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Voorwoord 
 

 

 
X-identiteit: exclusief anders 
 

Bij X plus bereiden we leerlingen kwaliteitsvol voor op een moeilijk te voorspellen 
toekomst. We maken hen competent om niet alleen deel te nemen aan onze 
samenleving, maar deze mee vorm te geven. Initiatief nemen (ondernemerschap), 
gerichte en doordachte keuzes maken (zelfstandigheid) en verbindend 
samenwerken zijn enkele tools die onze leerlingen in staat zullen stellen de (eigen) 
toekomst te bepalen. 
 
In alles wat we bij X plus ondernemen, willen we een stap vóór zijn en net dat 
tikkeltje meer bieden. We leggen de lat zeer hoog. Als ondernemend, flexibel, 
zelfstandig én creatief team geven we samen met onze partners vorm aan de 
kwaliteit van onze lessen. Met veel passie begeleiden we onze leerlingen in de 
ontwikkeling van diezelfde competenties. 
 
We vertrekken vanuit ieders eigenheid en gaan op weg naar ieders exclusiviteit.  
Bij X plus mag iedereen zichzelf zijn. Eigenheid is voor ons het hoogste goed dat 
bijdraagt tot exclusiviteit. 
 
X plus, een dynamische school met ambitie die innoveert en inspireert. 
 
 
Tamara Vandeweijer en Carine L’homme 
Directies 
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Je kiest voor X plus, een school met ambitie, dynamiek, inspiratie 
en innovatie in de genen. Je kiest voor kennisverwerving, maar 
ook voor… een totale exclusiviteitsontwikkeling: een zoektocht 
naar de eigen exclusiviteit.  
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X opleidingen  
 

 
Oriënterende eerste graad 
Onze eerste graad biedt leerlingen een stevige basis, maar geeft hen ook de tijd en 
ruimte voor én begeleidt hen in het maken van een eerste belangrijke keuze: een 
theoretische, een theoretischpraktische of een praktische opleiding in de tweede 
graad. 
 
Theoretische opleidingen 
Het accent ligt op theorie en op abstract denken. Als leerling ben je vooral een 
‘denker’. Onze theoretische opleidingen bereiden voor op universitair onderwijs. De 
aansluitingsmogelijkheden hangen af van de gevolgde theoretische opleiding. We 
bereiden onze leerlingen in die mate voor dat het aanvatten van elke universitaire 
opleiding mogelijk blijft, ongeacht de gekozen theoretische opleiding in de derde 
graad van onze school. 
 
Theoretisch-Praktische opleidingen 
De focus ligt op het koppelen van theorieën aan de praktijk. Als leerling ben je een 
‘denker/doener’ dus je werkt graag plannen/concepten uit, maar ook de praktische 
kant vind je even belangrijk en boeit je. Onze theoretisch-praktische opleidingen 
bereiden voor op hoger niet-universitair onderwijs, zowel op de professionele 
bacheloropleidingen als op de HBO5-opleidingen. 
 
Praktische opleidingen 
Onze praktische opleidingen bereiden rechtstreeks voor op de arbeidsmarkt. Het 
accent wordt gelegd op de praktijk. Als leerling ben je vooral een ‘doener’. 
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1ste jaar Theoretisch & Theoretisch-Praktisch (A-stroom)   
 

De leerlingen van het 1ste jaar (Theoretisch & Theoretisch-Praktisch) volgen een 
gemeenschappelijk basispakket van 30 lesuren per week. De vakken uit het 
basispakket worden aangeboden binnen verschillende vakkenclusters. De vakken 
worden apart gegeven door de vakleerkrachten maar ze werken nauw samen om de 
eindtermen te bereiken. Jaarlijks worden er, zowel binnen als buiten de 
vakkenclusters, verschillende vakoverschrijdende projecten georganiseerd. 
Naast het basispakket kiezen de leerlingen op basis van hun interesses en talenten 
voor Klassieke talen: Latijn en Grieks of voor 2 ateliers gedurende het schooljaar. 
Deze ateliers zijn uitdagend, ontspannend en oriënterend. Ze vormen een belangrijk 
onderdeel van de schoolloopbaan, o.a. in het maken van een bewuste studiekeuze. 
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1ste jaar Praktisch  (B-stroom)  
De opleiding leunt dicht aan bij jouw vertrouwde omgeving van de basisschool. 
Nieuwe leerstof wordt stap voor stap aangebracht. Je leert vooral al doende. Om je 
te begeleiden maken we gebruik van een eigen en ruim klaslokaal: 
 
Met vernieuwend onderwijs, gestuurd door een beperkt kernteam van gemotiveerde 
leerkrachten, willen wij een antwoord bieden op de noden van onze leerlingen. 
Wiskunde, Nederlands, natuurwetenschappen, geschiedenis en aardrijkskunde 
worden niet los van elkaar onderwezen maar geïntegreerd aangeboden binnen het 
vak PAV (Project Algemene Vakken). 
 
