"Mijn kind is geen nummer in de massa en
dat is fantastisch! Het welbevinden van de

Onderwijsvisie

leerlingen vinden jullie ook heel belangrijk
en het team leerkrachten is sterk. De open

"Samen leren, samen leven!"
In onze secundaire school, Daltonatheneum Het Leerlabo, staat leren
centraal. Een stevige basiskennis aangevuld met ondernemingszin,
zelfvertrouwen en initiatief. Er wordt nagedacht over de organisatie
van het onderwijs. Keuzemodules, daltontijd, geclusterde en
studiejaar overschrijdende vakken en projecten, ... out of the box
denken is onze troef in een snel evoluerende wereld.
De 3 pijlers van ons Daltononderwijs
1 - Een grote dosis zelfstandigheid. Uitdagende opdrachten met de
nodige stimulans om zelf de oplossing te vinden.
2 - Een flinke scheut samenwerking. Geen concurrenten maar leren
van elkaar en met elkaar.
3 - Een portie verantwoordelijkheid. Zelf het leerproces in handen
nemen. Actief aan de slag gaan en uitgedaagd worden om zelf te
onderzoeken. Leren op natuurlijke wijze werkt motiverend en is
gewoon leuk!
"Gepersonaliseerd onderwijs voor de 21ste eeuw in een groene
omgeving."
Ons onderwijs is op maat van de leerling. De individuele aanpak
zorgt ervoor dat wij als kleine school groot zijn en dit stelt ons in
staat grote dromen te (helpen) verwezenlijken. Binnen een familiale
sfeer te midden van de mooie Beeltjens krijgen onze leerlingen de
kans zich optimaal te ontwikkelen. (zowel binnen als buiten de
schoolpoort)
De groene omgeving van de school, het sportpark De Beeltjens,
Sporta, de nauwe samenwerking met KVC Westerlo en andere
sportclubs bieden de ideale accommodatie voor onze leerlingen en
bezorgen ons een extra troef om ook topsporters te kunnen
verwelkomen in onze richtingen sport en sportwetenschappen.
"Leren doen we samen!"
De opleiding gebeurt op basis van vertrouwen in de leerling en samen
met de leerling. De leerkracht is een motiverende coach en een
trouwe supporter gedurende de hele opleiding. Ons team zorgt voor
de nodige ruggensteun en staat als 1 man/vrouw achter de leerlingen.

"Tijdens de keuzemodule-

communicatie is een pluspunt. De

uren kan ik mijn talenten voor

leerkrachten zijn steeds bereikbaar."

voetbal verder ontplooien bij
KVC Westerlo. Ondertussen
verdiepen mijn vrienden zich
in fotografie of Spaans. De
keuzemogelijkheden zijn
eindeloos."

"Ons team van collega's is hecht en dat is een
extra troef voor onze school en vooral voor
onze leerlingen. We werken samen als
klasteam maar ook met collega's van de zorg,
CLB, externe sportclubs, cultuurorganisaties
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en andere scholen. "

NIEUWSGIERIG?
Welkom op onze infodagen:

zaterdag 19/02/2022 vanaf 13u
zaterdag 23/04/2022 vanaf 13u
Bel of mail om een afspraak te maken
info@hetleerlabo.be
014/538653
Volg ons @Daltonatheneum Het Leerlabo
Bezoek onze website:
https://www.hetleerlabo.be/daltonatheneum/

Samen doen we dat
geweldig!
HET LEERLABO
SPIKDORENVELD 22
2260 WESTERLO
014/538653
INFO@HETLEERLABO.BE

Studieaanbod tweede en derde graad
Humane wetenschappen
Heb je een gezonde belangstelling voor de mens en de
mens in de samenleving? Dan is deze richting jouw ticket
naar het hoger onderwijs in deze materie.
Sportwetenschappen
Sportief en zin in wetenschap? Dan is deze richting als
springplank naar het hoger onderwijs iets voor jou. Binnen
deze afdeling kan je nog kiezen voor focus sport of focus
wetenschappen al naargelang je interesse.
Sport
Sporten gecombineerd met een degelijke basis voor de
arbeidsmarkt of het hoger onderwijs? Dit is de richting
voor gemotiveerde sportievelingen.
Haar- & Schoonheidsverzorging
Brushen, watergolf, permanent, snit en kleuren en ook
gelaatsverzorging, manicure, pedicure en make-up: zo
word je een topspecialist door onze richting haar- &
schoonheidsverzorging. Na de derde graad is er een
mogelijkheid tot een 7de jaar op onze school of de
overstap naar de arbeidsmarkt.
Mechanica - Lassen
Ben je handig en steek je graag de handen uit de mouwen?
Heb je oog voor detail en kan je nauwkeurig werken? Werk
je graag met machines? Dan is deze studierichting iets
voor jou. Na je opleiding ben je klaar voor de arbeidsmarkt.

AL DEZE INFO EN NOG VEEL MEER OP ONZE WEBSITE
ONDER STUDIEAANBOD:
HTTPS://WWW.HETLEERLABO.BE/DALTONATHENEUM/
STUDIEAANBOD-2/

