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6goede 
redenen 
om voor 
KOBOS
te kiezen

We bieden je een leertraject 
op maat aan waarin we je 
uitdagen om te groeien 
in een leerproces.

#leertrajectopmaat

Je krijgt heel wat boeiende vakken en 
projecten die je leergierigheid nog meer 
zullen aanwakkeren. Samen stippelen 
we de meest gepaste weg uit om de 

leerdoelen te bereiken en je zo een 
trapje hoger te brengen.

Jij bepaalt 
mee het 
tempo!

We leren je
verantwoor-
delijkheid
nemen 

We vliegen 
er graag
eens in!

#goestingomteleren

We coachen, begeleiden en ondersteunen je 
ten volle zodat je stap voor stap je leertraject 
leert in handen te nemen. We bieden je 
daarvoor heel wat structuur, maar jij krijgt de 
verantwoordelijkheid om zelf keuzes te maken
in projecten en aanpak.

#eigenaarschap

Wat je zeker nog 
moet weten?
OPEN WEEKEND 
Heb je zin gekregen om onze school te bezoeken 
en een persoonlijke rondleiding te krijgen? Schrijf je 
dan nu in voor ons open weekend op zaterdag 11 of 
zondag 12 maart 2023 via onze website: 
www.secundair.kobos.be. 

LOCATIE?
Campus V - Veldstraat 11,
1880 Kapelle-op-den-Bos

INSCHRIJVINGEN?
Inschrijven voor het eerste jaar gebeurt digitaal. 
Aanmelden via www.aanmelden.school.be.
Daar vind je ook alle informatie die je nodig 
hebt voor het aanmelden en inschrijven. 
Aanmelden kan tussen  27 maart 2023 (14 uur)
en 21 april 2023 (14 uur).

VRAGEN? 
info@kobos.be
Bekijk zeker ook onze website 
www.secundair.kobos.be  en volg 
er de digitale rondleiding op 
onze campussen.

KOBOS staat voor Katholiek 
Onderwijs Kapelle-op-den-Bos 
dat de drie vrije basisscholen 
De Kiem, De Pepel en Karamba 
en de secundaire school KOBOS 
secundair verenigt.

Eigenlijk leren we 
zonder het te weten. 

We denken dat we 
gewoon een opdracht 
maken maar eigenlijk 

leren we heel wat 
nieuwe zaken.

“

We helpen je in het ontdekken van je 
talenten en begeleiden je om te groeien 

in deze talenten. We bieden je 
daarvoor, naast de verschillende vakken,

 verschillende projecten op maat aan.

#groeienintalenten

We gaan 
samen 
op zoek naar 
jouw talent!

De wereld is voortdurend in evolutie. 
Het is belangrijk goed te weten wie je 
bent, waar je sterk in bent en voor welke
uitdagingen je nog staat. Op deze 
manier stomen wij je klaar om een sterk, 
kritisch en zelfstandig persoon te worden 
in de wereld van nu en morgen.

#sterkindewereld

We maken
je klaar voor 
morgen

Samen bouwen we aan een warme omgeving 
waar je jezelf kan en mag zijn. We geven je 
graag veel kansen. We zetten sterk in op een 

open communicatie tussen jou, de school 
en je ouders.

#warmnest

Iedereen 
voelt zich
welkom 
en thuis!



Talenten ontdekken
op een andere manier

Talenten ontdekken
op je eigen tempo

Hoe ziet een schooljaar eruit
Hoe ziet een schooljaar eruit

INTRODUCTIEWEEK
Je leert tijdens deze eerste week je school, je nieuwe 
klas en je leerkrachten kennen. Hoe werkt een digitale 
agenda? Hoe kan ik alles leren plannen? Hoe pak ik een 
groepswerk aan? Wat is Smartschool? … We gaan ook 
samen op kennismakingstweedaagse.

LESBLOKKEN
We delen het schooljaar op in vijf blokken (=geel) van 
zes lesweken met een vast lessenrooster.

PROJECTWEEK
Tijdens de projectweek  (=oranje) kies jij waarin je je wil 
onderdompelen: STEM, sport & wetenschappen, taal 
& cultuur, kunst & creatie of maatschappij & welzijn. 
Uitstappen vallen ook binnen deze projectweek.

UITDAGINGSWEEK
Tijdens de twee uitdagingsweken (= blauw) krijg je de 
kans om de geziene leerstof verder uit te diepen of te 
herhalen. Tijdens deze weken is er, net zoals tijdens de 
lesweken, ook ruimte voor grotere toetsen, taken en 
andere soorten opdrachten.

