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Naar een nieuwe school... 

Campus Redingenhof  heeft je veel te bieden: op onze campus berei-

den wij jonge mensen voor op een toekomst in een multiculturele 

maatschappij.  Wij willen onze jongeren een context bieden, een leef-

omgeving waarin mensen,  ideeën en situaties een betekenis krijgen.  

Diversiteit is onze troef. Bij ons leer je samen leren , samen leven! Wij 

vinden het belangrijk dat jongeren zich ontwikkelen als wereldburger, 

dat zij door een kritische bril kijken en hun steentje bijdragen in de 

samenleving. Hierbij zijn veerkrachtig zijn en besluiten kunnen en dur-

ven nemen, vaardigheden die wij hoog in het vaandel dragen. 

Samen gaan wij op zoek naar wat bij jou past! Een juiste studiekeuze 

en je thuis voelen op school zijn twee factoren die leiden tot succes. 

Met beide factoren helpen wij je graag verder.  

 

Interesse? Heb je nog vragen? 

Kom naar onze infoavond op 10 maart 2020 om 19.00 

uur! 

Neem contact op met de school: 

info@campusredingenhof.be  

pedagogisch.directeur@campusredingenhof.be 

016 31 97 10 

CDBSO: cdbso@karedingenhof.be 

OKAN: okan@msterbeuke.be  

Surf naar onze website: campusredingenhof.be 

Bekijk onze facebookpagina/instagram: campusredingenhof 

 

 

 

Sfeerbeelden 

Foto’s: Jan Voncken 

mailto:okan@msterbeuke.be


Campus Redingenhof  zet in op drie waarden: VERANTWOORDELIJKHEID,        

ENGAGEMENT EN RESPECT.   

We zijn ervan overtuigd dat deze bouwstenen  je VER zullen brengen. Het 

is onze opdracht én die van jou om deze drie waarden altijd uit te stralen! 

Dat houdt in dat je jezelf de kans geeft om te lukken en te mislukken, dat je 

positief door het leven gaat en het toelaat om trots te zijn op jezelf.   

Verantwoordelijk zijn betekent zelf keuzes maken en initiatief nemen, dat 

je instaat voor je eigen leerproces. Wij engageren ons om je in al deze pro-

cessen te ondersteunen en te begeleiden.  

Wij willen immers geëngageerde leerlingen die een steentje bijdragen in 

deze maatschappij en die bereid zijn te groeien door eigen talenten te ont-

dekken en te ontwikkelen. Wij zetten 100% in op jouw talent! Van jou vragen 

we samenwerking, behulpzaamheid, openheid en de wil om te leren. Wees 

nieuwsgierig, dit is onmisbaar in je eigen leerproces.  

Ten slotte vinden we  RESPECT  in onze multiculturele school heel belang-

rijk! Als we willen samen leren en samen leven, is respect de voorwaarde. 

Respect in de breedste zin van het woord en over de culturen heen.  Laat 

iedereen zijn wie hij is, in zijn of haar eigenwaarde. Dit toont zich in de 

eerste plaats in onze communicatie met elkaar maar ook in het naleven 

van afspraken, regels en deadlines. Orde en netheid bewaken we met z’n 

allen.  

We hopen dat je liefde en passie voelt voor alles wat je op school doet en 

beleeft. Probeer  te leren vanuit de dagelijkse context .  Dat zien wij als 

een belangrijke voorwaarde om je zo goed mogelijk voor te bereiden op 

een succesvol vervolgonderwijs of de flexibele arbeidsmarkt.  

Want uiteindelijk is dat toch waar  Campus Redingenhof voor staat: jonge-

ren VER brengen! 

Campus Redingenhof brengt je VER OKAN (OnthaalKlas Anderstalige Nieuwkomers) 

Op campus Redingenhof gaan we ook VER voor anderstalige nieuwko-

mers: 

Visie (VER) 

We proberen een VEILIGE THUISHAVEN te creëren zodat leerlingen 

vlot de Nederlandse taal kunnen verwerven. We zijn ervan overtuigd 

dat leerlingen die zich thuis voelen op school, zich beter kunnen ont-

plooien. Zorg op school en samenwerking met het netwerk van de 

leerling vinden we dan ook erg belangrijk. 

