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Van harte welkom 
 
Beste leerling 
Beste ouder 
 
Bedankt voor je interesse in de Humaniora OV4. Deze infobrochure informeert je over de 
werking van onze school, welke doelstellingen we willen realiseren voor al onze 
leerlingen én hoe onze school jou nog veel meer kan bieden dan alleen maar les volgen. 
Al een beetje nieuwsgierig?   

 

Ons opvoedingsproject 
In het opvoedingsproject van onze school kozen we voor drie kenmerken die we als 
waardevol, wenselijk en eigen aan onze school zien: een kansenbiedende, stimulerende 

en relatievaardige school.  
Daarnaast hebben we een aantal waarden waar we veel belang aan hechten. We zijn een 
hartelijke school. We richten op het stimuleren en ondersteunen van het groeiproces van 
iedere leerling. We sluiten aan op de zorgvraag van onze leerlingen door op maat te 
werken. We hechten veel belang aan het werken met de context (ouders, internaat en 
hulpverlening). 

 

Onze opdracht  
Op studievlak bereidt onze school je voor op hoger onderwijs. Dat betekent dat we 
leerstofinhouden en lessen aanbieden van het ‘gewone’ secundair onderwijs en investeren 
in je studiemethode. Het houdt ook in dat je een steeds grotere zelfstandigheid dient aan 
te leren in het verwerven en verwerken van informatie.  
Op basis van al je talenten en interesses zullen we de komende jaren geleidelijk aan je 
verder traject samen uitdenken en uitwerken. Dit om je zo goed mogelijk voor te bereiden 
op de fase in je leven die na het secundair onderwijs komt. 
Je maakt tijdens je humaniorajaren ook een groei als persoon door. Je leert jezelf beter 
kennen, je talenten ontdekken en voeden, je kansen grijpen. Je stoot mogelijk ook op je 
grenzen. Je leert keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen… Je vindt steun bij anderen 
en leert dat je zelf ook het verschil kan maken voor anderen. Een fantastische en boeiende 
ontwikkeling! Vanzelfsprekend speelt onze school als een oefenplek een betekenisvolle rol 
in die groei. Om die weg met je te bewandelen en om iedere leerling op dit vlak zoveel 
mogelijk kansen te bieden is de school blij te kunnen rekenen op een gedreven, 
enthousiast leerkrachtenteam dat klaarstaat om je op weg te zetten en je, waar nodig, 
extra te begeleiden. 
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Opleidingsvorm 4 
 

Opleidingsvorm 4 (OV4) 
OV4 is één van de vier opleidingsvormen in het buitengewoon onderwijs. Het doel is de 
leerlingen begeleiden in het behalen van het diploma secundair onderwijs en hen 
voorbereiden op een studie in het hoger onderwijs en op inclusie in het gewone leef- en 
arbeidsmilieu. In de verschillende OV4-scholen worden studierichtingen aangeboden die 
overeenkomen met de studierichtingen uit het gewoon voltijds secundair onderwijs. 
Verder in deze infobrochure vind je de studierichtingen die onze school inricht.  

 

De Humaniora OV4  
Onze opleidingsvorm vier is ontstaan vanuit een samenwerking tussen  
- BuSO-KIDS Hasselt 
- Kindsheid Jesu Hasselt  
- Sint-Jan Berchmansinstituut Zonhoven 

Door deze samenwerking krijgen leerlingen met de diagnose autisme en sterke 
schoolse vaardigheden de kans om les te volgen in een setting van het gewoon 
onderwijs (Kindsheid Jesu) met ondersteuning vanuit de expertise van het 
buitengewoon onderwijs (BuSO-KIDS).  

 

Vereisten 
- Verslag buitengewoon onderwijs type 9 (opgesteld door het VCLB) 
- Diagnose autisme 
- Normale begaafdheid  

 

Minimale vaardigheden 
Een leerling in OV4: 

- Heeft voldoende ruimte voor cognitieve leerbaarheid 
- Kan omgaan met leerdruk 
- Heeft na school nog energie over voor schoolwerk en komt tot studeren 
- Kan omgaan met (minimale) veranderingen inherent aan de schoolcontext 
- Beschikt over minimale communicatieve vaardigheden 
- Kan functioneren in kleine groep (+/-9) 
- Kan klassikaal les volgen 
- Heeft een zekere basis van zelfstandigheid 
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Ondersteuning en begeleiding 
 

 

 
 
Centraal in de begeleiding op onze school staat de leerling met zijn individuele behoeftes.  
 
De klastitularissen zijn het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders. Zij volgen het 
schools functioneren en welbevinden op. De hoofdtaak van de vakleerkrachten is 
ondersteunen van het leerproces voor hun vak.  
 
Als je nood hebt aan rust worden er maatregelen in de klas genomen. Indien dit niet 
voldoende is, kan je, met toestemming van de leerkracht, op elk moment van de dag 
terecht in een rustlokaal. Dit lokaal wordt het Knooppunt genoemd.  
Op dinsdag en donderdag na school kan je naar de begeleide studie. Je wordt in kleine 
groep begeleid door een studiebegeleider. Meestal is dit een leerkracht waar je zelf les 
van krijgt.  
Iedere leerling heeft een mentor. Je spreekt met je mentor over dingen die je wilt bijleren, 
mee wilt leren omgaan of wilt oplossen.  
 
