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een school van  
don Bosco:

opvoeden met  
don Bosco 
als GIDS en 

TOCHTGENOOT 
1815-1888



een school van  
don Bosco:

opvoeden met  
als doel: 

vrijheid -verantwoordelijkheid - 
verbondenheid - zingeving 



een school van  
don Bosco heeft

de pedagogie van 
verbondenheid - vertrouwen -geloof 

- groei -vreugde en spel -hoop 



= school

= thuis

= speelplaats

= parochie

een school van  
don Bosco is (wil zijn)



= school
Don Bosco Zwijnaarde



Eerste leerjaar A ’21-‘22
VISIE OP DE EERSTE GRAAD

 Geen voorafname op latere studiekeuzes. 

  Geen hiërarchie tussen basisopties. 

  Alle vormingscomponenten aanbieden voor  alle leerlingen. 

 Maximaal inspelen op talenten. 

 Sterke en brede algemene basisvorming.



Eerste leerjaar A ’21-‘22
  eerste leerjaar A

Nederlands 4
Frans 3

Engels 1
wiskunde 4

aardrijkskunde 2
natuurwetenschappen 2

techniek 2
godsdienst 2

geschiedenis 1
mens & samenleving 2

muziek 1
beeld 1

LO 2
totaal 27 u

  Sterke en brede algemene basisvorming



Eerste leerjaar A ’21-‘22

Doel van het keuzegedeelte: 

 verkennen van verschillende vakken  

 zelfkennis en keuzevaardigheid verbeteren:  betere studiekeuze

versterken, verdiepen en verkennen

ruimte voor meer kennis en vaardigheid voor een bepaalde competentie voor techniek, kunst, 
wiskunde/wetenschappen, economie, Nederlands, Frans/Engels, klassieke vakken, sociale 
vakken, sport

extra keuze, verkennen van  
extra vakken

ruimte voor remediëring



Eerste leerjaar A ’21-‘22

VIER criteria voor klasverdeling:

27 lesuren 

 +

Latijn 3 u Latijn + 2u ‘de wereld van Grieken en Romeinen’ in 1/3 van het 
schooljaar (talentenatelier)

wiskunde+ 2 u  extra wiskunde ter versterking en ondersteuning 
+ 1 u  Frans

Frans+ 2 u extra Frans ter versterking en ondersteuning 
+1 u  Nederlands

project twin 2 u verdieping wiskunde/wetenschap/techniek 
+ 1 u Frans 



Eerste leerjaar A ’21-‘22

VIER criteria voor klasverdeling:

27 lesuren 

 +

Latijn uitdaging
wiskunde+

comfort - ondersteuning
Frans+

project twin uitdaging



Eerste leerjaar A
 klaskeuze 1 LA

Nederlands 4
Frans 3

Engels 1
wiskunde 4

aardrijkskunde 2
natuurwetenschappen 2

techniek 2
godsdienst 2

geschiedenis 1
mens & samenleving 2

muziek 1
beeld 1

LO 2
Latijn, taal en cultuur van de Romeinen 3

 
talentenatelier* 2

totaal 32

De leerlingen  
• Onderzoeken de Romeinse en/

of Griekse taal en cultuur. 
• Situeren, begrijpen en 

interpreteren Latijnse en/of 
Griekse teksten. 

• Verruimen hun kennis over de 
taal, cultuur, kunst, waarden, 
geschiedenis en maatschappij 
van de Grieken en Romeinen. 

• Krijgen inzicht in de invloed van 
de Grieks-Romeinse beschaving 
en klassieke talen op 
hedendaagse culturen.

1



Eerste leerjaar A
Klaskeuze 1 LA

Nederlands 4
Frans 3

Engels 1
wiskunde 4

aardrijkskunde 2
natuurwetenschappen 2

techniek 2
godsdienst 2

geschiedenis 1
mens & samenleving 2

muziek 1
beeld 1

LO 2
Latijn, taal en cultuur van de Romeinen 3

 
talentenatelier* 2

totaal 32

klassieke oudheid - historisch 
bewustzijn - oefenen in kri9sch 

denken - verhogen van 
taalvaardigheid, weetgierigheid - 

belangstelling voor (taal)structuur, 
verhalende teksten en het 
verleden -La9jn én Grieks 

nauwkeurigheid, grondigheid 
en kri/sche zin 

inzet en 
doorze4ngsvermogen 

studiediscipline (regelmaat, 
planning en concentra/e)

1



Eerste leerjaar A
 Klaskeuze 1 LA

Nederlands 4
Frans 3

Engels 1
wiskunde 4

aardrijkskunde 2
natuurwetenschappen 2

techniek 2
godsdienst 2

geschiedenis 1
mens & samenleving 2

muziek 1
beeld 1

LO 2
Latijn, taal en cultuur van de Romeinen 3

 
talentenatelier* 2

totaal 32

1/3 van het schooljaar:  

‘De wereld van Grieken en 
Romeinen’