Verder willen we samen met de leerlingen op ontdekking gaan en de 

buurt EXPLOREREN Zo werken we aan een vlotte integratie en inbur-

gering. We slaan ook bruggen met de reguliere school en organiseren 

snuffelstages. Leren door te doen vinden we erg waardevol. 

Okan maakt Campus Redingenhof nog RIJKER AAN DIVERSITEIT We 

zien dit als een kracht en gaan voor een kleurrijke en authentieke 

school waar er respect is voor elkaars eigenheid.  

 

Aanbod 

Op basis van observatie, diagnostiek en de schoolse voorgeschiedenis 

van de leerling wordt er een individueel traject in niveaugroepen uitge-

stippeld. Leerlingen krijgen 28u les per week: 

22u Nederlands (o.a. ICT, Actua, Burgerschap, Modules…) 

2u Sport 

2u Levensbeschouwing 

2u Wiskunde 

Team 

Binnen OKAN werken we met een klein multidisciplinair team van 

leerkrachten. Er is ook een leerlingenbegeleider en coördinator. Na 

het onthaaljaar volgen onze vervolgcoaches de leerlingen verder op in 

het reguliere onderwijs. 



Elke deelvisie op onze school vertrekt vanuit de schoolvisie VER. We 

willen elke leerling ver brengen. Al onze leerlingen, ongeacht hun her-

komst, voorkennis, rugzakjes, capaciteiten en noden kunnen zich opti-

maal ontwikkelen op onze school.  

Dit impliceert dat onze leerkrachten en ons volledige schoolteam 

doordrongen zijn van het feit dat iedereen een cruciale rol speelt bij de 

ontwikkeling van jongeren. Want school is immers niet alleen een leer-

omgeving maar ook een leefomgeving waar maximale leerwinst, totale 

ontwikkeling, actief burgerschap en individueel welbevinden centraal 

staan.  

Samen maken we werk van zorg voor iedereen, in elke les! Met 

‘samen’ bedoelen we de thuisomgeving, de leerkrachten en de leer-

lingen. We bieden brede zorgmaatregelen aan waar alle leerlingen 

recht op hebben. We kunnen dit als school echter niet alleen, we reke-

nen hierbij ook op het engagement van de thuisomgeving én de leerling 

zelf.  

 

 

Begeleiding van de leerling... Duale opleidingen voltijds en deeltijds 

Duale opleidingen georganiseerd vanuit voltijds onderwijs 

Interieurbouwer duaal (specialisatiejaar BSO –STEM)  

Kapper-stylist duaal (specialisatiejaar BSO– Maatschappij en Welzijn) 

Haarverzorging duaal (3e graad  BSO) 

Duale opleidingen georganiseerd vanuit deeltijds onderwijs 

Ruwbouw duaal (3e graad  BSO - STEM) 

Restaurant en keuken  duaal (3e graad BSO)  

Commercieel assistent duaal (specialisatiejaar BSO - Economie en Organi-
satie) 

Logistiek duaal (3e graad BSO– Economie en Organisatie) 

Logistiek assistent magazijn duaal  (specialisatiejaar  - Economie en Orga-
nisatie)  

Tandartsassistent duaal  Se-n-Se  

Kinderbegeleider duaal (specialisatiejaar BSO - Maatschappij en Welzijn) 

Zorgkundige duaal  (specialisatiejaar BSO - Maatschappij en Welzijn) 

Duaal leren is de ideale mix van leren in een onderneming en op school. 

Zo ontwikkel je competenties en vaardigheden die later goed van pas ko-

men in de zoektocht naar een job. Wie weet kan je zelfs bij je gekozen on-

derneming aan de slag. Toch liever verder studeren? Dat kan natuurlijk 

ook. Dan heb je alvast wat werkervaring op zak! 