INTRODUCTIEWEEK
We zorgen voor een warm onthaal in 1B zodat je je 

meteen thuis voelt. In de eerste week nemen we de 
tijd om je school, je nieuwe klas en je leerkrach-

ten te leren kennen. We gaan ook samen op 
kennismakingstweedaagse.

LESBLOKKEN
Je hebt telkens een lesblok (=geel) van 
zes weken en dit vijf keer per schooljaar.

THEMAWEEK
In de derde of vierde week van zo’n 
lesblok voorzien we een themaweek: 
dan werk je binnen de verschillende 
vakken rond eenzelfde thema (bv. fees-
ten, natuur, actualiteit, wereld, …). Ook 
buitenschoolse activiteiten, bezoeken 
en uitstappen maken deel uit van zo’n 
themaweek.

PROJECTWEEK
Tijdens de projectweek  (=oranje) 

dompelen we je onder in verschillende 
domeinen. Ook in de projectweek zijn 

uitstappen mogelijk.

VERKENNINGSWEEK
In het eerste jaar maak je tijdens de vier verkennings-

weken op een praktische manier kennis met verschillende 
beroepen. Zelf een deeltje van het beroep uitvoeren of 
eens praten met iemand die het beroep dagelijks uitoefent, 
horen hier zeker bij.

Hoe 
evalueren 

we?
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We starten met een introductieweek. 
Daarna volgen 5 lesblokken 
van 6 weken die we telkens 
afsluiten met een 
uitdagingsweek of 
een projectweek.

SCHOOLJAAR
2023  2024

In het lessenrooster zijn 
vijf uren basisopties 
voorzien. Je maakt een 

keuze uit een van de vijf 
basisopties: Klassieke Talen Latijn of 
Latijn-Grieks, STEM wetenschappen, 
Maatschappij & welzijn, Moderne 
talen & wetenschappen of Economie 
& organisatie.

Je krijgt zo alle kansen om je interes-
ses en capaciteiten te ontdekken en 
te ontwikkelen. Via deze basisopties 
krijgen je leerkrachten een goed beeld 
van jou; ze dienen om je naar de juiste 
studierichting te oriënteren maar zijn 
niet bepalend voor de toegang tot 
een studiedomein / studierichting in 
de tweede graad (uitz. klassieke talen).  
Ook in het tweede jaar heb je flexuren: 
dan heeft iedereen er vier per week, 
voor de vakken Nederlands, Frans, 
wiskunde en geschiedenis.

Klassieke Talen Latijn of Latijn-Grieks
Volgde je in het eerste jaar Latijn, dan 
kan je daar in het tweede jaar in ver-
der gaan en duik je nog wat dieper in 
de taal en de boeiende cultuur van de 
Romeinen. Dit helpt je beslist om ook 
Nederlands en moderne vreemde talen 
beter te begrijpen. Ook je analytisch en 
probleemoplossend denken versterk je 
voortdurend.
Kies je om er ook Grieks bij te nemen, 
dan maak je kennis met de rijke verhalen-
schat en het typische gedachtegoed van 
de oude Grieken. Het andere woord-
beeld zal je creatief brein prikkelen.

STEM Wetenschappen
STEM staat voor Science (wetenschap-
pen), Technology (technologie), 
Engineering (ingenieurswetenschappen) 
en Mathematics (wiskunde). De nadruk 
ligt op exacte wetenschappen, toege-
paste wetenschappen, techniek en/of 
ICT en wiskunde.  In een groep of team 
leer je nadenken over een probleem-

situatie waarvoor je een oplossing moet 
bedenken. Je ontwerpt een camera, 
bedrukt T-shirts, programmeert een 
robot…

Moderne talen & Wetenschappen
Je taalgevoel wordt uitgedaagd in 
projecten rond taal en cultuur van de 
taalgebieden.  Je werkt meestal in groep 
rond thema’s die de verschillende talen 
(Nederlands, Frans, Engels, Duits) aan 

bod laten komen. Zo ga je onderzoeken 
hoe jongeren spreken of hoe reclames 
opgesteld worden. Je maakt zelf een 
reclame-affiche of collage en presenteert 
je groepswerk. Spreken en goed 
communiceren zijn heel belangrijk in 
deze module. In het tweede jaar gaan 
deze leerlingen drie dagen op uitwisse-
ling naar Nederland. De Nederlandse 
leerlingen komen ook drie dagen naar 
hier. Logeren gebeurt bij gastgezinnen.
Je krijgt daarnaast ook projecten rond 
wetenschappen voorgeschoteld. In deze 
uren zet je zelf onderzoekjes op over 
natuur- en technisch-wetenschappelijke 
verschijnselen. Dat gebeurt in een 
daarvoor aangepast lab. 