Indien leerkrachten, ouders of jijzelf vindt dat er meer begeleiding nodig is op vlak van  
studeren, kan een leercoach betrokken worden.  
Indien er externe instanties (hulpverlening) betrokken zijn, werken wij als school samen 
waar nodig. 
De coördinatie, de directie en het CLB volgen het functioneren op school mee op waar 
nodig.  
Op het secretariaat kan je terecht voor het afgeven van brieven, afwezigheidsbriefjes,... 
Wanneer je ‘s ochtends te laat bent, ga je je melden aan het secretariaat. 

  

In samenwerking  
met ouders 
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Op maat waar nodig 
 

Leeromgeving 
We kiezen voor een leeromgeving waarin je je vaardigheden en je persoonlijkheid ‘zo 
gewoon mogelijk’ kan ontplooien. Concreet doen we dit door de werking van het 
buitengewoon onderwijs zo veel mogelijk samen te laten lopen met de werking van het 
gewoon onderwijs. Alle lessen gaan door op de campus van Kindsheid Jesu Hasselt. De 
OV4-klassen zijn kleine klassen van maximaal 9 leerlingen. De klassen bevinden zich 
tussen de klassen van het gewoon onderwijs. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de 
activiteiten van de Humaniora Kindsheid Jesu. 
 

Inclusie én op maat waar nodig 
Door de leeromgeving zoals hierboven beschreven, zetten we in op inclusie, de 
volwaardige deelname aan het schoolleven. Tegelijkertijd is het noodzakelijk dat we 
inzetten op basisrust. Dit doen we door uitdagingen op maat en een aangepast aanbod 
van (uitdagende) prikkels aan te bieden. Basisrust is een noodzakelijke voorwaarde om 
tot leren en leven te komen. Om basisrust te creëren, werken we ‘op maat waar nodig.’  
Sommige maatregelen gelden voor alle leerlingen. Andere maatregelen worden ingezet 
voor een individuele leerling.  
 
 

 
 
 
Door op maat te werken waar nodig zetten we in op welbevinden én op cognitieve 
uitdaging.   
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Op maat 
Duidelijke school- en klasafspraken 

Aan het begin van het schooljaar neemt de klastitularis het schoolreglement door. 
Daarnaast worden er, samen met de klas, afspraken gemaakt die in de klas gelden. Op 
school wordt er gewerkt met het vierladenmodel. Dit wil zeggen dat we kijken naar de 
ernst en de frequentie van het gedrag en op basis daarvan ondersteunen en begrenzen.  
 

Klasgrootte 

De klasgroep bestaat uit maximum 9 leerlingen. Voor het vak L.O. worden twee of drie 
klassen samengevoegd. Op die manier kan er aan teamsport gedaan worden.  
 

Mappensysteem 

Om structuur te brengen in al het cursusmateriaal gebruiken we een mappensysteem. 
In de klas staan de gekleurde vakmappen in de kast. In de vakmappen steekt de leerstof 
die al gezien is of nog gezien moet worden. Daarnaast heb je twee leermappen. In deze 
twee leermappen steek je de leerstof waar op dat moment les over gegeven wordt in de 
verschillende vakken. De leerstof van de verschillende vakken wordt gescheiden door 
tabbladen. Er is ook een zwarte vervoersmap. Hierin steken de agenda en de brieven die 
je thuis moet afgeven. Op regelmatige basis ondersteunt de leerkracht klassikaal (en 
individueel waar nodig) bij het ordenen van de mappen. Dit systeem wordt in de tweede 
graad door alle leerlingen gebruikt. In de derde graad is dit geen verplichting. 

 

Hulpmiddelen 

Afhankelijk van de klasgroep en de individuele leerlingen worden hulpmiddelen ingezet: 
het gebruik van een time-timer, tussenwanden, geluidsdempers, het gebruik van een 
laptop, individuele maatregelen, een individueel of klassikaal beloningssysteem, een 
individuele of klassikale hulpkaart… 
 

Vlinderen 

Tijdens een vlinderuur word je door een vlinderleraar individueel of in kleine groep 
begeleid. Soms assisteert de vlinderleraar ook in de klas. 
 

Mentor 

Een mentor is een persoonlijke begeleider die op regelmatige basis gesprekken met je 
voert. De mentor ondersteunt je op vlak van je welbevinden. De mentor werkt samen met 
het leerkrachtenteam. Elke leerling heeft een mentor. De aard, de frequentie en de duur 
van de begeleiding wordt op maat bekeken. 
 

Middagactiviteiten 

Sommige middagen wordt er een activiteit georganiseerd. Dit verschilt van schooljaar tot 
schooljaar. Mogelijke activiteiten zijn: gezelschapsspelen, crea, ICT… 
 

Examenstudie 

Tijdens de examenperiodes wordt er ook examenstudie georganiseerd in de namiddagen. 
Je moet je hiervoor op voorhand inschrijven.  
Tijdens de examens is er geen studiebegeleiding na school. 
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Autismevriendelijk lesgeven 

Er worden heel wat maatregelen genomen om je te ondersteunen. Hieronder enkele 
voorbeelden: 

- Lesonderwerpen en melding van taken en toetsen staan in de digitale agenda. 
- Er wordt zoveel mogelijk visueel werken tijdens de les. 
- Alle gebruikte documenten (presentaties - samenvattingen - schema's - ingevuld 

werkboek - etc) worden op Smartschool geplaatst.  
- Er wordt gebruik gemaakt van een vaste lay-out.  
- Groepswerk wordt extra begeleid. 
- Het lestempo wordt aangepast aan de groep.  
- Evaluaties: 

o Alle toetsen worden op voorhand aangekondigd.  
o Alle toets- en examenvragen worden hardop voorgelezen.  
o Voor het examen krijg je een studiewijzer met het leerstofoverzicht en de 

doelstellingen per vak. 
o Toetsen worden klassikaal verbeterd. 
o De vragen worden opgedeeld in verschillende subvragen, zodat de 

helderheid ervan bewaard wordt. 
o De puntenverdeling staat bij elke vraag genoteerd. 