 

Welke voordelen haal jij eruit? 

 Een eerste werkervaring. Die staat mooi op je CV en helpt je bij het 

zoeken naar een job. 

 Een realistisch beeld van de job. Zo krijg je een beter idee van wat 

je later écht wil doen. 

 Nieuwe competenties en vaardigheden, in de praktijk geleerd en 

evenwaardig aan het voltijds secundair onderwijs. 

 Voeling met de nieuwste technologieën en modernste infrastructuur 



 

Onze begeleiding en ons zorgbeleid vertaalt zich in een leerlinggerichte 

aanpak, gebaseerd op drie grote pijlers:  

Wat zijn de kwaliteiten van onze leerlingen en hoe kunnen we deze ont-

plooien?Wat zijn de specifieke onderwijsbehoeften van onze leerlingen en 

hoe kunnen we deze ondersteunen? 

Wat zijn de noden en sterktes van onze leerlingen en hoe kunnen we hier 

klassikaal en schoolgebonden op inzetten? 

Om dit te realiseren, blijven we inzetten op:  

 Overleg (kernteams, BKR, OC...) 

 Vernieuwing (brede zorg, LSCI...) 

 Duidelijkheid (structureren en formaliseren) 

 Samenwerking (ouders, CLB, externe partners...) 

 Professionalisering (ondersteunen en sterker maken van het school-

team, GOK…) 

 Reflectie en bijsturing 

Soms heeft een leerling méér zorg nodig. In dat geval zoekt het team be-

geleiding mee naar oplossingen.  

 Interne leerlingenbegeleiding (ILB) 

 Gelijke Onderwijskansen (GOK) 

 Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) 

 Life Space Crisis Intervention (LSCI) 

 

Via 4 begeleidingsdomeinen: leren en studeren, onderwijsloopbaanbegelei-

ding, socio-emotionele ondersteuning en gezondheid streven we ernaar al 

onze leerlingen de uitdagende 21ste eeuw in te sturen met voldoende con-

crete kennis, inzicht in hun eigen kwaliteiten, zelfvertrouwen en verant-

woordelijkheid.  

“Wie zich gedragen voelt, landt VER.“ Dit geldt zowel voor onze leerlingen 

als voor onze leerkrachten. 

 

Begeleiding van de leerling... 

Lineaire opleidingen  
Begeleider in de kinderopvang 

Logistiek helper in de zorginstellingen 

Verzorgende/Verzorgende-zorgkundige 

  Modulaire opleidingen  
Winkelbediende 

Magazijnmedewerker 

Administratief medewerker 

Keukenmedewerker 

Hulpkok 

Hulpkelner 

Kapper/Kapper-salonverantwoordelijke 

Metselaar 

Medewerker groen- en tuinaanleg 

Medewerker groen- en tuinbeheer 

Fietsmecanicien 

Ons aanbod in Centrum Deeltijds Onderwijs 

Het deeltijds beroepssecundair onderwijs is een leer- en opleidings-

systeem waarin leerlingen leren kunnen combineren met werken. Dat 

kan voor alle jongeren vanaf 16 jaar of voor jongeren vanaf 15 jaar die 

reeds het eerste en het tweede leerjaar secundair onderwijs volgden. 

Jongeren die om uiteenlopende redenen 5 dagen op de schoolbanken 

niet meer zien zitten, kunnen kiezen voor een ander systeem om aan 

de leerplicht te voldoen.  