Maatschappij & Welzijn
Je leert hoe mensen zich gedragen en 
samenleven. Je behandelt heel uiteenlo-
pende thema’s die zoveel mogelijk aan-
sluiten bij de actualiteit. Onderwerpen 
zoals bijvoorbeeld gezondheid, identi-
teit, lifestyle, het puberbrein en mode 
komen aan bod. Je zal veel werken met 

sociale media, video’s, muziek en je zal 
behoorlijk wat creativiteit aan de dag 
mogen leggen. Zo maak je bv. foto’s, 
een TikTok, eigen kunstwerken in de stijl 
van Keith Haring, psychologische testen 
of een moodboard over je eigen ideale 
slaapkamer. 

Economie & Organisatie
Je leert over de economische processen 
in onze maatschappij. Je komt meer 
te weten over het spel tussen vraag en 
aanbod, keuzes van consumenten en 
producenten, aankopen in binnen-en 
buitenland. Ook klimaat, digitalisering, 
fake news en technologische vernieu-
wingen komen aan bod. Je gaat veel zelf 
op onderzoek, individueel maar vooral 
in groep, en spit hiervoor het internet 
uit. Je ontcijfert grafieken maar gaat ook 
creatief aan de slag. Je maakt bv. een 
poster of filmpje over een maatschappe-
lijk probleem. In het derde trimester start 
je een ondernemend project, waarbij je 
een kleine onderneming opstart en alle 
opgedane kennis in praktijk omzet.

over slapen.  Bij het derde interessege-
bied leer je over gezonde voeding en 
leer je een gezond ontbijt en gezonde 
snacks te maken. Je bekijkt maatschap-
pij en welzijn dus op een heel prakti-
sche én creatieve manier!

Economie & Organisatie
Je leert hoe jij als consument in de 
samenleving staat en hoe ondernemin-
gen functioneren in de samenleving. 
Daarnaast leer je welke invloed de 
overheid heeft op die samenleving. Je 
gaat veel economische begrippen zelf 
opzoeken en ondervinden om die dan 
uiteindelijk in een ondernemend pro-
ject zelf uit te testen. Zo kan je bv. zelf 
confituur gaan maken, en hiervoor ga 
je dan op zoek naar grondstoffen, ga je 
prijzen vergelijken, bereken je een prijs 
zodat je winst kan maken en zoek je 
een afzetmarkt. Op deze manier zet je 
al je opgedane kennis in praktijk om.

optie economie & organisatie en 
maatschappij & welzijn elk vijf uur 
aangeboden, waardoor je hier van heel 
dichtbij vertrouwd mee raakt. Tijdens 
de projectweken wordt verder ingezet 
op deze twee domeinen. Je gaat dan 
bv. op bedrijfsbezoek of je gaat een 
winkel bezoeken.

Maatschappij & Welzijn
Binnen dit domein werk je rond drie 
interessegebieden: lichaamsverzorging, 
lifestyle en voeding. Binnen het eerste 
interessegebied ga je onder andere na 
wat ‘mooi zijn’ is voor ons en in andere 
culturen. Je kan bv. ook een spiegel 
pimpen of een juweel maken. Je leert 
bij over lichaamshygiëne maar ook over 
lichaamsexpressie. Je onderzoekt je 
kledingstijl en de invloed van sociale 
media op jezelf. Binnen het onderwerp 
lifestyle ga je op zoek naar verschillen 
en gelijkenissen tussen culturen, bv. 

Nooit 
de hoop 

verliezen.
In Kobos leer je 

hoe succesvol
 je kunt zijn.

Naëlla

“
Ik heb nu 

al het gevoel 
dat ik heel 

veel nieuwe 
dingen mag, kan 

en zal leren.
Fiene

“

In het eerste leerjaar A 
krijg je een brede vorming 

met interessante vakken. 
Je kiest voor Latijn of voor 

de verkennende modules. We 
bouwen keuzemogelijkheden 
in zodat je zoveel mogelijk 
wordt uitgedaagd op jouw 
niveau.

Via vakoverschrijdend 
werken krijg je de kans om 
thema’s betekenisvoller 
in te vullen. Zo verbinden 
we binnen NRT (Na-
tuur, Ruimte, Techniek) 
verschillende thema’s 
vanuit een natuurweten-
schappelijke, ruimtelijke 
en technische hoek. Ook 
tijdens projectweken en in 
de verkennende modules 
werk je vakoverschrijdend.

