




EEN EIGEN GROEIPAD ...

Een grote stap
 
Welkom op Pulhof.  
Een nieuwe school kiezen is spannend. Er gaat zo-
veel veranderen en er staan zoveel nieuwe dingen 
te gebeuren.
Het eerste jaar is een belangrijk scharniermoment 
tussen de lagere school en de verdere studieloop- 
baan. Ons sterk en enthousiast lerarenteam zorgt 
er voor dat jij die stap vlot kan zetten. 
Wij zijn een warme omgeving met een hart voor 
elke jongere. Op Pulhof is er plaats voor een 
gesprek en ondersteuning, zodat je je thuis voelt, 
inzicht krijgt in jezelf en kan opgroeien tot weer-
bare jongere. We laten je niet los tot je jouw plek 
gevonden hebt en we zorgen ervoor dat je met 
plezier naar school komt.

Wij hebben ‘goesting’ om te leren 
 
Wij zijn een school waar leren tot leven komt en 
waar je met een ruime kijk en brede vorming groeit 
tot jongvolwassene, klaar voor het hoger onder- 
wijs. Je krijgt uitdagend onderwijs, je ontwikkelt je 
talenten en legt een eigen groeipad af. Motivatie, 
zin in leren en vertrouwen vormen de rode draad. 
We helpen je als het wat moeilijker gaat, maar ook 
als het te gemakkelijk gaat. Iedereen moet kunnen 
‘leren’. De motivatie en het initiatief ligt bij jou, onze 
leerkrachten ondersteunen je hierbij.

Werken op je eigen tempo 
 
In de vernieuwde eerste graad gebruiken leer- 
krachten verschillende werkvormen: directe 
instructie, co-teaching, onderzoek en exploratie. 
Dit betekent dat je alleen werkt of samenwerkt, bij 
sommige vakken gaat het wat sneller, bij andere 
wat trager. Je werkt dus op je eigen tempo. 

Op onze school vinden we het heel 
belangrijk dat iedereen zijn plaats vindt 
en kan groeien volgens eigen tempo met 
een klein duwtje in de rug. 



... IN EEN ZORGEND & WARM KLIMAAT

Socio-emotionele zorg
 
We vinden het belangrijk dat jij je goed voelt op 
school, in de klas en thuis.  
Hoe helpen we je daarbij?
 
In de klas:
Elke klas heeft twee mentoren die je het hele jaar 
door begeleiden. Jij en je ouders kunnen hen 
aanspreken als je een vraag hebt. Praat je liever 
met een jongere, dan kan je per klas ook rekenen 
op  twee ‘Pulpers’, leerlingen uit het vijfde, die je 
tijdens de speeltijd of via mail mag aanspreken als 
je ergens mee zit. 

Gerichte, individuele zorg:
Om allerlei redenen is het mogelijk dat je het eens 
moeilijk hebt. De zorgleerkracht kan je dan onder-
steunen: met een gesprek, met een stappenplan... 
We denken bijvoorbeeld aan hulp bij pesten, 
conflicten, stress, ziekte, …

Studiebegeleiding
 
We vinden het belangrijk dat je op onze school een 
goede leermethode ontwikkelt.  
Hoe helpen we je daarbij?
 
In de klas:
Je leert de basistechnieken van studeren tijdens 
het Pulhofuur. Je past deze technieken daarna toe 
in verschillende vakken. Na rapport 1 kan je in een 
zelfevaluatie aangeven waar je nog moeilijkheden 
ondervindt. In de aanloop naar de examens stel je 
tijdens het Pulhofuur een actieplan voor de proef-
werken op.
 
Gerichte, individuele zorg: 
Als je je studie en je werk organiseren moeilijk 
vindt, kan je terecht bij de leercoach. Je krijgt dan 
tips en huiswerkbegeleiding op maat. 



Leerzorg
 
We vinden het belangrijk dat je op jouw niveau 
wordt uitgedaagd. Hoe doen we dit?

In de klas:  
Je leerkrachten onderzoeken via evaluatie, ob-
servatie en testen hoe vertrouwd jij al bent met 
de leerstof en of je deze (her)kent en kan toepas-
sen. Voor sommige onderwerpen zal je wat extra 
uitleg of oefeningen nodig hebben, andere leerstof 
beheers je al snel op een vlotte manier. Je krijgt de 
kans om een gedifferentieerd traject te volgen. De 
leerkracht houdt je evolutie in het oog en stuurt bij 
waar nodig. 

