Waar?
In het Sint-Catharinacollege,
Campus Kleine Karmelietenstraat
Kleine Karmelietenstraat 3
9500 Geraardsbergen
054 43 30 82 – 0473 52 39 91
info@sccg.be
www.sintcatharinacollege.be
Inschrijvingen zijn doorheen het hele schooljaar
mogelijk. Via de verantwoordelijke:
Mevr. Mieke De Ville 0470 04 73 33
Coördinator OKAN-Geraardsbergen
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OKAN
OnthaalKlassen
voor

Anderstalige
Nieuwkomers

in Geraardsbergen

Wat is OKAN?
OKAN betekent OnthaalKlas voor Anderstalige
Nieuwkomers.
Je bent nieuw in België en je kent geen Nederlands.
In onze OKAN-klas krijg je aangepast onderwijs. Je
leert Nederlands op een intensieve manier. Je leert de
school kennen en we bereiden je voor op het regulier
secundair onderwijs, een opleiding voor een job, een
andere studie,...
Ons OKAN-team helpt je, in de OKAN-klas en ook
nadat je de OKAN-klas hebt verlaten.
Je blijft gemiddeld een schooljaar in OKAN. Als je in
september in OKAN start, heb je een goede kans om
het volgende schooljaar door te stromen naar het
regulier onderwijs. Als je later inschrijft , kan je nog
een extra OKAN-jaar volgen als dat nodig is.

Lesrooster
Voor wie?
Je kan in de onthaalklas starten
als je voldoet aan volgende voorwaarden:
1) op 31 december volgend op de aanvang van
het schooljaar enerzijds minstens twaalf jaar en
anderzijds geen achttien jaar geworden zijn;
2) een nieuwkomer zijn, dat wil zeggen maximaal
één jaar ononderbroken in België verblijven;
3) niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal
hebben;
4) onvoldoende de onderwijstaal beheersen om
met goed gevolg de lessen te kunnen volgen;
5) maximaal negen maanden ingeschreven
zijn (vakantiemaanden juli en augustus niet
inbegrepen) in een onderwijsinstelling met het
Nederlands als onderwijstaal.

De school kan afwijken van toelatingsvoorwaarde 1, 2 en 5 als OKAN
voor jou het best passende traject is; bijvoorbeeld voor 11-jarigen die
het volgende schooljaar dan kunnen doorstromen naar het secundair
onderwijs.

Je volgt 32 uur les per week, 24 uur Nederlands en
daarnaast sport, godsdienst, techniek, zorg, beeld,
wiskunde en een 2de taal.
In de Nederlandse les leer je op een actieve manier
Nederlands begrijpen, spreken, lezen en schrijven.

Wat na OKAN?
In OKAN krijg je een coach. Je coach helpt jou en
je familie om een goede studie- of jobkeuze te
maken. Door de theoretische en praktische lessen,
gesprekken en de snuffeltrajecten word je goed
voorbereid op de overstap. Na OKAN volgt je coach
je verder op. De coach ondersteunt je nieuwe
leerkrachten. Jij kan voor extra hulp terecht in onze
huiswerkklas.

