ONS TEAM
Katrien
Als vervolgschoolcoach ga ik op zoek
naar het beste
vervolgtraject voor de
leerling. Op donderdag
geef ik ook godsdienst.

Nele
Ik geef les in OKAN
Geel. Daarnaast help ik
de leerlingen ook in hun
zoektocht naar een
leuke hobby.

Anke
Ik geef Nederlands aan
OKAN Blauw. Fouten
maken mag, we gaan
stap voor stap vooruit!

Hanne
Ik geef les in beide
klassen. Ik vind het leuk
om projecten uit te
werken met de
leerlingen.

NIEUWSBRIEF OKAN HTISA – 2de TRIMESTER
SCHOOLJAAR 2017 - 2018

Hier zijn we weer!
Hallo !
Graag geven wij jullie via deze tweede nieuwsbrief een blik achter de
schermen van onze nieuwe voltijdse OKAN-werking in het Hoger
Technisch
Instituut
SintAntonius. Intussen is er alweer
een trimester vol leuke
projecten en toffe activiteiten
voorbij gegaan. Kom gerust
eens langs om de sfeer op te
snuiven!
Warme groeten
Het OKAN HTISA-team

Jonas
Ik geef les aan de
oudere OKANleerlingen en stoom hen
klaar voor hun eerste
stappen in de
volwassen wereld.

Marie
Ik geef les in de alfaklas.
Daar leer ik enkele
leerlingen lezen en
schrijven.

Luuk
Ik geef met enorm veel
plezier sport aan de
OKAN-klas!

Ans
Ik ben leerlingenbegeleider. Te laat op
school? Kom even bij me
langs. Je kan ook altijd
bij mij terecht voor een
babbel.

Onze missie
OKAN HTISA helpt anderstalige nieuwkomers om hun plaats te vinden
in België, begeleidt hen in de zoektocht naar hun talenten en leert hen
respectvol samenwerken doorheen een interactief jaar waar de focus ligt
op het leren van Nederlands.

Onze lesinvulling
HTISA is fan van projectmatig werken en OKAN doet daar graag aan mee! Na geslaagde
projecten zoals een actie voor Music for Life en een uitwisseling met OKAN Brugge,
werken de leerlingen nu opnieuw verder aan enkele projecten. Op dinsdagnamiddag
werkt de -16 groep aan Kamishibai, een vorm van Japanse vertelkunst. Zij zullen als
afsluiter hun visueel verhaal vertellen aan kinderen in Gentse lagere scholen. Op
maandagvoormiddag werkt OKAN Geel aan het project "Klas op Stelten", waarbij de
leerlingen samen hun droomklas ontwerpen en uitwerken. Binnenkort starten de
leerlingen ook met een eigen moestuinproject!

FUNCTIONELE LESSEN

ONZE AANPAK
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Persoonlijke begeleiding
Heterogene groepen
Functionele lessen
Differentiëren naar gelang
de taalfase van de leerling
Projectmatig werken
Samenwerken met andere
scholen
Co-teaching waar mogelijk
Geen punten, maar een
doelenrapport
Wekelijkse vergadering

VOLG ONS!

Wij geloven sterk in een functionele aanpak. Het thema “Naar de dokter” gaat dan ook
gepaard met een rollenspel met echt materiaal, een uitstap naar de apotheek en een
telefoongesprek naar de dokter. In een andere les leren de leerlingen ook hoe ze een
goede uitnodiging moeten schrijven en zetten ze dit meteen in de praktijk om: ze sturen
een uitnodiging naar leerlingen van Don Bosco Zwijnaarde met de vraag om samen een
opdracht uit te werken.

NAAR HET BEROEPENHUIS EN FUTURE FEST
OKAN Geel bracht een bezoek aan het Beroepenhuis. Deze leerlingen maken de
komende weken of in september de overstap naar het regulier onderwijs. In het
Beroepenhuis ontdekten ze talenten van zichzelf en leerden ze nieuwe beroepen kennen.
Ook op het Future Fest van VDAB mochten de leerlingen enkele beroepen uitproberen!
Zo konden ze o.a. een badge maken in metaal, een cocktail serveren als barman, een
muurtje metsen…

LESSEN “CREA”

OKAN HTISA heeft ook een
eigen Facebook-pagina waar
je al onze avonturen kan
volgen! Geef gerust een like.

Elke vrijdagnamiddag sluiten de twee OKAN-klassen samen de week af met een les Crea.
Zo maakten de leerlingen al met nagels en touw hun favoriete woord in het Nederlands
en werd er al heel wat creatief talent ontdekt tijdens opdrachten als 3D-tekenen, cartoons
tekenen, origami en werken met klei.

https://www.facebook.com
/okanhtisa
WEKELIJKSE SESSIES HUISWERKBEGELEIDING & CONVERSATIETAFELS
Op woensdagnamiddag kunnen onze (ex)leerlingen van 12u30 tot 13u30 naar school
komen voor een sessie Huiswerkbegeleiding & Conversatietafels. Onze ex-OKAN'ers
krijgen hier extra begeleiding bij moeilijke vakken en bij onze OKAN'ers wordt er vooral
ingezet op spreekvaardigheid. Tijdens deze sessies krijgen wij hulp van studenten van
het Sint-Lievenscollege om onze leerlingen te begeleiden. Ook andere vrijwilligers zijn
steeds welkom.

LEUKE UITSTAPPEN

Holstraat 66
9000 Gent
www.htisa.be/okan
info@htisa.be
09 235 04 20

OKAN HTISA gelooft dat de beste manier om Gent te ontdekken is.. het zelf ervaren!
Daarom gaan we regelmatig met onze klassen op uitstap. Zo gingen we net voor de
paasvakantie op bezoek bij de Kinderplaneet van VZW Jong. Veel van onze leerlingen
gaan hier in hun vrije tijd naartoe en we vinden het dan ook zeer belangrijk dat ook de
nieuwste leerlingen deze organisatie leren kennen. Verder gingen we dit semester ook
schaatsen en gingen we naar een optreden van Lennaert en de Bonski's, speciaal voor
OKAN-leerlingen.

