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1A is iets voor jou 
omdat …

- je graag uitgedaagd wordt om nieuwe 
dingen te leren

- je graag werkt voor school

- je de afwisseling tussen theorie en 
praktijk wel fijn vindt

- je nog niet goed weet welke kant je uit 
wil later



1A, wij bieden jou…

- Leren leren geïntegreerd in de vakken

- Remediëring of verdieping op jouw maat

➢ Nederlands/Frans/wiskunde = per vak 1 
uur remediëring/verdieping

➢ leerlingen werken zelfstandig op eigen 
niveau

➢ extra oefeningen

➢ verbetering via verbetersleutels of met 
remediëringsleerkracht

- PRIKKELprojecten



1A 
prikkelprojecten

Economie & organisatie Wetenschap & STEM

Kunst & creatie

Taal & communicatie

Lichaam & gezondheid
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1B is iets voor jou 
omdat …

- Je bent nog volop aan het ontdekken 
waar je goed in bent

- Je wil op een rustig tempo de leerstof 
verwerken

- Je wil wat je leert op school ook 
meteen kunnen gebruiken in jouw 
dagelijkse leven

- Je bent praktisch aangelegd, je bent 
vooral een doener

- Je hebt al een beroepskeuze gemaakt 
en denkt hiervoor aan iets heel 
praktisch bijv. kapper, logistiek 
medewerker in een winkel, …  
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1B, wij bieden jou

Nieuw vak: Sterk – 2 lesuren –
klassenleraar

‒ 1uur: leren leren, leren plannen

‒ 1uur: leren (samen)leven en leren 
(gezonde) keuzes maken

PRIKKELprojecten



1B 
prikkelprojecten

Creatief met taal

ICT & sociale media

Muziek & beeldSport & gezondheid



15

Waarom onze school?
Huiswerkklas (met gebruik laptop)

OP ONZE SCHOOL HAAL JE HET BESTE UIT JEZELF

Professioneel team: goed overleg en samenwerking tussen collega’s

Welbevinden van de leerlingen ingebouwd in werking
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Eerste graad – vervolg 2de jaar

2A 2B

Drie basisopties kiezen: 

Economie & Organisatie,

Maatschappij & Welzijn, 

Kunst & Creatie

Twee basisopties: 

Economie & Organisatie, 

Maatschappij & Welzijn

Verschillende keuzes: 

Remediëring Nederlands, Frans, 
Wiskunde of Technologische 

wetenschappen 

of Taalverrijking: Frans en Engels

Remediëring Nederlands of

Taalverrijking Frans en Engels 

1 uur ICT 1 uur ICT
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Zorg op DvM htb



Verbindende 
communicatie

Observatie

Gevoel

Behoefte

Verzoek

Leren leren

Leren kiezen

Leren leven

Leren zorg dragen voor jezelf

ZORG



Lerarenteam

KLASSENLERAAR

Eerstelijnszorg (4 domeinen)

GESPREKKEN TIJDENS HET JAAR:

= december + juni: oudercontact

= december + maart + juni : leerlingcontact

VAKLEERKRACHTEN

Eerstelijnszorg leren leren voor het vak

Klassikale en individuele feedback

GESPREKKEN TIJDENS HET JAAR:

= oktober en februari



Graadcoördinator

Eerste graad = Mathias De Smet

Tweede graad = Domien De Wit

Derde graad = Maya De Groot

Leren leren

Leren kiezen

Leren leven

Leren zorg dragen voor jezelf

ZORG



Leerlingenbegeleiding

Leren leren

Leren kiezen

Leren leven

Leren zorg dragen voor jezelf

ZORG

Verhoogde zorg en welbevinden

(Annelies van Impe)

Te laat komers en respect leefregels

(Tom De Man)

Teambuilding, ondersteuning, afwezigheden

(Guy Van Hecke)



Schoolopbouwwerker – Arktos

Project 4 schooljaren

Inzetten op positieve verbinding

Spijbelcoach

Schoolondersteuning



Het leven op DvM htb



Het leven op DvM htb



Het leven op DvM htb

Middagactiviteiten

Teambuilding

Sportdag

Uitstappen

Buitenlandse reizen

Buitenlandse stages







Leefregels



Leefregels



Dagverloop
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Schooluren: 8.25 uur tot 15.30 uur