In het deeltijds onderwijs proberen we zoveel mogelijk met een eigen 

aanpak en individueel werken naar voor te komen: kleine leerlingen-

groepen, intensieve begeleiding en een individueel leertraject aange-

past aan de werk- of opleidingssituatie van de jongere. Leerlingen die 

deeltijds onderwijs volgen, krijgen 2 dagen per week schoolse vorming 

in het CDO. Deze vorming omvat 5 lesuren PAV, 2 lesuren MVT Frans 

en 8 lesuren beroepspraktijk. Daarnaast wordt van alle leerlingen een 

voltijds engagement (= voltijdse weekinvulling) verwacht via tewerk-

stelling, deelname aan een aanloopfase of inschakeling in een NAFT-



A-stroom  

In het eerste jaar heb je 32 lesuren per week. Het basispakket van 27 

uur vormt het grootste deel en is voor alle eerstejaars hetzelfde. Bin-

nen onze OOM-uren bieden we onderwijs op maat naargelang de no-

den van uw kind. Wij zetten in op een brede eerste graad door modu-

les aan te bieden zodat leerlingen kunnen ontdekken waar hun talen-

ten liggen, waardoor hun schoolloopbaan vlot verloopt. Daarnaast 

maken leerlingen een keuze voor sport of STEM. 

Onze structuur in de eerste graad 

1A 
27 UUR BASISVORMING  

Algemene vorming 
Levensbeschouwing LVBV 
Gezondheid en beweging LO 

LOM leren op maat 

  

Mens en Maatschappij geschiedenis, burgerschap, ICT 

Muzische vorming MO, PO 

Moderne talen Nederlands, Frans, Engels 

  
STEM 
 

Natuurwetenschappen, wiskunde, 
aardrijkskunde, techniek, ICT 

5 UUR SPECIFIEK  GEDEELTE   

OOM  
 

ondersteuning op maat (remediëren, 
bijsturen, uitdiepen) 

Sport, STEM of topsport 

Modules (brede eerste graad) * (Niet voor TOPSPORT) 

Cluster Wetenschappen en Techniek (W&T) 

*Modules: Economie & Organisatie, STEM,  Maatschappij & Welzijn, Taal & Cul-
tuur, ICT & mediawijsheid. 

Cluster Mens, Taal & Cultuur (MTC) 

Ons aanbod in de bovenbouw 

Handel 2e graad 3e graad 

Kantooradministratie en gegevensbeheer (A) - 3 

Kantoor (A) 1-2 1-2 

Handel (DF) 1-2 1-2 

Toerisme     

Toerisme (DF) 1-2 1-2 

DOMEIN ECONOMIE EN ORGANISATIE 

DOMEIN  STEM 

Mechanica-elektriciteit 2e graad 3e graad 

Industrieel onderhoud (A) - 3 

Elektrische installaties (A) 1-2 1-2 

Basismechanica (A) 1-2 - 

Elektromechanica (DF) 1-2 1-2 

Auto     

Mecanicien onderhoud& herstel motorfiets (A) - 3 

Auto (A) - 1-2 

Carrosserie (A) - 1-2 

Hout     

Houtbewerking (A) - 1-2 

Hout (A) 1-2 - 

Informatica     

Informaticabeheer (DF) - 1-2 

Schakeljaar naar hoger onderwijs (naamloos leerjaar) onder voorbehoud 

7e jaar algemene vorming voor wie na 6BSO of 7 BSO beslist om verder 

te gaan studeren. 



B-stroom: B-TOP  

BE TOP: de B-TOP klas staat voor toponderwijs in de B-stroom via Team-

gerichte Ondersteuning en Projectwerking. Als leerling krijg je de vakken 

PAV, Frans, techniek en LO in co-teaching. Daarnaast werk je op woensdag 

aan modules om je talenten te ontdekken en ontwikkelen zodat het keuze-

proces vlot verloopt. Je bepaalt zelf mee jouw tempo en wij ondersteunen 

je waar dat nodig is. Binnen PAV werken de leerlingen geïntegreerd aan 

verschillende vakken (Nederlands, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskun-

de, natuurwetenschappen). 

Onze structuur in de eerste graad 

1B   

28 UUR BASISVORMING   

Algemene vorming  

Onthaal & planning  

Levensbeschouwing LVBV 

Gezondheid en beweging LO 

  

Muzische vorming PO, MO 

Mens en Maatschappij PAV 

  Frans, Engels 

 burgerschap 

  

STEM PAV, techniek, ICT 

5 UUR SPECIFIEK GEDEELTE  
OOM  
 

ondersteuning op maat (remediëren, 
bijsturen, uitdiepen) 

Modules* 

Cluster Mens, Taal & Cultuur (MTC) 

Cluster Wetenschappen & Techniek (W&T) 

*Modules: Economie & Organisatie, Maatschappij en Welzijn, STEM, ICT en mediawijs-
heid. 

