
 

Daar is ruimte voor woord en wederwoord, 

met respect voor alle partijen. We zijn trots 

op de kritische geest van onze leerlingen én 

leerkrachten. 

GEËNGAGEERD 

We doen meer dan lesgeven: we stimuleren 

participatie en maatschappelijk engagement 

van onze leerlingen, ouders en teamleden 

zodat we samen bijdragen aan de wereld van 

morgen:  

- We zetten ons in voor 

eerlijke handel met een 

fairtradeontbijt en met 

workshops;  

- Onze leerlingen baten 

zelf de wereldwinkel uit, 

hun opbrengst gaat naar 

een goed doel; 

- De vijfdejaars gaan op sociale stage: tijdens 

hun Geïntegreerde WerkPeriode (GWP) 

draaien ze een week mee in een rusthuis, bij 

een voedselbedeling of in de kinderverzor-

ging; 

- De laatstejaars organiseren verschillende 

activiteiten in en om de school om zo zelf 

hun Italiëreis te sponsoren. Zo doen we een 

beroep op hun creatief ondernemerschap, 

zelfstandigheid en zin voor samenwerking.  

CREATIEF 

Muzikale en plastische opvoeding krijgen 

binnen onze school een evenwaardige plaats 

naast de ‘cognitieve’ vakken. In 

het vak Expressie bieden we de 

muzische kunsten, podiumkun-

sten,… en leerstof uit de andere 

vakken op een creatieve manier 

aan.  

Zo werken we ook samen met de bib en het 

cultureel centrum, is er het kunstproject van 

de derdejaars met Piazza dell’Arte en natuur-

lijk KAB on stage: artistieke durvers van het 

eerste tot het zesde jaar kunnen hun fanta-

sie de vrije loop laten op deze jaarlijkse show 

van het KAB. “Zing, dans, speel, bouw… en 

bewonder.” Dat is de boodschap! Zo verster-

ken we de talenten van onze leerlingen en 

het samenhorigheidsgevoel op onze school.  

KRITISCH 

Op het KAB krijgt iedereen een stem. We la-

ten veranderingen op school vanuit de basis 

komen, via enquêtes bij ouders, leerlingen 

en leerkrachten, en via overlegorganen zoals 

de oudervereniging, leerlingenraad 

en schoolraad. Goede en gedragen 

afspraken maken immers goede 

vrienden.  

Vanaf volgend jaar houden we in elk leerjaar 

klasvergaderingen en leerlingencontacten.  

WAAROM kiezen voor het GO! KAB? 

Omdat leerlingen bij ons kunnen opgroeien 

in een open en dynamische school, tot crea-

tieve en kritische burgers die engagement 

willen tonen in de samenleving. 

Onze kernwaarden 

OPEN 

Op het KAB zijn àlle kinderen wel-

kom. We omarmen verschillen in 

denken, cultuur, overtuiging, inte-

resse en leernoden.  

Als school vinden we het onze taak 

om alle spelers zoals leerkrachten, 

ouders en leerlingen bij elkaar te 

brengen in een open, constructieve en posi-

tieve dialoog. Deze dialoog stimuleren we 

door verschillende oudercontacten, infomo-

menten en het communicatie-platform 

smartschool. Zo kunnen ouders goed volgen 

wat er in de klas en op school gebeurt. 

DYNAMISCH 

Onze school kiest bewust om midden in de 

maatschappij in verandering te staan, ook al 

is dit niet altijd de makkelijkste weg. We pas-

sen onze school en de lessen dan ook steeds 

aan aan de nieuwe noden van de leerling en 

de maatschappij (vb. STEM-modules, leer-

zorg op maat via software, bordboeken, 

chromebooks…) 



  Optie Latijn of Verkennen - 4 lesuren 
De leerlingen kiezen voor de optie Latijn of 

optie Verkennen. In beide opties volgen de 

leerlingen drie specifieke en drie gemeen-

schappelijke modules verspreid over het 

jaar. Elke module telt 10 weken.  

*P1-P2-P3 => Periode 1, 2 en 3 

Indien nodig wordt het gemeenschappelijke 

deel vervangen door Remediëring taal. 

ACTIVITEITEN EERSTE JAAR 

 Neem een vliegende start op het fair- 

tradeontbijt op 2 september; 

 Ontdek je school op de verkendagen; 

 Verleg je grenzen op GWP naar Houffali-

ze; 

 Leer samen samenleven op de VIP-dag 

tegen pesten;  

 Toon je podiumtalent op KAB on stage; 

 Leef je uit tijdens de middagsport; 

 Sinterklaas en carnaval: vier feest! 

 Breng theorie in praktijk bij Technopolis. 
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MET EEN RIJKE GESCHIEDENIS 
EN EEN OPEN BLIK OP DE 

TOEKOMST  

STUDIEAANBOD EERSTE JAAR 
We gaan ervoor om de schoolloopbaan van 

elke leerling aangenaam en vlot te laten 

verlopen! 

Dit doen we door onze leerlingen te oriënte-

ren, te verdiepen en te remediëren. Met  

verkennende modules, uitdagende pak-

ketten en coaching uren zorgen we dat iede-

re leerling krijgt waar hij/zij nood aan heeft. 

 

ONTWERP LESSENTABEL EERSTE JAAR 

Basisvorming in 1A - 28 lesuren     

   
TAAL Nederlands 4u 
 Engels 2u 
 Frans 4u 
   
   
WETENSCHAP Wiskunde 3u 
 Wiskunde + 1u 
 Natuurwetenschappen 1u 
 Techniek 2u 
   
   
MENS Geschiedenis 1u 

& MAATSCHAPPIJ Aardrijkskunde 2u 
 Lichamelijke opvoeding 2u 
 Levensbeschouwing 2u 
   
   
CREA Expressie 3u 
   
   
COACHING Coaching 1u 

   

OPTIE LATIJN OPTIE VERKENNEN 

specifiek 
gemeen-    

schappelijk 
specifiek 

2u Latijn 
2u filosoferen 
met kinderen 

2u intro Latijn 

2u Latijn 2u robotica 
2u onderzoe-

kend leren 

2u Latijn 2u literatuur 
2u bewegings-

leer 

P1 

P2 

P3 