Binnen PAV werk je op jouw eigen tempo. Aan het einde van de week dien je echter 
wel de vooropgestelde planning te bereiken. Een team van twee leerkrachten is 
steeds in de klas aanwezig om de leerlingen uit te dagen en te ondersteunen waar 
nodig. Als leerling krijg je binnen de vastgestelde eindtermen de leerstof op jouw 
eigen niveau aangeboden. 
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2de jaar Theoretisch & Theoretisch-Praktisch (A-stroom)   
De leerlingen van het 2de jaar Theoretisch & Theoretisch-Praktisch volgen een 
gemeenschappelijk basispakket van 25 lesuren per week. Daarenboven kiezen ze 1 
basisoptie van 5 lesuren uit volgend pakket: 
 
> Theoretische basisopties: Klassieke talen: Latijn en Grieks / Moderne Talen en 
Wetenschappen 
> Theoretisch-Praktische basisopties: Economie en organisatie / Maatschappij en 
Welzijn 
 
Daarnaast kiezen ze 2 x per schooljaar 1 atelier. Ook in het 2de jaar zijn de ateliers 
uitdagend, ontspannend en oriënterend. Ze vormen een belangrijk onderdeel van de 
schoolloopbaan, o.a. in het maken van een bewuste studiekeuze. 
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2de jaar Praktisch (B-stroom)   
De leerlingen van het 2de jaar (Praktisch) volgen een gemeenschappelijk 
basispakket van 20 u per week. Daarenboven kiezen ze 2 basisopties van 5 lesuren 
uit volgend pakket:  
> Economie en Organisatie  
> Maatschappij en Welzijn: Haar- en schoonheidszorg  
> Maatschappij en Welzijn: Verzorging en Voeding 
 
Daarnaast kiezen ze 2 x per schooljaar 1 atelier. Ook in het 2de jaar zijn de ateliers 
uitdagend, ontspannend en oriënterend. Ze vormen een belangrijk onderdeel van de 
schoolloopbaan, o.a. in het maken van een bewuste studiekeuze. 
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X Ateliers 
 

 
De verschillende X ateliers zijn geen 
doorsneevakken, maar projecten waarin leerlingen 
leren kennis opdoen en kennis toepassen. Deze 
projecten dragen, samen met de vakken uit het 
basisaanbod, bij tot een complete 
competentiebegeleiding. De X ateliers focussen op 
de X competenties samenwerken, flexibiliteit, 
zelfstandigheid, ondernemerschap en creativiteit. 
 
De X ateliers leren leerlingen kiezen en hun 
leerproces in eigen handen nemen. Leerlingen 
gaan op verkenningstocht: “Waar ben ik goed in?” 
“Wat interesseert mij?”. Op basis van deze vragen 
begeleiden we hen naar meer zelfinzicht en leren 
we hen keuzes maken. Vanaf de tweede graad 
kunnen leerlingen hun horizonten verder 
verruimen of zich al verdiepen als voorbereiding 
op het vervolgtraject binnen onze school, hogere studies of een job. Leerlingen 
moeten dus op het einde van de 
eerste graad zeker geen definitieve studiekeuze maken. Op het einde van de tweede 
graad zal de leerling beter in staat zijn om een doelbewuste keuze te maken voor de 
opleiding van de derde graad. 
 
Tot slot worden leerlingen betrokken bij de themakeuze en de concrete invulling van 
een X atelier. Bepaalde thema’s kunnen in verschillende graden/leerjaren aan bod 
komen, maar de accenten en de invulling verschillen. Dit hangt af van de interesses 
en de feedback van de betrokken leerlingengroep. 
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1ste en 2de Jaar Theoretisch; Theoretisch-
Praktisch & Praktisch

Creatief met taal 

Creatief atelier: tekenen en schilderen

Economie en Ondernemen

Gezondheid en Sport

STEM

Haarzorg

Verzorging en Voeding

Informatica en blind typen

X Power (taalvaardigheid en leren leren)