Ons aanbod in de bovenbouw 

 Sport 2e graad 3e graad 

Sportwetenschappen (D) 1-2 1-2 

Lichamelijke opvoeding en sport (DF) 1-2 1-2 

 Topsport 2e graad 3e graad 

Wetenschappen-topsport (D) 1-2 1-2 

Topsport (DF) 1-2 1-2 

Lichaamsverzorging 2e graad 3e graad 

Haarstilist (A) - 3 

Haarzorg (A) 1-2 1-2 

Personenzorg 

Kinderzorg (A) - 3 

Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige (A) - 3 

Verzorging (A) - 1-2 

Verzorging-voeding (A) 1-2 - 

Sociale en technische wetenschappen (DF) 1-2 1-2 

Decoratieve technieken 

Publiciteit en illustratie (A) - 3 

Publiciteitsgrafiek (A) - 1-2 

Publiciteit en etalage (A) 1-2 - 

DOMEIN SPORT 

DOMEIN TOPSPORT 

DOMEIN MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN 

A = Arbeidsmarktgericht (BSO) 

DF = Dubbele finaliteit (TSO) 

D = Doorstroom (ASO) 



2A 
25 UUR BASISVORMING  

Algemene vorming 
Levensbeschouwing LVBV 

Gezondheid en beweging LO 

  

Mens en Maatschappij 
 
 

geschiedenis, burgerschap, finan-
ciële geletterdheid, mediawijsheid, 
ICT 

Muzische vorming PO 

Moderne talen Nederlands, Frans, Engels 

  

STEM 
 

natuurwetenschappen, wiskunde,  
aardrijkskunde, techniek, ICT 

2 UUR DIFFERENTIATIE  EN  
REMEDIËRING  

OOM  ondersteuning op maat 

5 UUR BASISOPTIE 

Sport , Topsport 

STEM-technieken  
(5 uur mechanica-elektriciteit of 5 uur grafische technieken) 

Economie & Organisatie 

Maatschappij & Welzijn 

Cluster Mens, Taal & Cultuur (MTC) 

Cluster Wetenschappen en Techniek (W&T) 

In het tweede jaar heb je 32 lesuren per week. Het basispakket van 25 

uur vormt het grootste deel en is voor alle tweedejaars hetzelfde. In 

2A krijg je 2 uur differentiatie en remediëring (OOM). De leerlingen ma-

ken een keuze tussen Sport, STEM, Maatschappij & Welzijn of Econo-

mie en Organisatie.  Via modules hebben ze hier in het eerste jaar van 

mogen proeven. Na het eerste jaar kijken we samen met de leerkrach-

ten in welk domein je profiel het best tot zijn recht komt. We zetten dit 

jaar in op financiële geletterdheid en mediawijsheid. 

    Wat na 1A? 

DOMEIN MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN 

Heb je een groot hart, ben je sociaal en wil je werken met mensen? Ben 
je creatief en kan je een uitdaging aan? Kan je zowel in team als individu-
eel je mannetje staan? Dan is een opleiding binnen dit domein zeker iets 
voor jou! Zelfredzaamheid en bereidheid tot inzet zijn zeer belangrijk bij 
het plannen, uitwerken en uitvoeren van oefeningen, praktijkopdrachten 
en stages. Binnen dit domein bieden we ook duale opleidingen aan. 