- … 

 

Wekelijkse klassenraden 

Elke week zit je leerkrachtenteam (en je mentor indien je begeleid wordt door een mentor) 
samen. Er wordt opgevolgd hoe het met je gaat op vlak van leren en welbevinden. 
 

Aangepast programma 

Indien nodig voor het welbevinden en de basisrust van een leerling of de klasgroep, kan 
er een aangepast programma opgesteld worden. Dit gebeurt altijd in samenspraak met 
jou, je ouders, leerkrachten, mentor en coördinator. 
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Derde graad 
In de derde graad wordt naast de algemene basis gekozen voor een pakket vakken dat 
voorbereidt op een verdere studie in het hoger onderwijs. Het gaat hier niet langer om het 
verder inoefenen van de basis (tweede graad) maar om een inhoudelijke uitbreiding en 
verdieping en om het bereiken van meer doelstellingen.  
 

Aanbod derde graad 2022-2023 

5 TSO Handel TSO Informaticabeheer ASO Wetenschappen 

6 TSO Handel TSO Informaticabeheer ASO Wetenschappen 

7 TSO Handel TSO Informaticabeheer ASO Wetenschappen 

 
Spreiding derde graad  

Uit onderzoek en maatschappelijke tendensen blijkt dat overgangsmomenten niet evident 
zijn voor mensen met autisme. Ook in onze werking constateren we dat de transitie naar 
de volgende levensfase niet evident is voor de jongeren die tot aan het einde van het 
secundair onderwijs nood hebben aan de omkadering van OV4. Op cognitief vlak zien we 
dat leerlingen klaar zijn voor de overstap naar het hoger onderwijs. Tegelijkertijd is er te 
weinig groeiruimte voor vaardigheden en kennis om de volgende stap in het leven met 
vertrouwen aan te pakken. De leerplannen bieden onvoldoende ruimte om hierop in te 
zetten.  
We kiezen er daarom voor om onze derde graad te spreiden over drie schooljaren. Op 
deze manier komt er ruimte vrij om te werken aan zelfkennis, vervolgtraject en 
zelfstandigheid (ZVZ). 

 

Doel 

 
We hervormen onze derde graad en richten ZVZ in omdat we willen inzetten op 
vaardigheden die onze jongeren nodig hebben om leerkrachtig en veerkrachtig te zijn, in 
het huidige moment en in de toekomst. 
Deze vaardigheden zijn o.a. zelfstandigheid, omgaan met druk, creativiteit, kritisch 
denken, probleemoplossende vaardigheden, communiceren, samenwerken, digitale 
geletterdheid, mediawijsheid, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering. De 
meeste van deze vaardigheden worden ook wel de 21st century skills genoemd daar we 
ook zien dat bedrijven, universiteiten en opleidingsinstituten steeds meer belang hechten 
aan deze vaardigheden. 
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Daarnaast zetten we in op persoonlijke ontwikkeling o.a. zelfvertrouwen, geluk, 
positiviteit, talentontwikkeling, (geestelijke) gezondheid, onderkennen van emoties, 
weerbaarheid…  
Ook het ondersteunen in het vormgeven van de toekomst van de jongere, is een belangrijk 
aspect waar we aandacht voor hebben in de derde graad.  
 
Vormgeving 

 
ZVZ wordt vormgegeven door wetenschappelijk onderbouwde lespakketten, sprekers, 
ervaringsgericht leren, stages (interesse- en studiekeuzegericht), les volgen, eventueel al 
opnemen van een vak in het hoger onderwijs… We werken vanuit een groepswerkplan op 
maat van de groep en waar nodig en haalbaar met individuele handelingsplanning op maat 
van de leerling. We zijn ervan overtuigd dat we op deze manier nog meer aandacht kunnen 
besteden aan de specifieke behoeften van onze doelgroep. 
Principes 

 
- We geloven er in dat een betere balans tussen aandacht voor het leren en het 

welzijn van jongeren bijdraagt aan de motivatie en de persoonlijke ontwikkeling 
van jongeren. Welzijn en betrokkenheid hebben een positieve invloed op 
schoolprestaties en schooluitval en -verzuim.  

- Er wordt ingezet op zelfdeterminatie: autonomie (ik kan het zelf) – verbondenheid 
(ik hoor erbij) en competentie (ik kan het).   

- Er wordt ingezet op zelf-ontdekkend leren waardoor zelfbewustzijn en realistisch 
perspectief op de voorgrond staan. 

- Er wordt ingezet op zelfevaluatie door de jongere en toetsing door de evaluatie van 
coaches en andere betrokkenen zorgt voor realisme en het correct inschalen van 
mogelijkheden en beperkingen. 

- In het traject krijgt de jongere systematisch feedback op het procesverloop en 
minder op het eindresultaat. 