Gerichte, individuele zorg:
Op basis van een diagnoseverslag bij een leer-
stoornis of op basis van advies van de klassenraad 
of externe begeleiding, kan de zorgleerkracht voor 
jou een individueel handelingsgericht begeleidings-
plan opstellen. Zo kunnen we afspraken maken 
over bijvoorbeeld extra tijd bij toetsen, een plaats 
in de zorgklas voor de examens, gebruik van me-
mofiches of dyslexiesoftware.
Voor hoogbegaafde leerlingen kan extra differen-
tiatie aangeboden worden. Je kan dan beroep 
doen op onze hoogbegaafdheidscoaches. Je kan 
hen vertellen voor welke vakken je nét dat tikje 

extra uitdaging nodig hebt, maar je kan bij hen ook 
terecht met andere vragen. Zij organiseren bijeen-
komsten met andere HB-jongeren waar je nieuwe 
contacten kan leggen en steun kan vinden.

Studiekeuzebegeleiding
 
Op verschillende momenten tijdens je school-
loopbaan maak je een keuze voor een bepaalde 
studierichting. Je laat je hierbij best leiden door je 
motivatie en interesses. In het tweede jaar kan je 
tijdens het ‘talentuur’ proeven van de verschillende 
studierichtingen op onze school. Bovendien krijg je 
op het einde van het schooljaar een gemotiveerd 
advies van de klassenraad waardoor het eenvoudi-
ger kiezen wordt.

Externe partners
 
Soms roepen we de hulp in van andere organisa-
ties, zoals het CLB en het ondersteuningsnetwerk. 
Zij zoeken mee hoe ze jou nog beter kunnen 
helpen.



Mens & samenleving

PULHOFUUR

Waarom een Pulhofuur? 
 
Het nieuwe vak ‘mens & samenleving’ focust op persoonsvorming. Wij kiezen ervoor om dit vak in het eerste jaar te 
koppelen aan een Pulhofuur. Door deze koppeling maken we de theoretische inhouden van het vak “Mens & samen- 
leving” concreet en op maat van je klasgroep. We zorgen zo dat we sterker werk kunnen maken van drie kerndoelen 
uit onze visietekst: we willen in onze klassen van het eerste jaar een zorgend en warm klimaat scheppen, actief inzet-
ten op wederzijds respect en de eerstejaars stap voor stap meer eigenaar maken van hun leerproces. 
 
Hoe vullen we het Pulhofuur in? 
 
Tijdens het Pulhofuur is je leerkracht meer een coach. De coach laat je nadenken over jezelf en over hoe we met el-
kaar omgaan, helpt je je plekje te zoeken op onze school en ook in de wereld rondom ons. Jouw inbreng en die van je 
klasgenoten is van groot belang in dit vak. Wil je bijvoorbeeld graag iets actueels bespreken? Loopt er iets niet goed 
op school of in de klasgroep? Laat het aan je coach weten, zodat de lessen op maat van je klas worden gemaakt. Dat 
alle persoonlijke inbreng die aan bod komt binnen de groep blijft, spreekt voor zich. 
 
Welke thema’s komen dan aan bod? 
 
We leren wat ‘leren’ is en hoe ons brein daarbij functioneert. We oefenen technieken als ‘plannen en organiseren’ zo 
concreet mogelijk in. Om onze eigen ‘ik’ te versterken leren we over weerbaarheid, assertiviteit, grenzen stellen, om- 
gaan met groepsdruk en hulp vragen. We werken aan een positief klasklimaat, pakken pesten actief aan en tot slot 
leren we goed voor onszelf te zorgen en om te gaan met stress. 



Ruimte om te verkennen

TALENTUUR

Ruimte om te verkennen
 
Om te ontdekken waar je interesses naar uitgaan, richten we in het eerste jaar een talentuur in. Het talentuur biedt jou 
als leerling de ruimte om te verkennen, om aandacht te hebben voor je eigen capaciteiten, je talenten en mogelijkhe-
den en hierin je eigen groeipad af te leggen.
Het is een uur waarin je kritisch, ethisch en creatief mag denken. Je gaat samen met de leerkracht aan de slag en je 
probeert zoveel mogelijk ervaringen en indrukken te verzamelen. Wat je zal leren na het volgen van deze modules, 
heb je zelf in handen.  

Vijf modules
 
Je wordt klasoverschrijdend ingedeeld en doorloopt vier vaste modules: sociale media, sociale activiteit over duur-
zaamheid, EHBO en Engels. Nadien is er ruimte voor een keuzemodule.  
We streven ernaar om een aantal vaardigheden in kaart te brengen.



STEM  
- WETENSCHAPPEN

Ben jij een wiskundeknobbel?
Hou je van techniek en wetenschappen?

Ben je klaar om te leren programmeren met processing? 
Wil je aan de slag als roboticaspecialist om met je klasgenoten de ‘nucleaire ramp’ op te lossen?

Dan is de richting STEM - WETENSCHAPPEN vast iets voor jou!

