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Welkom bij Okan aan Zee
Wat is OKAN
OKAN is een Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers. OKAN-leerlingen zijn leerlingen die nog
niet lang in België verblijven en die de Nederlandse taal niet kennen. Voordat je kan schoollopen in
het gewone onderwijs in Vlaanderen, moet je eerst Nederlands leren. Dit gebeurt tijdens het jaar dat
je OKAN-leerling bent. Na dit jaar ken je in principe voldoende Nederlands om door te stromen naar
een gewone studierichting. De keuze voor deze richting hangt af van je interesses en capaciteiten, je
leeftijd en je schoolloopbaan voor OKAN.
Tijdens je OKAN-jaar word je begeleid in deze keuze door onder andere snuffelstages (één of enkele
dagen schoollopen in een studierichting naar keuze). Wanneer je na je OKAN-jaar de gewone
studierichting aanvangt, zal de vervolgcoach je verder begeleiden.

INSCHRIJVINGEN
Wie mag zich inschrijven?
OKAN-leerlingen moeten voldoen aan deze voorwaarden om te kunnen toegelaten worden:
•
•
•
•
•
•
•

Je bent op 31/12/2020 minstens 12 jaar en maximum 17 jaar .*
Je bent maximaal 1 jaar ononderbroken in België.*
Je hebt het Nederlands niet als moeder- of thuistaal.
Je kent onvoldoende Nederlands om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen in het
reguliere onderwijs.
Je bent maximum 9 maanden (juli en augustus niet inbegrepen) ingeschreven in een school
met het Nederlands als onderwijstaal.*

Op de toelatingsvoorwaarden met * kunnen we een uitzondering aanvragen.

Tijdens het intake-gesprek neem je mee:
•
•

geldige identiteitsbewijzen van jezelf en je ouders
getuigschriften en diploma’s van het gevolgde onderwijs in je land van herkomst

Je moet vergezeld zijn van minstens één ouder of voogd.

Waar kan je je inschrijven?

Athena campus Pegasus
Steensedijk 495
8400 Oostende
Tel: 059/79.99.15
Gsm: 0493/31.07.52
E-mail: anna.decef@athenaoostende.be
OKAN-coördinator: Anna Decerf

SCHOOLORGANISATIE
Structuur
Er zijn twee OKAN-klassen: OKAN1 en OKAN2.
OKAN1 is de groep van de starters, waarbij het tempo iets lager ligt. In OKAN2 zitten leerlingen die
reeds langer Nederlands volgen. Hierdoor is de leerstof moeilijker en ligt er meer nadruk op het
studeren van grotere leerstofgehelen.
In de loop van het schooljaar, afhankelijk van het aantal OKAN-leerlingen, bestaat de mogelijkheid
dat er ook een klas OKAN-A wordt ingericht. (specifiek voor Alfaleerlingen). In deze groep leren de
leerlingen het Latijns schrift en werken we zeer individueel gericht op niveau.
De indeling van deze klassen gebeurt op basis van:
- resultaten van de instroomtesten.
- resultaten van de toetsen doorheen het jaar voor de verschillende vakken.
- de bekendheid met het Latijns schrift.
- de vooropleiding van de leerling.

De indeling in de verschillende klassen heeft geen enkele consequentie voor de doorstroming naar
het reguliere onderwijs na het OKAN-jaar. Daarvoor zijn de documenten uit het thuisland, de leeftijd
van de leerling en de interesse en motivatie van de leerling van belang.

Evaluatie
Er wordt gewerkt met een doorstroomdossier voor elke leerling, dat de evolutie in taalverwerving op
basis van de ontwikkelingsdoelen weergeeft. Die evolutie wordt gemeten aan de hand van resultaten
op toetsen, taken en lesopdrachten en resultaten van examens. Daarnaast hebben we 5
evaluatiemomenten doorheen het schooljaar.

LESSENROOSTER

In het OKAN-lessenrooster ligt de klemtoon op het leren van Nederlands via het vak NT2. Door
middel van thema's worden de vier vaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven
aangescherpt. Daarnaast krijgen de OKAN-leerlingen ook lessen wiskundetaal, I.C.T,
Levensbeschouwelijke vakken en Sport.
Je krijgt je lessenrooster op de eerste schooldag.

SCHOOLMATERIAAL
Als leerling ben je in de eerste plaats verplicht een schoolagenda bij te houden. Die wordt je door de
school bezorgd. Verder heb je nodig: een map, lat, potlood en enkele pennen. Ook de cursussen en
handboeken die nodig zijn voor de lessen, worden door de school geregeld. Materiaal dat je wel zelf
dient aan te kopen:
- boekentas
- pennenzak
- sportkledij

SCHOOLKOSTEN
We proberen de schoolkosten zoveel mogelijk te beperken. Toch is het bijvoorbeeld nodig om
lesmateriaal aan te kopen of uitstappen te betalen. Via een factuur kan je dit betalen. Als je in
Oostende woont heb je recht op onderwijscheques. Ga langs bij het stadhuis voor meer info of
contacteer je sociaal assistente van het O.C.M.W.
https://www.oostende.be/file/download/bb9b33e7-9be4-48b6-99e46e963a97f8a7/41074F1FC82E6E909B7BBF580C33142F.pdf