- Er wordt gewerkt met een Persoonlijk Toekomst Plan. Het doel is dat de leerling 
vorm kan geven aan het eigen leven. De dromen en wensen worden achterhaald 
en er wordt samen gewerkt aan het realiseren daarvan. Er wordt nauw 
samengewerkt met ouders. 

- Dit impliceert ook dat de leerlingen inspraak krijgen in de vormgeving van ZVZ.  
 
Voorbeelden van de inhoud van ZVZ  

 
- Groepsvorming  
- Psycho-educatie d.m.v. Brain Blocks 
- Veerkracht 
- Budgetbeheer 
- Studentenjob: wetgeving + praktisch 
- Examenplanning, studiemethode 
- Mindfulness (kennismaking) 
- Positieve psychologie: positieve relaties 
- Mediawijsheid: fake news 
- Projectvaardigheden, samenwerking 
- In kader van de stage in het 6e jaar: talenten en interesses, sollicitatievaardigheden 
- Talenten, interesses 
- Leerplekleren 
- Executieve functies 
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Derde graad Handel TSO 

 
Beschrijving van de studierichting 

 
De vorming in de derde graad Handel bestaat uit twee componenten: 

 een algemeen vormende component met bijzondere aandacht voor 
taalvaardigheden (Nederlands, Frans, Engels en Duits). In wiskunde krijg je 
oefeningen op rekenvaardigheden en op specifieke toepassingen binnen de 
handelssector. 

 een bedrijfsgerichte component met boekhouden (verrichtingen worden geboekt 
in een professioneel boekhoudpakket), toegepaste informatica (tekstverwerking, 
rekenblad, gegevensblad, presentatiepakket en internet), zakelijke communicatie, 
recht en het opstarten van een mini-onderneming. 

Doorheen de hele opleiding is er permanent aandacht voor attitudes zoals zelfstandig, 
ordelijk en nauwkeurig werken. 
 

Leerlingprofiel 

- Je vindt een bedrijfseconomische opleiding, die theorie en praktijk koppelt, 
boeiend.  

- Je wil verkennen welke talenten van ondernemers verwacht worden.  
- Je wil een brede algemene vorming.  
- Je hebt interesse in hedendaags ondernemen en in de actualiteit;  
- Je hebt zin hebt voor moderne informatica die de bedrijfsvoering ondersteunt. 

 
Lessentabel derde graad Handel 

 

 
5e jaar 

uren/week 

6e jaar 

uren/week 

7e jaar 

uren/week 

Algemene vorming    

Aardrijkskunde 1 0 1 
Duits 0 2 2 
Engels 2 2 2 
Frans 3 3 2 
Geschiedenis 1 1 0 
Godsdienst 2 1 1 
Lichamelijke opvoeding 2 1 1 
Natuurwetenschappen 0 1 1 
Nederlands 3 2 2 
Wiskunde 2 2 2 

Specifieke vorming    

Bedrijfseconomie 7 7 4 

Complementaire vorming    

Optie-uur* 1 1 1 
ZVZ** 8 9 13 

 
* Meer informatie op pagina 16. 
** Meer informatie pagina 10-11. 

  



 

13 

Derde graad Informaticabeheer TSO  

 

Beschrijving van de studierichting 

 
 

Deze studierichting biedt een brede en evenwichtige vorming met vier componenten: 
 een toegepaste informatica vorming met aandacht voor het beheer van 

computersystemen en netwerken, het ontwikkelen van toepassingen 
(softwareontwikkeling), het gebruik en beheer van softwarepakketten en het 
ondersteunen van gebruikers van een informaticasysteem (helpdesk); 

 een wiskundige vorming die een hoger abstractieniveau vereist en ondersteunend 
is voor de informaticatoepassingen; 

 een bedrijfsgerichte vorming met aandacht voor ondernemend project, zodat je 
je een gedegen opleiding krijgt om je als zelfstandig ondernemer te vestigen; 

 een praktische taalkundige vorming Nederlands, Frans en Engels met aandacht 
voor de specifieke bedrijfseconomische context. 

Het specifieke gedeelte van deze studierichting biedt een gevarieerd aanbod op het gebied 
van webdesign, software- en projectontwikkeling, computertechnieken, databanken en 
netwerken. Gezien de snelle evolutie in deze sector wordt het zich eigen maken van 
specifieke, niet-tijdsgebonden vaardigheden en attitudes - zoals analysetechnieken en 
probleemoplossend denken, zelfstandig werk en projectmatig werken – zo veel mogelijk 
nagestreefd.  
 
Om je voor te bereiden op het hoger onderwijs zetten we werkvormen in die, naast kennis, 
ook bijzondere aandacht hebben voor het verwerven van vaardigheden en attitudes zoals 
probleemoplossend denken, ordelijk en nauwkeurig werken. 
 
Leerlingprofiel 

 
- Je bent goed vertrouwd met eenvoudige toepassingen op de computer en je bent 

gefascineerd door de uitdagingen van de snel evoluerende 
informatiemaatschappij.  

- Je werkt nauwkeurig en gestructureerd en bekijkt problemen vaak vanuit 
verschillend invalshoeken.  

