Okan
aan

Wat is OKAN?

Wist je dat ?

OKAN staat voor ‘Onthaalklas voor
Anderstalige Nieuwkomers’.

....... je in OKAN Aan Zee kan kiezen
welke godsdienst je volgt?

Zee

Leerlingen tussen
12 en 18 jaar
kunnen in OKAN
gedurende
1 schooljaar op een
intensieve manier
Nederlands leren.

Troeven van
OKAN Aan Zee

Onthaalklas voor


Neutraliteit:

Anderstalige
nieuwkomers
in Oostende

— JUNIOR HIGH —

....... je in OKAN Aan Zee meteen
vakken zoals fysica of
wiskunde kan meevolgen met
de gewone klassen? De lessen
worden in het Frans of Engels
gegeven!

•

Zee aan ruimte: Het schooldomein
van GO! Pegasus is rustig gelegen.
De school bestaat uit verschillende
losstaande gebouwen die een open
gevoel creëren.

•

Moderne infrastructuur en interactief
didactisch materiaal.

•

Directe integratie: De leerlingen
volgen Lichamelijke Opvoeding
en hun levensbeschouwelijk vak
mee met de reguliere leerlingen.
Daarnaast worden enkele vakken
aangeboden via meertalig onderwijs.
Mits voldoende kennis van de Franse
of Engelse taal, kan de leerling ook
hier meteen aansluiten bij de gewone
klassen.

Je kan kiezen welk levensbeschouwelijk vak
je volgt (bijvoorbeeld islamitische godsdienst,
zedenleer, rooms-katholieke godsdienst,…).



Kleinschaligheid:
OKAN Aan Zee werd kleinschalig opgestart.
De leerlingen volgen les in een kleine groep
waardoor er meer individuele bijsturing
mogelijk is.


Het lessenpakket

Okan
aan

Het lessenpakket van OKAN Aan Zee
ziet er als volgt uit:
• 24u Nederlands
• 2u Lichamelijke Opvoeding
• 2u levensbeschouwelijke vakken

Zee


De lessen Nederlands worden
thematisch ingevuld. Dit betekent
dat de taalcompetenties aangeleerd
worden volgens thema’s, bijvoorbeeld:
openbaar vervoer, ruimtelijke ordening,
beroepen, ...


Contact
OKAN Aan Zee
Steensedijk 495, 8400 Ostend
Tel: 059 50 52 61
Email: info@okanaanzee.be
Contact: Anna Decerf

Dagindeling
• Lesuur 1 9:15
• Lesuur 2 10:05
• Pauze 
• Lesuur 3 11:10
• Lesuur 4 12:00
• Middagpauze 
• lesuur 5 14:00
• Lesuur 6 14:50

-

10:05
10:55

-

12:00 
12:50 

-

14:50 
15:40 

Op woensdag start school om
8u25 en eindigt de lesdag om
12u.

GO! Pegasus biedt al enkele jaren de
mogelijkheid om vakken als wiskunde
en fysica te volgen in een vreemde taal
(Frans of Engels). De OKAN-leerling kan
hierbij aansluiten.

