpak. Talentenmodules zijn niet nieuw voor
ons. Co-teaching gebeurt al jaren. Projectwerk? Dat maakt al eeuwen deel uit van onze
schoolcultuur. Deze expertise willen wij graag inzetten om voor jouw tiener de rode loper
uit te rollen naar een warme, bloeiende toekomst.
Voor de gelegenheid stoppen we het allemaal in een leuk en nieuw jasje. En we beginnen
bij het begin: het eerste jaar van de eerste graad secundair onderwijs.
Het eerste jaar secundair kun je volgen op de volgende futurascholen:

futura Vander Merschplein
Vander Merschplein 54
8930 Menen

futura Hellestraat
Hellestraat 15
8940 Wervik

(+32) 56 51 14 55
kevin@futurascholen.be

(+32) 56 31 18 59
bjorn@futurascholen.be
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In welke klas kun je
starten?
BASIS
ONDERWIJS

heb je het getuigschrift basisonderwijs behaald?

JA

NEE

1A

1B

In 1A krijg je een brede basisvorming.
Naast de algemene vakken maak je er
kennis met verschillende interessegebieden via de talentenmodules. Voor
de leerlingen van 1A is er daarnaast
ook ruimte voorzien om te remediëren
en om uit te blinken in bepaalde vakgebieden. Via extra keuzemogelijkheden kun je jouw onderwijsloopbaan
zelf mee kleur geven.

In 1B krijg je een brede basisvorming,
maar naast de algemene vakken is
er ook meer aandacht voor praktijk.
Naast de algemene vakken maak je
kennis met verschillende interessegebieden via de talentenmodules. In 1B
worden er extra lessen voorzien die
ervoor zorgen dat je voor de belangrijke algemene vakken alle basisleerstof kunt verwerken of je kunt verdiepen in bepaalde leerstof.
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Basis, op maat en
à la carte.
BASIS

De basisvorming of ‘algemene vorming’ die alle leerlingen krijgen. Dit is
zowel voor 1A als 1B minimum 27 lesuren. Hier wordt via de vakken, de
vakkenclusters en de modules aan de eindtermen gewerkt.
• vakken: hierin worden de vakinhoudelijke eindtermen apart aangebracht
• vakkenclusters: hierin worden traditionele vakken gebundeld en wordt
er in co-teaching geïntegreerd aan de eintermen gewerkt
• modules: hierin wordt er projectmatig aan de eindtermen gewerkt;
doorheen het schooljaar komen verschillende modules aan bod

OP
MAAT

In het gedeelte ‘op maat’ zit alles wat te maken heeft met remediëren
en excelleren. Remediëren betekent dat er bijgewerkt moet worden om
de eindtermen (de basisvorming zoals hierboven beschreven) te behalen. Excelleren betekent dat een leerling de eintermen al onder de knie
heeft en meer uitdaging nodig heeft. Deze leerlingen krijgen dus uitbreiding op de basisvorming. Echt onderwijs op maat, dus.

À LA
CARTE

À la carte betekent dat je als leerling deze opleidingsonderdelen zelf
mag kiezen. Je kiest volgens interesse of talent. Een keuze maken in het
eerste jaar betekent niet dat je keuzes voor de toekomst uitsluit. We laten jou de ruimte om te onderzoeken wat je leuk vindt, zodat je later een
juiste keuze kunt maken.

KLAS
COACH

Tijdens het verplichte klascoach-uur wordt er ook aan eindtermen gewerkt. Hier gaat het niet zozeer om vakinhoudelijke zaken, maar om
welbevinden, je mening kunnen uiten, leren omgaan met conflicten,...
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Zo doen wij het in 1A.
BASIS

Ieder huis heeft een fundament nodig. Alle leerlingen krijgen bij ons een
stevige basis mee van algemene vakken en talentenmodules. De algemene vakken krijg je apart (zoals wiskunde en Nederlands) of in ‘cluster’
(een combinatie van vakken).
Alle leerlingen doorlopen de verschillende talentenmodules. Zo maken
ze kennis met verschillende interessegebieden en ontdekken ze hun talenten. De modules zijn zorg, ondernemen, Latijn light, cultuur & media,
sport en PC-tools.