DOMEIN ECONOMIE EN ORGANISATIE 

Zie je jezelf in de bedrijfswereld vertoeven en  mee projecten uit de grond 

stampen waarbij je  moet kunnen managen en budgetteren?  Of reis je lie-

ver de wereld rond om  de perfecte  gids te worden en de mensen de tijd 

van hun leven te bezorgen?  Dan kan je binnen dit domein exploreren tij-

dens je vele stages. Klantvriendelijkheid, bereidwilligheid en behulpzaam-

heid zijn hierbij belangrijke vaardigheden. Binnen dit domein bieden we ook 

DOMEIN STEM 

Je bent creatief, handig, je wil de handen uit de mouwen steken. Hoewel 
in de opleiding de nadruk ligt op het praktisch uitvoeren van de opdrach-
ten, is een theoretische ondersteuning onontbeerlijk. Binnen dit domein 
bieden we ook duale opleidingen aan. 

DOMEIN DBSO 

Je leert graag in kleine leerlingengroepen met intensieve begeleiding en 
een individueel leertraject aangepast aan de werk- of opleidingssituatie. 
Het deeltijds beroepssecundair onderwijs is een leer- en opleidingssys-
teem waarin je het leren kunt combineren met werken. Dat kan voor alle 
jongeren vanaf 16 jaar of voor de jongeren vanaf 15 jaar die reeds het 
eerste en het tweede leerjaar secundair onderwijs volgden.  Binnen dit 
domein bieden we ook duale opleidingen aan. 

Welkom in jouw team 



Je blijft in de B-TOP klas! In 2B heb je  20 uur basisvorming en 2 uur  diffe-

rentiatie en remediëring binnen ondersteuning op maat (OOM).  In het 

tweede jaar kan je een aantal keuzes maken binnen de verschillende do-

meinen in de basisoptie. 

2B   

20 UUR BASISVORMING   

Algemene vorming  

Levensbeschouwing LVBV 

Gezondheid en beweging LO 

  

Muzische vorming PO 

Mens en Maatschappij PAV 

  Frans, Engels 

 
Financiële geletterdheid,  
burgerschap 

  

STEM PAV 

  techniek 

2 UUR DIFFERENTIATIE  EN  
REMEDIËRING  
OOM ondersteuning op maat 

10 UUR BASISOPTIE    
STEM-technieken   
  
Economie & Organisatie  
 

STEM-technieken 
 

Economie & Organisatie 
 

Maatschappij & Welzijn 
 

Cluster Mens, Taal & Cultuur (MTC) 

Cluster Wetenschappen en Techniek (W&T) 

    Wat na 1B? 

Elke leerling wordt in onze school opgevangen binnen een hecht team. 
We willen namelijk nóg meer inzetten op een goede begeleiding en op-
volging op maat. Naast team 1ste graad is er een domein Sport, Top-
sport,  Economie & Organisatie, Maatschappij en Welzijn,  STEM &  
CDBSO.  
 
Elk domein bestaat uit een team van vaste opvoeders, een vaste groep 
van leraren en een vaste groep van leerlingen. 
 
De teams worden verder ondersteund door de leerlingenbegeleiding, 
coördinatoren, trajectbegeleiders , GOK (team gelijke onderwijskan-
sen), CLB, de directie en externen...  
 
We zijn ervan overtuigd dat we binnen deze nieuwe organisatie je zo 
VER mogelijk kunnen brengen. Met zin voor: Verantwoordelijkheid, En-

Welkom in jouw team 

Je bent echt sport-minded. Je legt de lat hoog voor jezelf en je bent 
geïnteresseerd in een studierichting met een mooi evenwicht tussen 
algemene vakken en een pakket lichaamsbeweging. Je overweegt 
om na het secundair onderwijs te kiezen voor hogere studies die in-
houdelijk verwant zijn of voor een loopbaan in de sport. 