- Je zoekt naar creatieve oplossingen en bent goed in logisch redeneren.  
- Je hebt een uitgesproken interesse voor informatica, hardware en software. 
- Je bent leergierig. 
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Lessentabel derde graad Informaticabeheer 

 

 
5e jaar 

uren/week 

6e jaar 

uren/week 

7e jaar 

uren/week 

Algemene vorming    

Aardrijkskunde 1 0 1 
Engels 2 2 2 
Frans 2 2 2 
Geschiedenis 1 1 0 
Godsdienst 2 1 1 
Lichamelijke opvoeding 2 1 1 
Natuurwetenschappen 0 1 1 
Nederlands 3 2 2 
Wiskunde 2 2 2 

Specifieke vorming    

Computersystemen   2 2 0 

Netwerkbeheer 0 2 2 
Ondernemend project  0 2 2 
Softwareontwikkeling  4 2 2 
Softwarepakketten  1 0 0 
Webdesign  2 2 0 

Complementaire vorming    

Optie-uur*  0 1 1 
ZVZ** 8 9 13 

 
* Meer informatie op pagina 16. 
** Meer informatie pagina 10-11. 
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Derde graad Wetenschappen-wiskunde ASO 

 
Beschrijving van de studierichting 

 
In dit domein krijg je een uitgebreid wetenschappenpakket dat bestaat uit de vier 
basiswetenschappen. Daarnaast heb je ook een vakoverschrijdend Seminarie.  
 
Leerlingprofiel 

 
- Je kiest voor dit domein als je je wil verdiepen in de wetenschappelijke kijk op onze 

wereld.  
- Je bent bereid het analytische en wiskundige denken dat hiervoor nodig is onder 

de knie te krijgen en je te verdiepen in alle mogelijke wetenschappelijke 
vraagstellingen. 

 

Lessentabel derde graad Wetenschappen-wiskunde 

 

 
5e jaar 

uren/week 

6e jaar 

uren/week 

7e jaar 

uren/week 

Algemene vorming    

Aardrijkskunde 0 1 2 
Engels 2 1 1 
Esthetica 1 1 0 
Frans 2 2 2 
Geschiedenis 2 2 0 
Godsdienst 2 2 0 
Lichamelijke opvoeding 2 1 1 
Nederlands 3 3 2 

Specifieke vorming    

Biologie 1 1 2 
Chemie 2 1 1 
Fysica 2 1 1 
Seminarie* 0 2 2 
Wiskunde 4 4 4 

Complementaire vorming    

Optie-uur* 1 1 1 
ZVZ** 8 9 13 

 
* Meer informatie op pagina 16. 
** Meer informatie pagina 10-11. 
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Uitleg bij de lessentabellen 

 

Verrijking 
In de tweede graad wordt per week één lesuur verrijking aangeboden. In verrijking wordt 
er ruimte gemaakt om op maat van de klasgroep of individuele leerling aan ‘leren leven’ 
of ‘leren leren’ te werken. Voorbeelden: ondersteuning van het studiekeuzeproces, 
studieplanning, organisatie, klasgesprekken, sociale vaardigheden,…  
In de studierichting Handel staat dit lesuur niet in de lessentabel. De klastitularissen en 
de leerkracht godsdienst stemmen af om aan ‘leren leven’ en ‘leren leren’ te werken.  

 

Seminarie 
Seminarie focust op de raakvlakken tussen de wetenschappen en laat werkvormen aan 
bod komen om het kritisch denken en de onderzoekscompetenties te ontwikkelen. Hier 
wordt wetenschap in de praktijk toegepast. Er wordt steeds gekozen voor maatschappelijk 
relevante thema’s zoals milieu of energie. Je krijgt een team van verschillende 
leerkrachten die je zo goed mogelijk hierin begeleiden. Het vak Seminarie wordt in inclusie 
gevolgd. Dit wil zeggen dat je aansluit in een klas van de Humaniora Kindsheid Jesu. 

 

Optie-uur 
In het vijfde, zesde en het zevende jaar krijg je een optie-uur. Dit is een uur waarin je 
kan kiezen voor een vak dat je richting inhoudelijk uitbreidt, zoals statistiek, Spaans, 
filosofie, economie... Je kan ook kiezen voor een vak waar je persoonlijke groei verdiept, 
zoals drama, relaxatie, P.O., sociale inzet, fotografie,... Het aanbod aan 
keuzemogelijkheden kan van jaar tot jaar verschillen.  
Het optie-uur wordt in inclusie gevolgd. Dit wil zeggen dat je aansluit in een klas van de 
Humaniora Kindsheid Jesu. 
 

ZVZ 
Zie pagina 10-11. 
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Na het secundair onderwijs 
 
In het vak ZVZ wordt er ruimte gemaakt om je goed voor te bereiden op de volgende stap 
in je leven.  
 
Indien je wilt verder studeren word je ondersteund in een goede studiekeuze voor het 
hoger onderwijs. Je krijgt hiervoor de nodige tools aangereikt om een weloverwogen keuze 
te maken. Dit doe je door over jezelf, je studiehouding en studiemethode te reflecteren 
en door dat uit te wisselen met je jaargenoten. Tijdens allerlei sessies in de klas verken je 
het hoger onderwijs (zowel in de breedte als in de diepte). Je toetst jezelf vervolgens aan 
het profiel van jouw gekozen opleiding en je wordt aangespoord om je blik te verruimen 
op infodagen, openlesweken, de SID-in of om zelfs al eens te proeven van je gekozen 
richting tijdens stages en de vakverdiepingsdagen (bijvoorbeeld de toelatingsproef 
geneeskunde, de exploratiedagen of ‘leerkracht in spe’...).  
 