Pulhofuur   1 u/week

talentuur   1  u/week

Moderne Talen 
Frans    4  u/week 
Nederlands   4  u/week

STEM
wiskunde   4 u/week
techniek   2 u/week
natuurwetenschappen  2 u/week
aardrijkskunde   2 u/week
ICT    0 u/week

Differentiatie
STEM Xpert   4 u/week 
Frans    1/0 u/week 
wiskunde   0/1 u/week

STEM  
- WETENSCHAPPEN

Algemene vakken 
geschiedenis   1 u/week
godsdienst   2  u/week
lichamelijke opvoeding  2  u/week 
muziek en beeld  2  u/week



MODERNE TALEN
- WETENSCHAPPEN

Heb jij een grote algemene kennis?
Ben je graag extra bezig met Frans, wiskunde en Nederlands? 
Wil jij meer ontdekken over het vak ‘mens & samenleving’?

Heb jij een brede interesse?

Dan is de richting MODERNE TALEN - WETENSCHAPPEN vast iets voor jou!

Pulhofuur   2 u/week

talentuur   1  u/week

Moderne Talen 
Frans    4  u/week 
Nederlands   4  u/week

STEM
wiskunde   4 u/week
techniek   2 u/week
natuurwetenschappen  2 u/week
aardrijkskunde   2 u/week
ICT    1 u/week

Differentiatie
Nederlands   1 u/week 
Frans    1 u/week 
wiskunde   1 u/week

MODERNE TALEN 
- WETENSCHAPPEN

Algemene vakken 
geschiedenis   1 u/week
godsdienst   2  u/week
lichamelijke opvoeding  2  u/week 
muziek en beeld  2  u/week



LATIJN

Ben je geïnteresseerd in het leren van een oude taal? 
Hou je van puzzelen met woorden?

Wil je meer te weten komen over antieke cultuur? 
Kunnen de goden Zeus, Poseidon en Hera jou inspireren?

Dan is de richting LATIJN vast iets voor jou!

Pulhofuur   1 u/week

talentuur   1  u/week

Moderne Talen 
Frans    4  u/week 
Nederlands   4  u/week

STEM
wiskunde   4 u/week
techniek   2 u/week
natuurwetenschappen  2 u/week
aardrijkskunde   2 u/week
ICT    1 u/week

Differentiatie
Klassieke vorming 
Latijn    4 u/week 
Grieks    0 u/week

LATIJN

Algemene vakken 
geschiedenis   1 u/week
godsdienst   2  u/week
lichamelijke opvoeding  2  u/week 
muziek en beeld  2  u/week



3e GRAAD1e GRAAD 2e GRAAD

1e jaar 2e jaar 3e + 4e jaar 5e + 6e jaar

LATIJN .................................................................... GRIEKS - LATIJN ....................................................
 
LATIJN ....................................................................

GRIEKS - LATIJN ....................................................
 
LATIJN ....................................................................

GRIEKS - LATIJN  
 
LATIJN - MODERNE TALEN
LATIJN - WETENSCHAPPEN
LATIJN WISKUNDE (6 of 8 uren)

STEM
- WETENSCHAPPEN .............................................

STEM
- WETENSCHAPPEN .............................................

STEM
- WETENSCHAPPEN 
 
WETENSCHAPPEN ...............................................

STEM
- WETENSCHAPPEN  
 
WETENSCHAPPEN - WISKUNDE (6 of 8 uren)
MODERNE TALEN - WETENSCHAPPEN 
MODERNE TALEN - WISKUNDE

MODERNE TALEN
- WETENSCHAPPEN .............................................

MODERNE TALEN
- WETENSCHAPPEN .............................................

HUMANE WETENSCHAPPEN ............................... 
 
ECONOMIE .............................................................

HUMANE WETENSCHAPPEN  

ECONOMIE - MODERNE TALEN
ECONOMIE - WETENSCHAPPEN
ECONOMIE - WISKUNDE



BEREIKBAARHEID

Onze school is vlot bereikbaar zowel met de fiets als met het openbaar vervoer. 
 
Met de fiets?  
 
De fietsingang bevindt zich in de Lysenstraat en de Floraliënlaan. 
 
Met het openbaar vervoer?  
 
Halte Pulhof:  
Deze halte bevindt zich voor de hoofdingang van onze school.  
Trams rijden om de 6 à 7 minuten. Bij deze halte stoppen tram 7 en tram 15. 
 

Halte Berchem Floraliënlaan:  
Deze halte bevindt zich op wandelafstand van de school.  
Bij deze halte stoppen bussen 32 en 33. 
 

Halte Berchem Grotesteenweg:  
Deze halte bevindt zich op wandelafstand van de school.  
Bij deze halte stoppen bus 33, 90, 91 en 92. 
 
Meer info? 
 
inschrijven kan via MJA
meer info vind je op onze website www.pulhof.be



O.-L.-Vrouwinstituut PULHOF  Grotesteenweg 489  B-2600 Berchem  T: 03.230.12.78


