Waarom kiezen voor
Tienerschool Bree?
Wij maken de grote sprong kleiner...

1 Educatieve vorming en persoonlijke groei

Je ontwikkelt leergierigheid en doorzettingsvermogen, alsook de motivatie om het
maximale uit jezelf te halen. Je bouwt als het ware dag in dag uit aan jezelf. Het bouwen
aan je persoonlijke groei is cruciaal om een evenwichtige persoon te worden die zijn
toekomstdromen weet waar te maken.

2 Onderwijs aangepast aan jouw noden

Hoe je de vaardigheden en kennis verwerkt, bepaal je zelf. Je maakt op basis van een
instructie de keuze uit 3 sporen. Je kan ervoor kiezen om de instructies te volgen,
zelfstandig te werken en af en toe hulp te vragen aan je medeleerlingen of je leerkracht,
of volledig zelfstandig aan de slag te gaan. Op die manier benaderen we het leren als een
persoonlijke uitdaging. Jij neemt hier je verantwoordelijkheid in op en stuurt je
leerproces, je kan daarbij rekenen op de steun van je leerkrachten.

3 De leerkracht als coach
Welk spoor je ook kiest, de leerkracht staat aan de zijlijn tijdens jouw ontwikkeling. Ze
helpen je om je ontwikkeling te optimaliseren. Overleg en groei-gerichte feedback bij
opdrachten helpen jou verder te groeien in je leerproces. De bouwstenen leggen we dus
samen.

4 Krachtige leeromgeving

Je ontplooit je in een krachtige leeromgeving waar het basisonderwijs en het secundair
onderwijs naadloos op elkaar aansluiten. Samen met andere tieners van 10 tot 14 jaar, krijg
je les van de leerkrachten van de basisschool en de secundaire school.

Onze missie

Ons team van enthousiaste expert-leerkrachten staat klaar om je te ontvangen. Ze
bieden je een goede omkadering die je stapsgewijs meer zelfstandigheid bijbrengt. Ze
begeleiden je gedurende 4 jaar en volgen je persoonlijk op. Op die manier leer je je
passies, talenten en interesses kennen en kan je een doordachte studiekeuze maken.

