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Visie wereldklas

Vakintegratie en oriëntatieweken

Een nieuwe taal leren, is leren communiceren in en met een nieuwe omgeving. Onze Wereldklas heeft
als voornaamste doelstelling onze onthaalleerlingen via taal kennis te leren maken met een nieuwe,
verdraagzame en multiculturele samenleving.
Onthaalleerlingen zijn vaak op zoek naar hun eigen identiteit in een situatie waar ze niet zelf voor gekozen hebben, in een land dat ze niet kennen met een taal die ze niet begrijpen. Individuele begeleiding
is daarom van het grootste belang, want geen enkele leerling is identiek. Taal is het middel waarmee we
samen op ontdekking gaan. We vertrekken daarom steeds vanuit de maatschappelijke leefwereld van de
leerlingen, rekening houdend met het individuele leertempo, binnen een vernieuwende aanpak.
We werken in onze Wereldklas met een doelenrapport dat per dagelijks werk een overzicht geeft van de
groei in het gebruiken van de Nederlandse taal.
We beoordelen op zelfredzaamheid in het Nederlands. Deze zelfredzaamheid wordt op het rapport
uitgedrukt, niet met cijfers, maar met de pictogrammen: start - op weg - finish.
De Wereldklas op GO! Next Level X werd medio jaren 1990 opgericht. 25 jaar later schrijven we verder
aan ons onthaalverhaal met een nieuw hoofdstuk, de oprichting van een nieuwe Wereldklas in Heusden-Zolder.
Dankzij haar expertise, wordt onze Wereldklas gekenmerkt door de innovatie binnen het onthaalonderwijs, samen met haar duurzame relaties met verscheidene externe partners als de Pedagogische
Begeleidingsdienst GO!, het Agentschap voor Integratie en Inburgering, GROEP INTRO en Stad Hasselt.

Burgerschap
Het pedagogisch project van het GO!, samen leren samen leven, krijgt een extra invulling dankzij onze
deelname aan het FIER-project waarbij werken rond burgerschapsvorming en arbeidsmarktgerichte
competenties voor onthaalleerlingen de voornaamste doelstellingen zijn.
We willen onze onthaalleerlingen concrete handvaten meegeven om actief te kunnen deelnemen aan de
schoolse en maatschappelijke (leer)omgeving. Een leerlijn op maat van elke onthaalleerling maakt dat
mogelijk. Deze leerlijn bevat vier kerncompetenties met concrete leerdoelen: duurzaam samenleven –
filosoferen – arbeidsmarktgerichtheid en communicatie.
Deze kerncompetenties staan centraal in onze Wereldklas. In omgaan met diversiteit leren we onze onthaalleerlingen met elkaar communiceren met aandacht voor de waarden van scholengroep GO! Next.

welbevinden

motivatie

Het spreekt voor zich dat een plotse instroom in het reguliere onderwijs nefast kan zijn voor de leerontwikkeling van de leerlingen. Om deze periode te vergemakkelijken, zorgen we voor een maximaal aanbod
aan proefkansen. Dankzij de centrale ligging van andere scholen uit scholengroep GO! Next, kunnen
we de leerlingen laten proeven van een ontzettend breed aanbod aan richtingen uit alle finaliteiten. De
hechte banden met deze scholen zorgen ervoor dat communicatie steeds vlot verloopt en dat ook zij de
nodige ervaring hebben opgebouwd met de werking van de onthaalklassen. Daardoor kunnen we steeds
snel inspelen op de noden van de leerlingen, zodat ze altijd centraal staan in onze aanpak.
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Taken Vervolgschoolcoach
Na de Wereldklas stapt de onthaalleerling over naar de reguliere school.
Om deze overstap vlot te laten verlopen, zorgt de vervolgschoolcoach tijdens en na het onthaaljaar voor
ondersteuning.
Wat doet een vervolgschoolcoach tijdens het onthaaljaar?
· Hij/zij neemt deel aan schoolgebonden activtiteiten.
· Hij/zij helpt bij het organiseren van oriëntatiestages.
· Hij/zij helpt bij het maken van de juiste studiekeuze.
Wat doet een vervolgschoolcoach na het onthaaljaar?
· Hij/zij geeft de nodige info door aan de vervolgschool rekening houdend met de privacy.
· Hij/zij vraagt naar welbevinden in de vervolgschool.
· Hij/zij woont klassenraden bij in de vervolgschool.
· Hij/zij monitort de verdere schoolcarrière.
· Hij/zij bezoekt de vervolgschool op vraag.

maatschappelijke
meerwaarde

Samen met de leerkrachten van de Wereldklas zorgt de vervolgschoolcoach voor een schoolloopbaan op
maat. Van start tot finish!
De Wereldklas van GO! Next Level X is dus zoveel meer dan een taalbad voor anderstalige nieuwkomers.
Onze onthaalleerlingen worden klaargestoomd om zelfstandig en actief deel te nemen aan de maatschappij in al haar diversiteit.

Dagindeling Wereldklas
Hasselt

Heusden-Zolder

08u30 - 09u20

1ste lesuur

08u30 - 09u20

1ste lesuur

09u20 - 10u10

2de lesuur

09u20 - 10u10

2de lesuur

10u10 - 10u20

Voormiddagpauze

10u10 - 10u20

Voormiddagpauze

10u20 - 11u10
11u10 - 12u00
12u00 - 12u50

3de lesuur

10u20 - 11u10

4de lesuur

11u10 - 12u00

Middagpauze

12u00 - 12u50

3de lesuur
4de lesuur
Middagpauze

12u50 - 13u40

5de lesuur

12u50 - 13u40

5de lesuur

13u40 - 14u30

6de lesuur

13u40 - 14u30

6de lesuur

Namiddagpauze

14u30 - 15u20

7de lesuur

14u30 - 14u40

14u40 - 15u30

7de lesuur

Getuigenissen
“De Wereldklas gaf mij een plaats waar ik zonder veel druk de taal kon leren. Ik vond het goed dat alle leerlingen van andere landen waren, maar toch hetzelfde doel hadden, namelijk Nederlands leren. Ik heb een
goede basis gekregen en deze basis gaf mij zelfvertrouwen om de taal buiten de Wereldklas te gebruiken en
ook te experimenteren. Na een tijd durf je meer en meer te praten of in mijn geval te schrijven.”

Garrett (V.S.) 7BPI
“Als 18-jarig meisje een nieuwe taal leren in een nieuwe omgeving, was een moeilijke start. Ik mag van geluk
spreken dat ik in de Wereldklas terechtgekomen ben. Voor mij was deze klas een tweede thuis. Het was voor
mij een leerrijk jaar dat me steeds zal bijblijven. Mijn oprechte dank aan de leerkrachten voor alle steun,
begrip, hulp, aandacht, medeleven en voor het vertrouwen in mij.”
Zonder jullie goede begeleiding had ik zeker en vast geen goede start voor mijn verdere studies en carrière.
DANKJEWEL.

Sujitra (Thailand) verpleegkundige

Sterke samenwerking
De campus van Hasselt is opgenomen tot het geheel van Level X met een brug naar alle mogelijke studierichtingen.
Onze campus in Heusden-Zolder bestaat uit de crèche, basisschool De luchtballon en de Wereldklas. Er
is een doorlopende leerlijn vanuit de Wereldklas basisonderwijs en we leggen een link als basis voor het
studieaanbod in onze Hasseltse scholen.
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