Français
OKAN, c'est quoi ?
OKAN est une abréviation pour 'Onthaalklas voor
Anderstalige Nieuwkomers' ou en français 'Classe d'Accueil
pour Nouveaux arrivants non néerlandophones'. Cette
classe accueille des élèves (12-18 ans) qui viennent
d'arriver en Belgique et qui ne maîtrisent pas le
néerlandais. Dans la classe OKAN les élèves apprennent le
néerlandais. Avec l'élève nous cherchons la section dans
laquelle il sera le plus motivé afin de continuer son
éducation dans l'enseignement néerlandophone.

Wat is OKAN?
Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers.
Anderstalige nieuwkomers zijn kinderen en
jongeren die minder dan 12 maanden in België
wonen en die niet voldoende Nederlands
spreken en/of begrijpen om de lessen te
kunnen volgen. OKAN-leerlingen zijn een
diverse groep: kinderen van vluchtelingen en
asielzoekers (al dan niet in een asielcentrum),
kinderen die via gezinshereniging in België
terechtkomen, niet-begeleide minderjarigen,
adoptiekinderen, kinderen van werknemers
van internationale organisaties in België.

English
What means OKAN?
Reception classes for foreign-speaking newcomers are
organized for adolescents of non-Belgian or non-Dutch
origin who are new to our country and lack the Dutch
language. Within OKAN you learn to communicate in
Dutch and together we look into a motivating study
discipline to continue your school career in the regular
educational system of Flanders. OKAN is a reception class
for youngsters between the age of 12 and 18.

Wat is het doel van OKAN?
● Nederlands leren aan anderstalige
nieuwkomers
● nieuwkomers integreren in de klaspraktijk

Voor wie is OKAN?
● ten laatste op 31 december van het
schooljaar minstens 12 jaar en nog geen 18
jaar zijn;
● sinds maximaal 1 jaar onderbroken in België
verblijven
● niet het Nederlands als thuistaal of
moedertaal hebben
● niet voldoende Nederlands spreken of
begrijpen om de lessen goed te kunnen volgen
● niet langer dan 9 maanden ingeschreven zijn
in een Nederlandstalige school
(vakantiemaanden juli en augustus niet
inbegrepen)

Hoe leren wij Nederlands?
In OKAN werken we met de
ontwikkelingsdoelen van het
Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
De leerlingen doorlopen tijdens het OKAN-jaar
3 fases.

● nieuwkomers integreren in de samenleving

In een eerste fase evolueert de leerling van
absolute nieuwkomer tot iemand die
aanspreekbaar is in het Nederlands.

● nieuwkomers voorbereiden op verdere
studies in het secundair onderwijs of op
andere opleidingen of vormingen

In een tweede fase evolueer je naar
zelfredzaamheid in het Nederlands.
In de derde fase krijgt het vervolgtraject
vorm. De leerling volgt een proef- en
oriëntatieperiode. Dit wil zeggen dat je de
reguliere lessen mee volgt voor 1 of
meerdere vakken. Dat kan gebeuren binnen
de school of in een andere school.
Na OKAN werken wij nog verder aan je kennis
Nederlands. Je wordt verder ook opgevolgd
door een vervolgcoach.

Welke lessen volg je?

Wil je inschrijven?

Wie is wie?

Bij ons volg je 32 lesuren per week. De
meeste lessen zijn Nederlands. In sommige
lessen leer je Nederlands aangevuld met een
specifieke vak zoals wiskunde, katholieke
godsdienst, sport, muziek, actualiteit,…

Kom dan met je ouder(s)/voogd/ begeleider
naar het Sint-Martinuscollege,
Waversesteenweg 96, 3090 Overijse.

Directeur OKAN: Dirk Dewinter

Breng het volgende mee:

Sint-Martinuscollege
Campus Lipsius
Waversesteenweg 96
3090 OVERIJSE
Tel.: 02 687 82 46

Wanneer ben je op school?

● verblijfsvergunning, paspoort of
identiteitskaart van de leerling en van de
ouders
● diploma, getuigschriften, rapporten
● medische informatie (bv. inentingskaart)

Waar vind je OKAN?

Leerlingenadministratie OKAN: Sabine
Vangeneugden

e-mail:
leerlingadministratie@sintmartinusscholen.be

website:
www.sintmartinusscholen.be

Eet je op school?
Je eet ’s middags op school. Je
brengt zelf een lunchpakket en drank mee.

Contact met ouder(s) of voogd?
●
●
●
●
●
●
●

intake gesprek
agenda
Smartschool
rapport
telefonisch
individuele oudercontact
soms ook huisbezoeken
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