SCHOOLREIS NAAR DE TOEKOMST
De toekomst is nu!
Donderdag 7 december 2017

OOSTENDE

Thema: modernisering van de eerste graad
25 lerende leraren, schoolleiders, schoolontwikkelaars, onderwijsbeleidsmakers en lerarenopleiders gaan op
schoolreis. UCLL Lerarenopleiding nodigt je uit voor een reis naar fascinerende onderwijsplekken en de
expertisecel Education for the Future van UCLL zorgt voor vorm en inhoud. We observeren, luisteren, reflecteren
en concretiseren. Welk perspectief bieden deze plekken? Hoe dagen ze ons uit voor onze eigen praktijk?

Project 18
Een brede, innovatieve eerstegraadsschool in het centrum van Leuven.
Daaraan werkt de Scholengemeenschap Katholiek Onderwijs Leuven,
in samenwerking met begeleidingsdienst Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de UCLL Lerarenopleiding. Op 1 september 2018 willen ze de deuren openen van een school op maat van
de leerlingen, met focus op een brede en flexibele oriëntatie.

Maritiem Instituut Mercator
In deze school voor zeevaart en techniek krijgen de leerlingen in de brede eerste
graad een grondige basisopleiding. Ze proeven daarnaast al van typisch
nautische vakken als voorbereiding op hun studiekeuze in de tweede graad. De
school biedt de noodzakelijke theoretische en praktische kennis en zorgt voor de
ontwikkeling van de vereiste attitudes en sociale vaardigheden, nodig om een
langere tijd in een beperkte ruimte in teamverband te functioneren. Begeleiding
en ondersteuning in het leerproces vormen mee het fundament van de school.

De Studio
Hier zijn geen studierichtingen, maar kunnen leerlingen van alle interessegebieden proeven. Ze blijven samen in dezelfde groep en werken in hun eigen tempo.
Projectwerk leert ze vakoverschrijdend werken, een vraag over de werkelijkheid
beperkt zich immers zelden tot één vakgebied. Eigenaarschap staat centraal op
deze school. Daarom kunnen eigen interesses verder uitgediept worden in een
vrij project.

DOELGROEP

PROGRAMMA

(Toekomstige) leraren, leraren van leraren en
leiders van leraren uit het basis-, secundair en
hoger onderwijs.

09.00
09.00
11.30
13.30
16.00

PRIJS

Vertrek naar Oostende vanuit Leuven
Project 18 komt aan bod in de trein
Bezoek Maritiem Instituut
Bezoek De Studio
Terugreis naar Leuven

€95

INSCHRIJVEN EN MEER INFO
>> events.ucll.be/schoolreis_oostende
Heb je nog vragen? Stel ze aan liesbeth.spanjers@ucll.be of hilde.geuens@ucll.be.

De UCLL Expertisecel Education for the Future focust op onderzoek en expertisedeling rond onderwijsvernieuwing,
schoolbeleid, 21ste-eeuwse competenties en de lerarenopleiding van de toekomst: www.ucll.be/educationforthefuture.