OP
MAAT

Elke leerling is uniek. Dat betekent ook dat elke leerling aan een ander
tempo werkt. In het ene vak kan iemand heel snel groeien, terwijl het voor
een ander vak wat moeilijker loopt.
Al onze leerlingen krijgen daarom iedere week verplicht 3 lesuren remediëring en/of de kans om te excelleren. Zo krijgt iedere leerling als het
ware onderwijs op maat.
Door deze doorgedreven studiebegeleiding versterken we àlle leerlingen: ieder individu heeft zijn waarde en iedere jongere heeft recht op
een bloeiende toekomst.

À LA
CARTE

Wie kiest, verliest niet. Want wie kiest uit ons menu krijgt bovenop de basisvorming, de modules en de studiebegeleiding ook nog eens een portie
van wat hij/zij zelf lekker vindt. Op het menu staan:
• de Einsteinklas: wetenschappen met een sausje van STEM
• de Ciceroklas: Latijn om duimen en vingers bij af te likken
• de Shakespeareklas: een dessertbuffet van taal en cultuur
Je mag als leerling helemaal zelf kiezen bij welke klas je aansluit.

KLAS
COACH

In het lessenrooster van de leerlingen 1A vind je ook een uurtje klascoach
terug. De klascoach gaat wekelijks met de klasgroep aan de slag rond
welbevinden, studieloopbaan, conflicten, actuele thema’s,... en zorgt ervoor dat de klassfeer goed blijft.
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Zo doen wij het in 1B.
BASIS

Ieder huis heeft een fundament nodig. Alle leerlingen krijgen bij ons een
stevige basis mee van algemene vakken en talentenmodules. De algemene vakken krijg je voornamelijk via het PAV-atelier Wiskunde & STEM
en het PAV-atelier Mens & Maatschappij .
Alle leerlingen doorlopen de verschillende talentenmodules. Zo maken ze
kennis met verschillende interessegebieden en ontdekken ze hun talenten. De modules zijn zorg, ondernemen, ambacht, cultuur & media, sport
en PC-tools.

OP
MAAT

Elke leerling is uniek. Dat betekent ook dat elke leerling aan een ander
tempo werkt. Al onze leerlingen krijgen daarom bovenop hun basisvorming een aantal lesuren waarin er ruimte is voor remediëren, excelleren
en uitdiepen van leerstof. Er wordt telkens rekening gehouden met de
specifieke onderwijsbehoeften van elke leerling. Door deze doorgedreven studiebegeleiding versterken we àlle leerlingen: ieder individu heeft
zijn waarde en iedere jongere heeft recht op een bloeiende toekomst.

KLAS
COACH

In het lessenrooster van de leerlingen 1B vind je ook een uurtje klascoach
terug. De klascoach gaat wekelijks met de klasgroep aan de slag rond
welbevinden, studieloopbaan, conflicten, actuele thema’s,... en zorgt ervoor dat de klassfeer goed blijft.
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Lessentabel 1A.
2u Levensbeschouwing
4u Nederlands
5u Moderne talen (Frans & Engels)
flexibel talen leren
4u Wiskunde
3u STEM
projectmix van natuurwetenschappen, wiskunde en techniek
3u Geohistorica
geschiedenis, aardrijkskunde en burgerschap
2u Art & Act
artistiek-creatieve opvoeding, beeld en muziek
2u Gezondheid & Beweging
lichamelijke opvoeding, EHBO, gezondheidseducatie
3u Talentenmodules:
• Zorg
• Sportmix
• Cultuur & Media
• Latijn light
• Ondernemen
• PC-tools
1u Klascoach
werken rond welbevinden
2u À la carte (kiezen tussen één van onderstaande):
• Einsteinklas
		wetenschappen, techniek en STEM
• Ciceroklas
		Latijn
• Shakespeareklas
		taal & cultuur
3u Leerbegeleiding
verdiepen, remediëren, excelleren
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Lessentabel 1B.
2u Levensbeschouwing
3u Moderne talen (Frans & Engels)
flexibel talen leren
10u PAV-atelier 1: wiskunde & STEM
Nederlands, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek
6u PAV-atelier 2: mens en maatschappij
Nederlands, geschiedenis, aardrijkskunde, burgerschap
2u Art & Act
artistiek-creatieve opvoeding, beeld en muziek
2u Gezondheid & Beweging
lichamelijke opvoeding, EHBO, gezondheidseducatie
3u Talentenmodules:
• Zorg
• Sportmix
• Cultuur & Media
• Ambacht
• Ondernemen
• PC-tools
1u Klascoach
werken rond welbevinden
2u Leerbegeleiding Taal
verdiepen, remediëren, excelleren
2u Leerbegeleiding Wiskunde/STEM
verdiepen, remediëren, excelleren
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Co-teaching & C°.
Co-teaching: leerkrachten versterken elkaar
om onze leerlingen sterker te maken
Sommige vakken (zoals Moderne Talen) worden in co-teaching gegeven.
Dat betekent dat er twee leerkrachten samen voor of in de klas staan. Zo
kunnen ze de klas bijvoorbeeld in niveaugroepen opdelen, kunnen ze elk een
ander onderwerp behandelen of kan
de ene leerkracht de leerlingen helpen
met het oefenen terwijl de andere extra uitleg geeft. Co-teaching maakt het
makkelijker om op maat van de leerlingen te werken.

