De Tienerschool is er voor jongeren
van 10 tot 14 jaar.
Iedereen die geboren is in
2007, 2008 en 2009 kan inschrijven
voor het schooljaar 2018-2019.
We gaan op 1 september 2018 van start
met het eerste, tweede en derde jaar
Tienerschool.
Infomomenten
Het team van de Tienerschool nodigt alle ouders van harte
uit op de infomomenten. Deze vinden plaats op:
•

•
•

zaterdag 17 juni 2017 om 10.00 uur in het
Resto de Paris - 1ste verdieping tribune 4
in het Constant Vanden Stockstadion,
Theo Verbeecklaan 2 te 1070 Anderlecht
maandag 19 juni 2017 om 19.00 uur in het
Gemeenschapscentrum De Markten,
Oude Graanmarkt 5 te 1000 Brussel
maandag 26 juni 2017 om 19.00 uur in het
Gemeenschapscentrum Essegem, Leopold I-straat 329
(ingang aan de A. Gomandstraat) te 1090 Jette

Meer info?
Meer informatie vind je op onze website:
www.tienerschool.brussels
Pour plus d’information,
consultez notre site:
www.tienerschool.brussels
For more information,
please visit our website:
www.tienerschool.brussels
Verantwoordelijke
Frieda Luppens,
info@tienerschool.brussels

Op deze infomomenten lichten we de Tienerschool uitgebreid
toe en hoe je kan inschrijven.
In september organiseren we twee Tienerdagen waarop
toekomstige leerlingen kennis kunnen maken met de
Tienerschool.

v.u. P. Vandermot, Verheydenstraat 39, 1070 Anderecht

een nieuwe school
voor Brussel!

een nieuwe school
voor Brussel!
Op 1 september 2018 opent
Tienerschool Anderlecht haar deuren.
De Tienerschool is een nieuw
schoolconcept op maat van Brusselse
tieners. Ze brengt leerlingen van de derde
graad lager onderwijs en de eerste graad
secundair samen, en dat maakt haar uniek.
Leerlingen van 10 tot 14 jaar maken heel
wat veranderingen door. Als prille tieners
hebben ze daarbij nood aan een goede
omkadering die hen stapsgewijs meer
zelfstandigheid bijbrengt. De Tienerschool
biedt daartoe een uitgelezen kans. Een
team van enthousiaste expert-leerkrachten
begeleidt de leerlingen intensief gedurende
4 jaren en volgt hen persoonlijk op.

6 goede redenen
om te kiezen
voor de Tienerschool.
1.
De Tienerschool zorgt voor een zachte overgang van
lager naar secundair onderwijs. We vermijden een bruuske
overgang en een te vroege studiekeuze. Alle leerlingen komen in
contact met de verschillende leerdomeinen. Op die manier leren
ze hun passies, talenten en interesses kennen en kunnen ze
later een doordachte studiekeuze maken.
2.
Elke leerling is lid van een kerngroep. Een
mentor begeleidt de kerngroep en heeft regelmatig een
feedbackgesprek met elke leerling. Tijdens dat gesprek wordt
gefocust op het leerproces en het welbevinden van de leerling.
Persoonlijke opvolging staat centraal.
3.
De Tienerschool is een brede en open school. De
school is de poort tot de wereld. We experimenteren samen
en trekken regelmatig de stad in op ontdekking. Daarvoor
werken we samen met heel wat organisaties en partners. Ook
na de schooluren is de Tienerschool een bruistablet vol energie:
leerlingen krijgen er extra begeleiding of kunnen deelnemen aan
heel wat activiteiten.

4.
Leren op de Tienerschool is een doe-woord. We
werken interactief en laten leerlingen volop samenwerken,
ook met leerlingen van andere kerngroepen en leerjaren.
Op die manier ontwikkelen ze hun taalvaardigheid en leren
ze respectvol met elkaar samenwerken.
5.
Stapsgewijs leren we leerlingen om zelfstandig
aan de slag te gaan. Leerlingen leren zelf antwoorden
te vinden op belangrijke vragen, dankzij onderzoek,
experiment, debatten, projecten, groepswerk en
zelfstandig werk. Waar mogelijk, nemen leerlingen op
school verantwoordelijkheden op.
6.
Ouders zijn belangrijke partners. Vanaf dag 1
willen we hen zo goed mogelijk betrekken bij het leerproces
van hun kind en bij de schoolwerking. Kiezen voor de
Tienerschool, is kiezen voor een warme gemeenschap die
het beste voorheeft met de tieners van vandaag.

