Overzicht intakegesprekken en oriënteringsproeven 2022
Klassen
3 ABV /
4 ABV

Leraren
BWI – GRE –
HTE – MBA –
WVH

4 BSW /
5 TWE

CDB – KVL –
NCA – SHE –
SDC

3 ECW /
4ECW

KRE – SVE –
KWI

3 WKD /
4 WKD /
5 WKD

BLO – KVR –
KWU – KDA

3 DET /
4 DET

GVE – AWE –
MVP

3 GTE /
4 GTE

AVB – WBL

3 BOR /
4 BOR

ADO – AVL –
DLA – LMI –
MMR

Datum, uur, lokaal
Vrijdag 01/07 om
11.00u. in lokaal 315
Dinsdag 30/08 om
11.00u. in lokaal 315
vrijdag 01/07 om
9.30u. in lokaal 220221.
Dinsdag 30/08 om
9.30u in lokaal 220221.
Vrijdag 1 juli
13.30u. – 15.30u in
lokaal 307.
Dinsdag 30 augustus
10.00u.– 12.00u in
lokaal 307.
vrijdag 24 juni 9.30u.
tot 15.30u in lokaal
006-007.
vrijdag 1 juli 9.30u. tot
15.30u in lokaal 006007.
dinsdag 30 augustus
9.30u. tot 15.30u in
lokaal 006-007.

vrijdag 1 juli om
10.00u. in lokaal 218.
dinsdag 30 augustus
om 10.00u. in lokaal
218.

vrijdag 1 juli om
10.00u. in lokaal 218.
dinsdag 30 augustus
om 10.00u. in lokaal
218.
Vrijdag 1 juli om 10.00u
in lokaal 305.

Inhoud
De leerling brengt het rapport mee vorig schooljaar en eigen werk
(plastische opvoeding, tekenschool, vrije tijd) dat als leidraad voor het
gesprek zal dienen.
Testen basiskennis (wis, che en fys) om 9.30u. Deze duren max 1,5 u.
Vanaf 11.30u krijgen ze een uur voor een individueel gesprek samen
met hun ouders. Ze moeten hun rapport meebrengen.

Leerlingen hebben een individueel gesprek samen met hun ouders.
Ze moeten hun rapport meebrengen.

Op een oriëntatiedag krijg je een proefles toneel, een leesoefening, een
proefles dans en een korte muzikale opwarming. We vertellen je over
de gang van zaken in de richting en je krijgt alle tijd om vragen te
stellen. Na afloop hebben we met elke leerling een individueel
gesprekje. Ook ouders zijn daarbij welkom.
Je bereidt je voor door een toneeltekst vanbuiten te leren. Je kent dus
de tekst van Hamlet en die van Ophelia uit Hamlet van William
Shakespeare.
Leerlingen die in 5 wkd willen beginnen, moeten bovendien een
positief advies krijgen aan het einde van een oriëntatiedag. Zij leren
de dialoog en ook de monoloog uit De koopman van Venetië van
William Shakespeare uit het hoofd.
Lln voor 3 DET: Brengen kaft met tekeningen mee (vrij werk +
schoolwerk) en hun rapport.
Brengen kleurpotloden, tekenpotlood, lat van 30 cm., gom en slijper
mee.
Krijgen ter plaatse een tekenopdracht en doen een motivatiegesprek.
Lln voor 4DET: Brengen kaft met tekeningen mee (vrij werk +
schoolwerk) en hun rapport.
We bekijken hun werk en doen ter plaatse een motivatiegesprek.De
kaft met eigen werk is hier cruciaal, indien gesprek en werk niet
volstaat voeren ze ter plaatse een tekenopdracht uit waarvoor wij zelf
materialen ter beschikking stellen.
Leerlingen hebben een individueel gesprek om te peilen naar de
algemene motivatie, de inzet voor algemene vakken en de
studiehouding. We vertellen je over de gang van zaken in de richting
en je krijgt alle tijd om vragen te stellen.
Test van 1,5u over de minimale basiskennis. Leerlingen brengen een
balpen mee en het rapport van het voorbije schooljaar, met de
adviezen.
Er wordt ook een motivatie verwacht waarom leerlingen voor de
richting kiezen.