Je bent gebeten door de microbe van voetbal, atletiek, volleybal of 
tafeltennis. Je wil jouw sport op een zo hoog mogelijk niveau beoe-
fenen en tegelijkertijd een volwaardig secundair diploma behalen. 
Een goed evenwicht tussen beide vinden is in dit verhaal noodzake-
lijk. Je bent goed in wetenschappen, maar ook talen en wiskunde 
schrikken je niet af alsook de discipline tot zelfstudie. Zelfvertrou-
wen en doorzettingsvermogen zijn je niet vreemd.  Je beschikt over 

DOMEIN SPORT 

DOMEIN TOPSPORT 



In Campus Redingenhof word  je  
vanaf dag één opgenomen in je eigen 
team. Die teamspirit is voor ons be-
langrijk. En niet alleen omdat we be-

kend staan als een heel sportieve 
school. We zijn ervan overtuigd dat je 

in een hecht team alle kansen krijgt die 
je nodig hebt door de nauwgezette on-
dersteuning van leraren, begeleiding, 
opvoeders... Ook van jou verwachten 
we natuurlijk dat je een echte team-

speler wordt. 

Jouw talent, onze passie.  
Dat is de slogan van  

Campus Redingenhof. 
Wij geloven dat iedereen talent 

heeft. Misschien ken je dat al, zoniet 
moet je het nog ontdekken. We gaan 
graag samen met jou op zoek, bij-

voorbeeld tijdens workshops onder-
wijsloopbaanbegeleiding.  

Als je je talent ontdekt hebt,  
wil je daar ook graag iets mee doen. 
Vandaar ons ruim aanbod aan stu-

dierichtingen  
en de vele  opties.  

Sommige leerlingen zijn technisch  
sterk of heel handig, anderen hebben vooral  

wetenschappelijk inzicht. Voor ons is een goede 
balans tussen kennis en vaardigheden heel be-

langrijk. Denken én doen. Vandaar dat onze 
school inzet op stages, buitenlandse reizen, 
groepswerk... Voor bepaalde vakken zijn er 

geen examens, maar is er permanente evalua-
tie.  

Een taal bijvoorbeeld spreek je  
toch het best zo veel mogelijk? Als het kan elke 

dag, en niet alleen op een  
mondeling examen...  

Wist je dat Campus Redingenhof  
een eigen ‘echt’ kapsalon heeft?  

Elke week ontvangen we tevreden klanten, 
dankzij de inzet van onze leerlingen. Er zijn 

ook garages, een virtuele kantoorruimte, 
keukens... De leerlingen sport krijgen les-

sen op sportvelden in en rond Leuven,  
op maat van hun discipline. Dankzij die 
krachtige leeromgeving kan je talent  

nog beter rijpen. 

Campus Redingenhof  
is een open school,  

en inspraak is daarbij heel belangrijk.  
We hebben een geëngageerde ouder-
raad en werken samen met de buurt. 

Maar ook en vooral: de leerlingen mogen 
voor hun mening uitkomen. De leerlin-
genraad organiseert creatieve activitei-
ten; het scholierenparlement zit gere-

geld samen met de directie.  
Samen maken we school. 

Campus Redingenhof werkt samen 
met veel partners, voor al onze stu-
dierichtingen. Zo krijgen leerlingen 

de beste opleiding in unieke omstan-
digheden. Er zijn de topsportfedera-
ties, de VDAB, het RTC, onze stage-

plaatsen en bedrijven, een vijftal bui-
tenlandse partnerscholen... Samen 

hebben we één doel: onze leerlingen 
optimaal voorbereiden op hogere 

studies 
of hun eerste job. 

Onze school zet in op leeronder-
steuning.  

Wekelijks is er meermaals de  
huiswerkklas.  

Leerlingen met studieproblemen 
krijgen extra remediëring.  

Speciale aandacht is er voor leer-
lingen met een leerstoornis, ook 

tijdens examens. 
Ons GOK-team zet zich ook dage-
lijks in om onze leerlingen op alle 
vlakken te begeleiden door hun 

schoolloopbaan.  

Een goede communicatie is heel 
belangrijk. Dagelijks informeren 
we ouders over de vorderingen 
van onze leerlingen. Dat gebeurt 
via het online platform Smart-
school. Hier vind je de digitale 

agenda, het online puntenboekje 
Skore, reserveer je voor ouder-
contacten, communiceer je met 

leraren en opvoeders... 
Ook de leerlingen werken heel ac-

tief met Smartschool.  

Waarom kiezen voor 
Campus Redingenhof ? 