Indien je niet wilt verder studeren, word je begeleid in de overgang naar werk of een 
ander traject. 
 
Tenslotte wordt je keuze ook door de klassenraad uitgebreid geanalyseerd en met je 
doorgenomen. Zo krijg je heel wat hulpmiddelen aangereikt. Jij bepaalt echter uiteindelijk 
je tempo en de uitkomst aan het einde van de begeleiding. 
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Samen beleven  
 
School is meer dan lessen alleen. Je krijgt als leerling allerlei kansen om je horizon te 
verruimen en school samen te beleven. 

 
Project 
Onder het motto ‘kruip onder de stolp uit’ verken je in het vijfde jaar tijdens de 
projectdagen de maatschappij waarin we leven. Je trekt er woensdag, donderdag en 
vrijdag voor de krokusvakantie op uit om experts en ervaringsdeskundigen te interviewen 
en kennis te maken met allerlei instanties. Zo leer je over de maatschappij via een 
zelfgekozen thema, leer je in groep overleggen en leer je een paper schrijven. 
 

Vakverdieping 
Tijdens de vakverdiepingsdagen in het zesde en zevende jaar bijt je je vast in een vak dat 
je echt boeit. Zo kan je al een tipje van de sluier lichten voor je studiekeuze. Enkele 
smaakmakers zijn alvast ‘toelatingsproef geneeskunde’,  ‘een hoofdstuk fysica verkennen 
uit het hoger onderwijs’, ‘het lopen van een halve marathon’, ‘Spaans’, ‘een eigen 
onderneming starten’, ‘sport en fysica’ of ‘exploratiedagen’. Als je in een lange lijst van 
onderwerpen je ‘goesting’ niet kan vinden, kan je je ook in een eigen onderwerp verdiepen 
in de vorm van een ‘leercontract’ onder begeleiding van een leerkracht. 
 

Bezinning 
In het zesde en zevende jaar ga je op bezinning: drie dagen weg van de school, los van 
alle verplichtingen en vaste patronen, geconfronteerd met stilte, jezelf, andere mensen, 
andere omgeving, vreemde activiteiten… Je kan hierbij kiezen tussen verschillende 
formules: gespreksdagen waarbij je op zoek gaat naar diepgang, stilstaat bij wat er achter 
de oppervlakte zit en durft vanzelfsprekendheid doorbreken, pelgrimstochten waarbij je 
samen op weg gaan, hindernissen niet ontwijkt en grenzen verlegt, meeleefdagen in 
tehuizen voor ouderen of mensen met andere begaafdheden en grenzen … 
 

Groene school  
Binnen het Wereldteam zijn er leerlingen en leerkrachten die zich engageren voor de 
milieuproblematiek in de Groene school. Zij werken aan acties omtrent energie, milieu en 
gezond leven om op deze manier van de school een milieuvriendelijke en duurzame leer- 
en leefomgeving te maken. Dit door bijvoorbeeld wekelijks het PMD op te halen en te 
sorteren.   
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Wereldteam 
We delen onze bijzonder mooie aardbol met meer dan 7 miljard mensen, en met bijna 
ontelbaar veel dieren- en plantensoorten. Het Wereldteam is een groep enthousiaste 
leerlingen en leerkrachten die actief wil meebouwen aan een wereld die duurzaam en 
eerlijk is, waar iedereen een goed leven kan leiden en er zorg is voor het milieu.  Het 
wereldteam bedenkt elk jaar een hele hoop acties en initiatieven om de wereld op school 
te brengen en met de school ons steentje bij te dragen aan de wereld. Zo is er de 
wereldwinkel, Rikolto, Broederlijk Delen, hulp in een asielcentrum en nog veel meer.  In 
het Wereldteam kan je een beetje van je energie investeren aan het samen beter maken 
van onze wereld. 

 

Europese uitwisselingen 
De Europese uitwisselingen brengen Europa naar de klas en de beste manier om andere 
culturen te ontdekken en te waarderen is er zelf op uit te trekken en in een gastgezin te 
verblijven en zelf gasten te ontvangen. Als Erasmus+-school organiseren we voor onze 
globetrotters uitwisselingen met partnerscholen in Spanje, Italië, Polen, Noorwegen ... 
Daarnaast organiseren we ook bilaterale uitwisselingen. Beide formules staan garant voor 
boeiende internationale ervaringen. 

 

Internationale reizen  
Naast inspanning hoort ook ontspanning en dus pakken heel wat vierde- en vijfdejaars 
tijdens de paasvakantie hun koffers naar Barcelona of Italië. In het  vierde jaar kan je 
flaneren langs pittoreske straatjes onder een heerlijke lentezon in Barcelona en in het 
vijfde jaar kan je proeven van ‘la dolce vita’ tijdens de Italiëreis. 

 

Risicowerking  
Met de risicoprojecten in het derde en het vierde jaar willen we je weerbaarder maken 
tegen de gevaren van een ‘kickmentaliteit’ en leer je hoe je allerlei risico’s zoals medicatie, 
alcohol, illegale drugs, pesten, veilig verkeer, computerverslaving … moet inschatten en 
vermijden. 