Twee vakken samen? Hoe vet is dat!
Wij kiezen ervoor om sommige vakken in clusters te geven. Dat betekent dat er binnen die cluster aan verschillende vakinhouden tegelijkertijd gewerkt wordt. Geohistorica is zo’n cluster. Hier
worden eindtermen geschiedenis gecombineerd met eindtermen aardrijkskunde. Dat is net als
in de echte wereld: de dingen kun je niet los van elkaar zien, maar hebben allemaal te maken
met elkaar.

Projecten en belevend leren
Wat je hoort of ziet, onthou je wel even. Maar wat je beleeft onthou je je hele leven lang. Daarom
kiezen wij ervoor om zoveel mogelijk belevend te leren. We dompelen onze leerlingen via onze
talrijke projecten onder in de echte wereld. Want alleen zo leer je hoe alles écht in elkaar zit. Een
mooi voorbeeld hiervan zijn onze talentenmodules.

Ontdekken, leren en genieten.
Kiezen is voor later.
Wij houden onze eerste graad breed. Zo breed zelfs, dat je in de jaren die volgen nog alle
opties open hebt. Stap aan boord van de futura-trein, ontdek je passie en je talent en geniet van het leren.

Je hoeft bij een overstap naar het middelbaar
eigenlijk maar één belangrijke keuze te maken:
kies voor de futura-vibe!
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Wat na het 1ste jaar?
EERSTE
JAAR
2de jaar
A-stroom
B-stroom
2de graad
ASO
TSO
BSO
3de graad
ASO
TSO
BSO
Duaal

DIPLOMA

De eerste graad - en vooral het eerste jaar - krijg je een brede
algemene vorming. De keuze die je moet maken is niet zo groot.
Alle opties blijven open.
Naargelang je verder gaat in de eerste, tweede en derde graad
secundair onderwijs moet je meer en meer keuzes maken. Waar
liggen jouw interesses? Wat kun je goed? Wat wil je later worden?
Hoe verder je gaat, hoe meer je gaat ‘specialiseren’. Sommige
leerlingen kiezen ervoor om na hun middelbare school nog verder
te studeren aan hogeschool of universiteit. Anderen willen graag
zo snel mogelijk een beroep leren en gaan werken. Afhankelijk
van wat je wil helpen wij jou de juiste keuze maken. Alles is mogelijk. Iedereen krijgt kansen.

DOORSTROOM

Je wordt klaargestoomd voor een
succesvolle toekomst aan hogeschool of universiteit.
ASO

ARBEIDSMARKT

DUBBELE
FINALITEIT

Je leert een beroep en je
wordt klaargestoomd om
te gaan werken.
BSO I BSO duaal

Je wil de optie om verder
te studeren openhouden,
maar je wil eigenlijk ook zo
snel mogelijk gaan werken.
TSO I KSO
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De talentenroos.
In de talentenroos staan de modules en de basisopties (2A en 2B) volgens interessegebied of
domein. Dit helpt onze leerlingen om een juiste keuze te maken. De basisopties in 2A en 2B zijn:
2A							2B
- Klassieke talen					- STEM-technieken
- Moderne talen en Wetenschappen		
- Maatschappij en welzijn
- Kunst en creatie		
- Economie en organisatie
- STEM-technieken
- Maatschappij en welzijn
MODE
M&W
optie
MAATSCHAPPĲ
& WELZĲN