Middagpauze: 12.00 uur tot 12.50 uur (lunch in de refter van 12.00 uur- 12.25 uur)

Einde van de lesdag: 15.30 uur 

Bij afwezigheid van de leerkracht van het 

laatste lesuur, mogen de leerlingen 

vroeger doorgaan mits akkoord van de 

ouders.
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Avondstudie/studie tijdens examens

• Huiswerkklas / informaticalokaal

= vrijblijvend werken tijdens de middagpauze

= Steeds onder toezicht.

• Avondstudie

= studeren/lessen voorbereiden op school na de lessen tot 17 uur

• 1 avond of meerdere onder toezicht
• aanwezigheidslijst
• mogelijkheid gebruik pc (Smartschool, Diddit,e.a.)

• Studie tijdens de examens

= studeren op school van 12.50 uur tot 16.30 uur

• Middagpauze op school

• 1 namiddag of meerdere onder toezicht

• aanwezigheid wordt genoteerd



Examens en 
projectevaluaties 
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Leerlingenparticipatie

Evolutiegesprekken

Leerlingenraad



Infrastructuurwerken / leer-krachtige

omgeving



Infrastructuurwerken / leer-krachtige 

omgeving



Infrastructuurwerken / leer-krachtige 

omgeving



Samenwerking met 
ouders



41

Samen met ouders zorgen voor een 
goede ontwikkeling

Leerproces opvolgen:

AGENDA

Smartschool:

transparant zicht op cijfers, aankondiging toetsen/taken, remediëring

Toetsen en takenmap

Rapporten (data) / feedback
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Samen met ouders zorgen voor een 
goede communicatie

Hoe communiceren?

Smartschool
Vragen aan (vak)leerkrachten, klassenleraar

5 contactmomenten (aanwezigheid, open communicatie)

SMS bij afwezigheid kind en bij dringende zaken/ noodgevallen

Mededelingen aan ouders

Nieuwsbrief
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Ouderraad

▪ De ouders geven zich vrijwillig op

▪ Vast lid

▪ Helpende hand

Samen met de directeur Mevr. Kim Redant 
en Mevr. Kristel Dhollander

Activiteiten

Schoolbeleid

Ouderraad



Op de kalender
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Belangrijke data
Een handige kalender voor thuis via de website

September: teambuilding en sportdag

Oktober: Saved by the bell

November: filmavond

December: kerstactie

Januari: nieuwjaarsontbijt

Februari: carnaval op school

Maart: 100-dagen

Spinozje-rock

Mei: galabal
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Via website



Klant op onze school



Klant op onze school?

- Schoonheidssalon - ELV - Haarsalon – 7HS & 7KS

www.dvmhtbaalst.be



Volg ons op sociale 
media



website: www.dvmhtbaalst.be

facebook: @dvmhtbaalst

Instagram: @dvmhtbaalst

http://www.dvmhtbaalst.be/


Aanmelden / inschrijven



Tijdslijn inschrijvingen

Aanmelden op 
naarschoolinaalst.be

27 maart 2023 (13 u) 
en 

21 april 2023 (16 u)

Bekendmaking 
resultaat

2 mei 2023

Inschrijven (afspraak 
via website)

Vanaf 16 mei 2023

Inschrijvingen andere 
jaren dan 1A, 1B

17/04/’23

= na de paasvakantie

Inschrijvingen 1A (70 plaatsen) & 1B (40 plaatsen)

Plaats 
voorbehouden 

tot 12 juni 2023



Aanmelden - inschrijvingen

Vrije plaatsen raadplegen op: 

naarschoolinaalst.be - secundair

Voorrangsgroepen

OOK aanmelden

Toekenningscriteria:

1 schoolvoorkeur

2 toeval

Inschrijvingen

16 mei: 15 – 20.30 

17 mei: 12 – 17 u
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Kennismaken met onze school

www.dvmhtbaalst.be

053 72 96 80

Opendeur

6 mei 

10 - 14 uur

http://www.dvmhtbaalst.be/




Tot volgend 
schooljaar!
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