Kies je voor Latijn, dan heb je 
dit vak vier lesuren per week. 
Kies je voor de verkennende 
modules, dan dompel je je iedere 
zes weken onder in een ander 
thema: STEM, sport & wetenschap-
pen, taal & cultuur, kunst & creatie en 
maatschappij & welzijn. De bedoeling 
is dat je een gerichtere studiekeuze kan 
maken in en na het tweede jaar.

Als je niet alle leerstof van 
de lagere school begrepen 

en verworven hebt en je 
geen getuigschrift basison-

derwijs hebt behaald, dan is onze 1B 
iets voor jou.

Wie wil leren, moet niet altijd met de 
neus in de boeken zitten. We vervan-
gen het gewone schoolleven dan ook 
geregeld door thema’s en projecten. 
Wat je zelf ziet, ruikt, doet of maakt, 
blijft langer bij.

AANGEPAST TEMPO
We werken op een aangepast tempo 
en leggen de nadruk op basisvaar-
digheden. Doordat je in een kleine 
klas zit, krijg je een leertraject op 
maat. We kijken naar je sterktes, 
werkpunten, talenten vanuit verschil-
lende perspectieven, op verschillende 
momenten, met verschillende evalu-
atie-instrumenten en in verschillende 
situaties. Zo brengen we in kaart wat je 
al kan. 

Als je 
een 

probleem hebt, 
kan je steeds 
terecht bij de 
leerkrachten

Dante

“

Ik dacht:
 O nee, ik 

ga hier nooit 
thuishoren maar 

nu voel ik me hier 
meer dan thuis.

Fenn

“
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We starten het schooljaar met 
een introductieweek. Daarna volgen 
5 lesblokken van 6 weken waarin 
telkens een themaweek zit. 
Elk lesblok eindigt met een 
project- of verkenningsweek.

SCHOOLJAAR
2023  2024
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In 2B leer je net als in 1B 
vooral al doende, eerder dan 
uit boeken. Ook hier werk je 

projectmatig in een kleinere 
klas. In het tweede jaar heb je geen 
verkenningsweken meer, maar wel drie 
uitdagingsweken: dan krijg je de kans 
om de geziene leerstof verder uit te 
diepen of te herhalen. Tijdens deze we-
ken is er, net zoals tijdens de lesweken, 
ook ruimte voor grotere toetsen, taken 
en andere soorten opdrachten. 
Als leerling van 2B krijg je de basis-

We evalueren een heel 
schooljaar door met als 

doel je goed te observeren 
om je daarna zo juist mogelijk 

te oriënteren. We kijken naar 
je sterktes, groeipunten, talenten 

vanuit verschillende perspectieven, op 
verschillende momenten, met verschil-
lende evaluatie-instrumenten en in 
verschillende situaties. Een klassieke 
proefwerkenperiode organiseren we 
niet meer in de eerste graad. 
We evalueren wel op regelmatige 
tijdstippen via kleine en grotere 
toetsmomenten en andere soorten 
opdrachten. Tijdens een project- en 
uitdagingsweek maken we telkens tijd 
voor een korte stand van zaken van je 
afgelegde leertraject.

MENTOR GESPREKKEN: je mentor 
volgt je een heel jaar van nabij op. 
Hij gaat iedere zes weken met jou 
in gesprek over je leertraject en je 
welbevinden.
KLASSENRADEN: je groep leerkrach-
ten bespreekt waar je staat, waar je 
groeikansen hebt, welke begeleiding 
je eventueel nodig hebt. 
HET RAPPORT: punten en feedback 
van leerkrachten en mentor verza-
melen we in het rapport dat jij en je 
ouders iedere zes weken krijgen. 
HET OUDERCONTACT: je ouders 
gaan in gesprek met je mentor om 
samen te bekijken welke weg je hebt 
afgelegd en hoe we je samen nog 
verder kunnen doen groeien.

DIFFERENTIATIE
We zetten sterk in op differentiatie, 
zowel binnen de klas als binnen de 
vakken met als doel voor iedere leerling 
de lat hoog te leggen op zijn niveau. 
Voor het vak wiskunde, Frans en 
Nederlands werken we met drie flexuren 
per week. Tijdens deze uren ga je
zelfstandig aan het werk, met coaching 
van je leraar Frans, Nederlands en 
wiskunde. Je zit met twee of drie klassen 
samen die je unit vormen in een groot 
flexibel klaslokaal. De vakleerkrachten 
sturen bij waar nodig, geven extra uitleg, 
dagen je uit met verrijkende opdrachten, 
en zien toe op de planning van de 
werktijd. De klassenraad kan je 
verwijzen naar de huiswerkklas (waar je 
onder begeleiding studeert of taken 
maakt) of naar de Module+ (waar je 
extra uitleg krijgt voor de hoofdvakken).