VERZORGING
M&W
optie

SECUNDAIR
ONDERWĲS
EERSTE GRAAD
TWEEDE JAAR
SECUNDAIR
ONDERWĲS
EERSTE GRAAD
EERSTE JAAR

M&W
optie
module
CULTUUR
& MEDIA

VORMING

module
SPORT

BASISVORMI

module
ZORG

module
LATĲN
LIGHT

NG

KUNST & CREATIE
optie ARTISTIEKE

module
SPORT

A-STROOM

SHAKESPEAREKLAS module
CULTUUR
+2u
TAAL &
& MEDIA GEWOON
CULTUUR

BASISONDERWĲS

KLASSIEKE TALEN
optie
LATĲN

KLEUTER

S VO

LEEFSCHOOL

R M IN G

B AS
I

MT & W
optie

MODERNE
TALEN

B-STROOM

module
LATĲN
LIGHT

OP MAAT
(BuO)

CICEROKLAS
+2u LATĲN

&
module
PCTOOLS

WETENSCHAPPEN
module
PCTOOLS

STEM-TECHNIEKEN
optie
HOUT

& BOUW

module
AMBACHT

module
ONDERNEMEN

module
ONDERNEMEN

WISK.
& STEM
+2u
EINSTEINKLAS
module
AMBACHT
STEM-TECHNIEKEN
MECHANICA optie

ELEKTRICITEIT

ECONOMIE
& ORGANISATIE
E&O
optie
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Lessentabel 2A.
2u Levensbeschouwing
4u Nederlands
5u Moderne talen (Frans & Engels)
flexibel talen leren
4u Wiskunde
3u STEM
projectmix van natuurwetenschappen, wiskunde en techniek
3u Geohistorica
geschiedenis, aardrijkskunde en burgerschap
2u Art & Act
artistiek-creatieve opvoeding, beeld en muziek
2u Gezondheid & Beweging
lichamelijke opvoeding, EHBO, gezondheidseducatie
3u Talentenmodules:
• Zorg
• Sportmix
• Cultuur & Media
• Latijn light
• Ondernemen
• PC-tools
1u Klascoach
werken rond welbevinden
2u Leerbegeleiding
verdiepen, remediëren, excelleren
5u À la carte (één kiezen uit onderstaande basisopties):
• Klassieke talen
		Latijn
• Moderne talen en wetenschappen
		Een brede mix van talen en wetenschappen
• Kunst en creatie
		Artistieke vorming
• Economie en organisatie
		Hier wordt sterk ingezet op economische vorming
• STEM-technieken
		Mechanica en elektriciteit
• Maatschappij en welzijn
		Sociaal-technische vorming

de futura-vibe in de vernieuwde eerste graad

Lessentabel 2B.
2u Levensbeschouwing
3u Moderne talen (Frans & Engels)
flexibel talen leren
6u PAV-atelier 1: wiskunde & STEM
Nederlands, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek
3u PAV-atelier 2: mens en maatschappij
Nederlands, geschiedenis, aardrijkskunde, burgerschap
2u Art & Act
artistiek-creatieve opvoeding, beeld en muziek
2u Gezondheid & Beweging
lichamelijke opvoeding, EHBO, gezondheidseducatie
3u Talentenmodules:
• Zorg
• Sportmix
• Cultuur & Media
• Ambacht
• Ondernemen
• PC-tools
1u Klascoach
werken rond welbevinden
2u Leerbegeleiding
verdiepen, remediëren, excelleren
10u À la carte (één kiezen uit onderstaande basisopties)
• STEM-technieken
		Bouw en hout
• Maatschappij en welzijn
		Verzorging, voeding en mode
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Ons huidig aanbod.
2de graad

ASO

WETENSCHAPPEN
HUMANE WETENSCHAPPEN
LATIJN
ECONOMIE

3de graad

LATIJN-MODERNE TALEN
LATIJN-WISKUNDE
ECONOMIE-MODERNE TALEN
ECONOMIE-WISKUNDE
WETENSCHAPPEN-WISKUNDE
HUMANE WETENSCHAPPEN

+ talentenmodules
STEM/CLIL - ART&ACT - SPORT - JOURNALISTIEK EVENT MANAGEMENT

TSO

BSO

SOCIALE & TECHNISCHE
WETENSCHAPPEN
+ talentenmodule
ART&ACT

VERZORGING-VOEDING
DUURZAAM WONEN

+ talentenmodule
MODE

BSO
DUAAL

SOCIALE & TECHNISCHE
WETENSCHAPPEN

ELEKTRICITEIT
BOUW
HOUTBEWERKING
PC-TECHNICUS

VERZORGING
DUURZAAM WONEN
SPECIALISATIE KINDERZORG
SPECIALISATIE THUIS- EN
BEJAARDENZORG / ZORGKUNDIGE

ELEKTRICITEIT
BOUW
HOUTBEWERKING
PC-TECHNICUS
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Praktisch.
Schooluren