 

Leerlingenparticipatie 
Soms zie je dingen die niet goed gaan of heb je zelf een idee om iets te organiseren om 
onze school nog zinvoller of leuker te maken. Dan kan je terecht bij de 
leerlingenparticipatie. Zo zorgden je voorgangers al voor nieuwe kledingregels, een 
saladbar in de selfservice, de uitstap naar de Proms, het schoolbal, het openluchttheater 
op de speelplaats … Ga maar eens kijken op Smartschool. 
Geregeld zal je ook wel horen van ideeën die andere leerlingen aangebracht hebben en 
dan kan je aansluiten bij het werkgroepje als je dat idee mee wil uitwerken. 
Begeleidende leerkrachten: Elise Neven en Sien Volders 
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Chrysostomos 
Chrysostomos is ongetwijfeld hét hoogtepunt voor de laatstejaars. Nog 100 symbolische 
dagen aftellen alvorens ze de schoolpoort van HKJ achter zich dichttrekken en dat vieren 
ze met hun X-mos. Maanden op voorhand begint het plannen, overleggen, vergaderen, 
repeteren, budgetteren  … en als kers op de taart is er de show voor de vijfdejaars, de 
zesdejaars en de leerkrachten. ’s Avonds sluiten we samen af met een geweldige 
Chrysostomosfuif. 

 

Excursies en themadagen  
Opdat vakoverschrijdende eindtermen zoals kritisch denken, respect, zorgzaamheid, 
communicatie en relaties, actief burgerschap, herinneringseducatie, samenwerken, open 
en constructieve houding … gestimuleerd worden, worden er op school en daarbuiten 
allerlei excursies en themadagen georganiseerd. Een greep uit het aanbod: de 
vriendschapsdag voor elk leerjaar in september, de dag van de economie in het vierde en 
zesde jaar, gezondheidsdag voor het 3de jaar, het scholierenparlement, de 
dikketruiendag, de sportdag, de wiskunde B-dag, de olympiades … Daarnaast zijn er ook 
de talrijke excursies zoals Breendonk, Ieper, de haven van Antwerpen, zelf gidsen in de 
Kempen of de Ardennen, theater- en filmvoorstellingen … 

 

KRAS 
Hoe komt een wet tot stand? Hoe werkt de democratie? Wie heeft nu eigenlijk de macht? 
Als dit voor jou herkenbare vragen zijn en je rond een actueel thema wel eens de praktijk 
wil meemaken, dan is het scholierenparlement iets voor jou. Viermaal per jaar krijg je de 
kans om samen met jongeren uit andere scholen parlementariër te zijn en de wereld te 
veranderen. Aan het eind is er telkens een slotzitting in het parlement in Brussel, met alle 
scholierenparlementen uit Vlaanderen en ook enkele ‘echte’ politici. En, geloof het of niet, 
soms worden er zelfs delen van jullie resoluties overgenomen in echte wetsvoorstellen en 
gaat het dus verder dan een spel dat heel erg boeiend is. 
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Extra troeven 
 

Open leercentrum 
Je bent tijdens de voormiddagpauze, de middagpauze of na school welkom in ons Open 
Leercentrum. Hier kan je allerlei boeken ontlenen, kranten lezen of op het internet surfen. 
Tijdens de lessen kan je hier aan de hand van instructies van je leerkracht zelfstandig aan 
de slag. 

 

Schoolrestaurant 
De school beschikt over een broodjesbar en selfservicerestaurant. Hier heb je de keuze 
tussen diverse warme en koude gerechten, aangevuld met een groente- en saladebar. 
Voor wie boterhammen meebrengt, bestaat de mogelijkheid om een drankje te kopen. Wil 
je een drankje, broodje of maaltijd kopen in ons schoolrestaurant, dan vraag je een kaart 
aan op het secretariaat. Ouders kunnen deze kaart digitaal opladen.  

 

Internaat 
Op de campus van de Scholen Kindsheid Jesu bevindt zich een modern internaat. Heb je 
interesse om op internaat te gaan, neem dan zeker een kijkje op de website 
www.kjhasselt.be/internaat. 
Het KIDS heeft ook een internaat. Dit is het Multifunctioneel Centrum (MFC). Hier verblijf 
je in een omgeving die aangepast is aan de noden van jongeren met autisme. Het MFC 
KIDS ligt op een afstand van 2 kilometer en is makkelijk en veilig te bereiken met de fiets, 
de bus of te voet. Een aanmelding kan rechtstreeks door ouders gebeuren of in overleg 
met het VCLB. Meer info vind je op de website www.kids.be.  

 

Studie na school 
Naast de studiebegeleiding georganiseerd door OV4 op dinsdag en donderdag, is er ook 
avondstudie georganiseerd door Kindsheid Jesu. Je kiest in samenspraak met je ouders 
welke dagen je komt en tot wanneer je blijft (16u30, 17u of 17u30). 
 

De leerlingen van het internaat Kindsheid Jesu studeren op andere vaste momenten, zie 
website www.kjhasselt.be.  

 

Rijbewijs op school 
De school organiseert een cursus voor het behalen van het theoretisch rijexamen categorie 
B onder het project ‘Rijbewijzer in de klas’. De leerling kan zich inschrijven voor de lessen 
die na schooltijd plaatsvinden. Ook het theoretisch rijexamen wordt georganiseerd. De 
leerling moet 17 jaar zijn om het rijexamen af te leggen.  
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Schoolorganisatie 
 

Dagindeling* 
 

Lesuur Tijd 

1 08.30 – 09.20 
2 09.20 – 10.10  
3 10.10 – 11.00 
Pauze 11.00 – 11.20 
4 11.20 – 12.10 
5 12.10 – 13.00  
Middagpauze 13.00 – 13.50  
6 13.50 – 14.40  
7 14.40 – 15.30  
Pauze 15.30 – 15.40  
Studiebegeleiding** 15.40 – 16.30  

 
 
Enkel de leerlingen van OV4 mogen tijdens de voormiddagpauze gebruik maken van het 
OLC (Open Leercentrum). Op deze manier kan je de drukte op de speelplaats vermijden. 
Tijdens de middagpauze is het OLC open voor alle leerlingen. 
 
