De 3de graad

Infoavond ouders 4des
17 mei 2022

Welkom
Programma voor deze avond
• Inleiding
– De huidige en nieuwe derde graad in ORC
– De eigenheid van de derde graad
– Het belang van een goede studiekeuze
• Info per campus
– De studierichtingen in de derde graad

• Extra vragen in de zaal onder de kapel

ORC derde graad nu

Modernisering SO
De ‘domeinnamen’ van ORC kunnen niet behouden blijven

Gevolg:
– De 5 ‘officiële’ domeinnamen moeten gebruikt worden
– Ze worden ingekanteld in de bestaande campussen van ORC
– Enkel een andere manier van benaderen maar
• geen verplaatsingen van richtingen
• geen inhoudelijke gevolgen voor huidige derde graad
• nieuwe derde graad: start 1/9/2023 (vijfdes)

Modernisering SO
• Nieuwe structuur is zeer vergelijkbaar met matrix ORC
– groepering in domeinen (belangstellingsgebieden)
– matrix volgens abstractiegraad in functie van de finaliteit
(doorstroom naar academisch hoger onderwijs >
arbeidsmarkt)
– 3 finaliteiten i.p.v. 4
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C. Er zijn drie campussen voor de bovenbouwen van het voltijds onderwijs:
“Leren en werken” (deeltijds onderwijs) wordt georganiseerd op de campus Trefpunt.

De campussen en domeinen
•

Campus Van Duyse
•
•

•

Campus Noordlaan
•

•

STEM/Taal & Cultuur/Sport

Campus Van Winckel
•

•

Economie en Organisatie
Maatschappij & Welzijn

STEM

Campus Trefpunt
•

CDL (campus duaal leren)

Campus Nachtegaal (Eerste graad)

Campus Noordlaan (STEM, T&C, Sport)

Campus Van Duyse (M&W)
Campus Duaal

Campus Van Duyse (E&O)

Campus Van Winckel (STEM)
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Eigenheid derde graad
Vooral tweepolige richtingen
Vaak samenzettingen > lesgroepen
Tempo, taalgebruik, moeilijkheid
Meer zelfstandig werk
Digisprong: iedereen krijgt beschikking over
een laptop, zoals in 1, 2 en 3
• Seminaries
•
•
•
•
•

Seminaries
Vakoverschrijdende projecten
Semestermodules en domeinoverschrijdend
5de jaar:
2 uur/om 2 weken (donderdagnamiddag 7 + 8)
2 modules vrij te kiezen uit aanbod van 15-tal
6de jaar:
2 uur/elke week (vrijdagnamiddag 6 + 7)
2 modules vrij te kiezen uit aanbod van 15-tal

Seminaries
•

5de jaar. Keuze tussen:
Alternatieve sporten, fotografie, creatief
schrijven, mindfulness, Spaans,
muziekproductie, reddend en
overlevingszwemmen, duurzaam ondernemen,
fitness, Japan, Zweden, enz.

Seminaries
•

6de jaar. Keuze tussen:
EHBO, koken op kot, maatschappijleer,
filmanalyse, TAT, politiek en recht, ‘t stofkot,
seksuologie, psychologie, eventmanagement,
the English Club, the art of beauty, Vlaamse
gebarentaal, escaperoom, theaterproductie, …

Met je hart en je
verstand:

Wat kan ik goed?
Wat doe ik graag?

Een realistische keuze

Hulp is niet overbodig
Het advies van de klassenraad is heel
belangrijk
Proces

Presentatie directies

Timing en locaties
• Sessie 1: 19.15 u. – 20.00 u.
• Sessie 2: 20.00 u. – 20.45 u.
•
•
•
•

CVD, Maatschappij en welzijn (dhr. T. De Wilde)
CVD, Economie en organisatie (mevr. B. Ardans)
Campus Noordlaan (dhr. P. De Smet)
Campus Van Winckel (mevr. H. Buelens)

studiezaal
warme refter
feestzaal
E004

Extra info en bar

Timing en locatie
Zaal onder de kapel, campus Noordlaan
• Vanaf 20.00 u.
• Vragen aan leerkrachten 3de graad

Alle info

www.romerocollege.be