Maaltijden

De lesdag begint telkens om 8u15 en eindigt Keuze tussen:
• warme maaltijd (vooraf te reserveren)
om 16u15 (op woensdag om 11u50).
• belegd broodje (te bestellen de dag zelf)
• eigen lunch
8u15 - 9u05
eerste lesuur
9u05 - 9u55
9u55 - 10u10
10u10 - 11u00
11u00 - 11u50
11u50 - 12u45
12u45 - 13u35
13u35 - 14u25
14u25 - 14u35
14u35 - 15u25
15u25 - 16u15

tweede lesuur
pauze
derde lesuur
vierde lesuur
middagpauze
vijfde lesuur
zesde lesuur
pauze
zevende lesuur
achtste lesuur

Leerlingenbegeleiding

Schoolkosten
Alle kosten per jaar en per studierichting kunt u
terugvinden op onze website onder de rubriek
‘school’ - ‘schoolkosten’.

Bereikbaarheid
Futura Vandermerschplein ligt vlakbij het station
in Menen. Futura Hellestraat ligt op een boogscheut van het station van Wervik.

Planner en smartschool

Op onze beide vestigingen is er op ieder moment van de dag minstens één leerlingenbegeleider aanwezig. Leerlingen met problemen kunnen steeds bij hen terecht.

Smartschool is het digitale leerplatform dat doot
de futurascholen gebruikt wordt. Leerlingen en
ouders kunnen via het Smartschool-systeem
communiceren met leerkrachten en directie, taken indienen, cursussen downloaden, hun agenda raadplegen,...
Vertrouwensleerkracht
Daarnaast hebben onze leerlingen ook een
Iedere leerling kiest na enkele lesweken zijn/ papieren planner. Daarin worden alle taken en
haar vertrouwensleerkracht. Bij die leer- toetsen genoteerd en worden er mededelingen
kracht kun je steeds terecht voor raad of een voor ouders geschreven.
opluchtende babbel.

Leerbegeleiding op maat

Onthaaldagen
De eerste dagen van een nieuw schooljaar
of op een nieuwe school kunnen nogal chaotisch verlopen. Wij helpen je graag goed
op weg. De eerste dagen van het schooljaar
maken we je wegwijs.

Leerlingen die het voor bepaalde vakken wat
moeilijk hebben, of die net extra uitdaging nodig
hebben, kunnen steeds rekenen op ons gedreven
GOK-team. GOK staat voor Gelijke OnderwijsKansen. Ook voor leerlingen met een taalachterstand bieden wij een oplossing.

NOG VRAGEN?
Je kunt hiervoor steeds terecht bij de directie,
de leerlingenbegeleiding, de secretariaten en
de leerkrachten van futura.

Waar vind ik de
futurascholen
voor secundair
onderwijs??
futura Hellestraat

secundair onderwijs
Hellestraat 15 - Wervik
056 31 18 59
bjorn@futurascholen.be

futura Vander Merschplein
secundair onderwijs
Vander Merschplein 54 - Menen
056 51 14 55
kevin@futurascholen.be

futura Y. Serruysstraat

centrum leren en werken
Y. Serruysstraat 40 - Menen
056 20 58 65
wim@futurascholen.be

Brede eerste graad A & B
2de & 3de graad BSO

Brede eerste graad A & B
2de en 3de graad ASO & TSO

2de en 3de graad BSO
Duaal leren

Infoavonden en
opendeurdagen
Infoavond ‘naar het eerste middelbaar’
voor leerlingen uit het 6de leerjaar en hun ouders
futura Hellestraat & futura Vander Merschplein
donderdag 21 februari 2019 - 18u30
infoavond Centrum Leren & Werken
futura Y. Serruysstraat
dinsdag 19 maart 2019 - 19u
infoavond 2de & 3de graad
voor leerlingen die volgend jaar naar de 2de of 3de graad overstappen
futura Hellestraat & futura Vander Merschplein
dinsdag 26 maart 2019 - 18u30
Opendeurdag futura Vander Merschplein - secundair onderwijs
futura Vander Merschplein
Zaterdag 30 maart 2019 - 10u - 13u
Opendeurdag futura Hellestraat
futura Hellestraat
Zondag 19 mei 2019 - 10u - 12u