* Onder voorbehoud van wijzigingen 
** Op dinsdag en donderdag  

 

Smartschool 
We gebruiken Smartschool als communicatie-instrument. Zowel naar jou als leerling, als 
naar je ouders. Smartschool kan je gebruiken om naar elkaar te mailen. Daarnaast vind 
je o.a. de digitale agenda met lesonderwerpen, geplande toetsen en taken, vakmappen 
met extra informatie… 

 

Schoolrekening 
In de loop van het schooljaar ontvangen je ouders twee afrekeningen. De eerste 
afrekening na het eerste trimester. Aan het einde van het jaar volgt de eindafrekening. 
De schoolrekening bevat vooral de kosten voor klasmappen, excursies, kopieën, culturele 
en sportieve activiteiten. In het derde jaar komt hier de aankoop van het grafisch 
rekenmachine (GRM) bij. Indien de schoolrekening voor problemen zou zorgen, zal er 
samen met de directie discreet gezocht worden naar een oplossing.  

 

Handboeken 
Voor de aankoop van boeken werken we met een externe firma, Iddink, die de nieuwe 
boeken verdeelt en op het einde van het schooljaar ook weer verzamelt. Via hun website 
kan  je de gewenste boeken, aan de hand van onze boekenlijst, bestellen. Het 
boekenpakket wordt dan door deze firma aan huis geleverd. Ook de betaling wordt 
rechtstreeks met deze firma geregeld. 
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Een aantal leerlingen werkt met voorleessoftware. Er is een voorkeur om te werken met 
het programma ‘Alinea’. De leerkrachten kennen dit programma. Uiteraard is het ook 
mogelijk om te werken met een ander programma. De boeken kunnen gratis worden 
aangevraagd via de website van ADIBib. Bij inschrijving krijg je een brief met meer 
informatie mee.   
 

Evaluatie 
In de derde graad zijn er slechts twee examenperioden. Sommige vakken worden 
permanent geëvalueerd  (hier heb je geen examen van). Dit is afhankelijk van de 
studierichting die je kiest. Aan het begin van het schooljaar krijg je hieromtrent meer 
informatie. 
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Praktisch 
 

Bereikbaarheid 
Auto 

De parking aan de voorzijde van de school is altijd toegankelijk. Je ouders zetten je best 
af op de voorziene kiss and ridestrook. Dit is tussen het viaduct en de Cordacampus, aan 
de rechterkant bij het verlaten van de ovonde. Ook via de Paalsteenstraat, aan de 
achterzijde van het gebouw, is onze school bereikbaar. 
 
Trein 

De treinverbinding Brussel-Landen-Sint-Truiden-Alken-Hasselt-Genk heeft een klokvaste 
stop in station Kiewit op 150 meter van onze school. Indien je via het spoor komen kan je 
gebruik maken van de nieuwe en brede voetgangersbrug. 
 
Fiets 

Via veilige fietstunneltjes onder het vernieuwde viaduct kan je onze school veilig bereiken. 
Ook via de achteringang van onze school, aan de Paalsteenstraat, kan je onze school 
binnen rijden. 
 
Bus 

Er is een bushalte vlakbij de school. Enerzijds rijden er bussen naar het station van 
Hasselt. Anderzijds rijden er bussen naar het noorden van de provincie.  

 

Aanmeldingen en inschrijvingen 
Voor de meest recente informatie omtrent aanmelden en inschrijven raadpleeg je de 
website www.kids.be/OV4. 

 

Openschooldag 
Tijdens de openschooldag kan je kennismaken met onze OV4-werking. Meer informatie 
vind je op de website www.kids.be/OV4 of www.kjhasselt.be   

 

Schoolreglement 
Het schoolreglement kan u op de website www.kids.be/OV4 raadplegen.  
 

 

Eindwoord 
We hopen je, door de inhoud van deze infobrochure, goed geïnformeerd te hebben. Heb 
je bijkomende vragen, neem contact met de coördinator van OV4 Humaniora, Eva Stas 
(eva.stas@kids.be / 0492 46 51 58). 
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Contact 
 
 
 
 

Adressen 
Humaniora OV4 / Kempische steenweg 400 / 3500 Hasselt 

KIDS / Borggravevijversstraat 9 / 3500 Hasselt 

 

Secretariaat 
Humaniora algemeen / 011 27 84 62 

Humaniora OV4 / Judith Aurich / 0497 97 25 67 
 

 

Coördinator Humaniora OV4 
Eva Stas / eva.stas@kids.be / 0492 46 51 58 

 
 

Directie Humaniora OV4 
Koen Cornelissen / directie BuSO-KIDS / koen.cornelissen@kids.be 

Werner Nevels / directie Humaniora Kindsheid Jesu / werner.nevels@kjhasselt.be 
 
 

Website 
www.kids.be/OV4 

www.kjhasselt.be/OV4 
 
 


