
NOG VRAGEN? 
Neem contact op met de leerbegeleider van plan-T 

Chloë Dewyn (chloedewyn@dominieksavio.be) 

0479 780 711 PLAN-T 

Welkom! 
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Leergroep PLAN-T(oekomst) 

VOOR WIE? 

Leerlingen die voor een nieuwe uitdaging staan in hun schoolloopbaan na 

heroriëntatie. Hun uitdagingen bestaan zowel uit het loslaten van opgebouwde 

verwachtingen omtrent betaalde tewerkstelling als het openen van nieuwe voor 

hun toekomst.  

 

AANBOD 

Het aanbod bestaat uit een leergroep OV1 waarbij de leerlingen een individueel 

traject krijgen op basis van hun noden naar opbouw van een nieuwe, eigen 

toekomst toe.  

De lat wordt dus op maat van de leerling gelegd. Het is van belang om deze lat naar 

de leerlingen in plan-T toe zichtbaar te maken. 

Naast het individuele aspect wordt ook gewerkt vanuit een verbinding met de 

klasgenoten van plan-T door het hanteren van didactische werkvormen gericht op 

groepswerk, het inbouwen van peerfeedback, teambuildingsmomenten,… We 

spreken over de kracht van samen.  

De locatie in het schoolgebouw kasteel zorgt er voor dat het contact met de vorige 

klasgenoten uit OV4 en OV2 kan behouden worden.  

Leergroep Plan-T1 

• Tot 18 jaar 

• nadruk op verkenning van 

sterktes en interesses 

• Verder verwerven van een brede 

algemene kennis. 

 

Leergroep Plan-T2 

• Vanaf 18 jaar 

• Verkenning van 

toekomstmogelijkheden dmv 

stages binnen vrijwilligerswerk, 

volwassenvoorziening,  

• Vaardigheden in functie van 

zelfstandigheid.  
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Alle vakken zijn opgedeeld 

volgens de pijlers wonen, 

werken en vrije tijd. We 

streven er naar dat iedere 

leerling zo zelfstandig 

mogelijk wordt binnen 

BOUWSTENEN 

Communicatie 

Bevorderen van praktische 

taalvaardigheid 

MaVo 

Maatschappelijke vorming 

ICT 

Verbreden algemene kennis 

en verhogen van 

zelfstandigheid en 

zelfredzaamheid in de 

maatschappij 

Wiskunde 

Vertrekkend vanuit 

maatschappelijke relevantie 

van wiskundige begrippen en 

vaardigheden 

Godsdienst 

Bewustwording van de eigen 

spirituele en religieuze 

identiteit 

Kennis & exploratie 

Kennis opdoen over de 

maatschappij, cultuur, sociale 

thema’s 

(vervangt Mavo, ICT, 

Communicatie & wiskunde uit T1) 
LO 

Sport en zwemmen 

Wonen & welzijn 

Aanleren en uitvoeren van 

taken op vlak van het 

huishouden, koken, 

boodschappen doen,… + 

hulpmiddelen 

Plan-TAV 

Exploratie van interesses, 

versterken van sterktes 

Begeleid Zelfstandig Werk 

Leerstofonderdelen uit 

andere vakken kunnen 

geremedieerd, ingehaald of 

ingeoefend worden.   

Artistieke Vorming 

Een artistieke uitwerking 

geven aan thema’s, 

interesses,… durven grenzen 

verleggen 

Mijn Plan 

Uitstippelen van een 

realistisch 

toekomstperspectief, 

maturiteitsproef, portfolio.  

Diensten 

Eigen mogelijkheden leren 

kennen via 

praktijkopdrachten. 

Vreemde Talen 

Uitbreiden van specifieke 

taalvaardigheden in Engels en 

Frans 

Technische vorming 

Ervaren en leren kennen van 

verschillende technieken  ifv 

efficiëntie en kwaliteit 

PLAN-T1 T1 & T2 PLAN-T2 

Handvaardigheid 

In kaart brengen van 

motorische mogelijkheden 

adhv repetitieve opdrachten 

in een productieomgeving. 