1



Eerste leerjaar A
 Klaskeuze 1, 

afzonderlijke groep LA

Nederlands 4
Frans 3

Engels 1
wiskunde 4

aardrijkskunde 2
natuurwetenschappen 2

techniek 2
godsdienst 2

geschiedenis 1
mens & samenleving 2

muziek 1
beeld 1

LO 2
Latijn, taal en cultuur van de Romeinen 3

 
talentenatelier* 2

totaal 32

mogelijkheid tot ‘CLIL’
Content and language integrated learning

1



Eerste leerjaar A

Latijn, taal en cultuur van de Romeinen 3

competentie-ontwikkelend perspectief: 

door te leren in een andere taal - de doeltaal - ontwikkelen 
leerlingen competenties in de doeltaal én in het vak, naast de 
kennis over die taal (die ze veeleer in de reguliere taalvakken 
verwerven). Een CLIL-traject doet geen afbreuk aan de 
doelstellingen van het vak. Het vak behoudt dezelfde 
doelstellingen. De evaluatie van het vak evalueert dus deze 
delen, niet de doeltaal.

‘Latijn in het Frans’
mogelijkheid tot ‘CLIL’

1

Content and language integrated learning



Eerste leerjaar A

niet: 
• extra leerstof 
• moeilijkere opdrachten of 

uitdagingen 

wel: 
• meer 9jd voor hetzelfde 

programma 
• meer interac9e 
• meer inoefenen 
• meer differen9a9e

extra comfort

“ondersteuning”

Klaskeuze 2 Frans +

Nederlands 5
Frans 5

Engels 1
wiskunde 4

aardrijkskunde 2
natuurwetenschappen 2

techniek 2
godsdienst 2

geschiedenis 1
mens & samenleving 2

muziek 1
beeld 1

LO 2
 
 

talentenatelier* 2
totaal 32

2



Eerste leerjaar A

niet: 
• extra leerstof 
• moeilijkere opdrachten of 

uitdagingen 

wel: 
• meer 9jd voor hetzelfde 

programma 
• meer interac9e 
• meer inoefenen 
• meer differen9a9e

extra comfort

“ondersteuning”

 Klaskeuze 3 wiskunde +

Nederlands 4
Frans 4

Engels 1
wiskunde 6

aardrijkskunde 2
natuurwetenschappen 2

techniek 2
godsdienst 2

geschiedenis 1
mens & samenleving 2

muziek 1
beeld 1

LO 2
 
 

talentenatelier* 2
totaal 32

3



Eerste leerjaar A
Klaskeuze 4  project 

twin
Nederlands 4

Frans 4
Engels 1

wiskunde 4
aardrijkskunde 2

natuurwetenschappen 2
techniek 2

godsdienst 2
geschiedenis 1

mens & samenleving 2
muziek 1

beeld 1
LO 2

techniek-wiskunde-
(natuur)wetenschappen 2

 
talentenatelier* 2

totaal 32

extra uitdaging  
voor techniek, wiskunde,
(natuur)wetenschappen 

• exploratief leren 

• probleemoplossend denken 

• projectwerking 

• bedenken én uitvoeren

4



Eerste leerjaar A
Keuze van DBZ voor het eerste jaar:

1 Latijn, taal en cultuur van de Romeinen

2 wiskunde+
3 Frans+
4 project twin

klasbepalend

klasdoorbrekend + 2 lesuren: 

talentenatelier
gedurende 1/3 van het jaar 

dus 3 keuzes!

technologie 
kunst 
talen 
antieke cultuur 
sociale vorming 
sport

uitdaging

uitdaging

comfort
3 u



Eerste leerjaar A

 eens iets helemaal nieuw leren,
(verborgen) talent verder ontdekken en 

ontwikkelen,
creatief, ontdekkend, groepsgericht leren, 

een vak verdiepen, eigen keuze, 
met veel zin naar school te gaan.

klasdoorbrekend
2 lesuren 

talentenatelier

gedurende 1/3 van het jaar…dus 3 keuzes!



Eerste leerjaar A

Creatief en oplossend denken - 
activerend - spelvorm als leermethode - 
groepswerk - leren van elkaar - extra 

aandacht voor wetenschap en techniek - 
innovatief.

klasdoorbrekend
2 lesuren 

talentenatelier

gedurende 1/3 van het jaar…dus 3 keuzes!



Eerste leerjaar A

De wereld van Grieken en Romeinen 

(verplicht voor wie kiest voor La/jn)

aanbod 2021-‘22

klasdoorbrekend
2 lesuren 

talentenatelier

gedurende 1/3 van het jaar…dus 3 keuzes!



Eerste leerjaar A

DBZ-combo (musiceren) 

beeldbewerking -kunstatelier - 

expressie Nederlands - 

jeugdliteratuur - vive le 

français  

klasdoorbrekend
2 lesuren 

talentenatelier

gedurende 1/3 van het jaar…dus 3 keuzes!

aanbod 2021-‘22



Eerste leerjaar A

ict programmeren met lego 

Mindstorms -  crea/ef met handen- 

repaircafé - modelaboratorium - 

modelbouw -  STEM - groene 

vingers 

klasdoorbrekend
2 lesuren 

talentenatelier

gedurende 1/3 van het jaar…dus 3 keuzes!

aanbod 2021-‘22



Eerste leerjaar A

aanbod 2021-‘22

voetbal (technieken, tak+eken, 

beweging, mentaliteit, 

gezondheid) en 

terugslagspelen (volleybal, 

indiaca, pickleball, 

badminton…)

klasdoorbrekend
2 lesuren 

talentenatelier

gedurende 1/3 van het jaar…dus 3 keuzes!



Eerste leerjaar A
te kiezen op 

DBZ:



Eerste leerjaar A

• een van de vier mogelijkheden 
voor de klaskeuze; bij Latijn al 
dan niet in het Frans (clil) 

• 4 kruisjes bij talentenatelier 
selecteren, eentje met ‘stip’, 3 
worden toegekend

te kiezen op 
DBZ:



Keuze van Don Bosco Gent:
Campus Zwijnaarde Campus Sint-

Denijs-Westrem

Moderne talen en wetenschappen 
Latijn /  Latijn met Grieks 
Economie & organisatie 

Sport

Tweede leerjaar A
“basisopties”

STEM-wetenschappen 
STEM-technieken 



eerste leerjaar A1 A

2 A Latijn + 
Grieks Latijn moderne talen  & wetenschappen ec. & org sport

Don Bosco Zwijnaarde
aso-rich9ngen in de bovenbouw

3&4 Grieks- 
La+jn La+jn

economische  
we

natuur- 
 we

moderne 
talen

sport- 
we

humane 
we

5&6 Grieks–
wiskunde

Latijn- 
wetensch

Latijn- 
wiskunde

economie-
moderne talen

wetensch-
wiskunde

humane 
wetensch

economie-
wiskunde

moderne 
talen-

wetensch

sport-
wetensch

Latijn- 
mod.  talen



Typisch op DBZ: 
gespreide evaluatie



Werken met gelaagd systeem van onderwijsdoelen:

In alle leerplannen:  

 objectief onderscheid tussen basis en verdieping (cognitieve 
dimensie). 

 aangeven hoe complexiteit en mate van autonomie samen met 
verdiepende doelen aan bod kunnen komen (variatie in 
bronnenmateriaal – in onderzoeksmethode – in sturing en 
begeleiding).

gespreide evaluatie



gespreide evaluatie
Werken met gelaagd systeem van onderwijsdoelen:



Activerende werkvormen
Gebruik van een tablet in de klas

“een eigen toestel voor elke leerling”

www.dbz.be/ipad



Activerende werkvormen

• Digitale middelen binnen handbereik voor iedereen 
• Structurele, uniforme aanpak 
• Ict-competen9es vanaf het eerste jaar 
• De tablet als middel, niet als doel 
• Winst? Mo9va9e - varia9e - differen9a9e - interac9e 

-digitale samenwerking 

Gebruik van een tablet in de klas

“een eigen toestel voor elke leerling”

www.dbz.be/ipad



Activerende werkvormen

• Zie website van de school: www.dbz.be/iPad 
• Mogelijkheden: eigen iPad op school gebruiken, iPad 

via de school aankopen, iPad ‘huurkopen’ (aZetalen 
op 1 of 3 jaar), bruikleen. 

Gebruik van een tablet in de klas

“een eigen toestel voor elke leerling”

www.dbz.be/ipad



Typisch op DBZ: 
middagspel



Hoe inschrijven?
stap 1: digitaal aanmelden

van maandag 22 maart (12 u.) tot woensdag 21 april (12 u.)

stap 2: even wachten
van woensdag 21 april (12 u.) tot maandag 3 mei  (late namiddag)

https://meldjeaansecundair.gent.be

enkel voor leerlingen 
van het 6de lj!

melding van 9cket aan ouders



Hoe inschrijven?
stap 3: ticket verzilveren

TUSSEN 5 MEI EN 31 MEI 2021 

stap 4: documenten indienen
VAN  WOENSDAG 30 JUNI TOT MAANDAG 5 JULI

OP DBZ: OP AFSPRAAK, WORDT GECOMMUNICEERD



School met zin

Tel 09 221 46 48 
email info@dbz.be 

•

www.dbz.be
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School met zin

Welkom op  
je nieuwe school!

Grotesteenweg-Noord 113
9052 Zwijnaarde
tel. +32 (0) 9 221 46 48 • info@dbz.be
www.dbz.be • www.donbosco.gent

We zijn een enthousiaste school met een 
eigen eerste graad en een waaier aan 
aso-richtingen voor leerlingen vanaf de 
tweede graad. We gaan op verkenning  
en timmeren samen aan de weg.

We geloven in onszelf, in elkaar en in 
meer. Met zin, heel veel zin bouwen we 
aan een fijne school. Don Bosco wijst  
de weg.

“Laat jonge mensen voelbaar ervaren  
dat je van hen houdt”, zei hij, en dat is 
wat we ook op DBZ willen doen.

Ga je met ons mee op ontdekkingstocht?
Verken DBZ in woord en beeld op www.dbz.be en 
www.facebook.com/donboscozwijnaarde



www.dbz.be
Tel 09 221 46 48 

email info@dbz.be 


