
 

ONS TEAM 
 
 

Katrien 
Als vervolgschool-
coach ga ik op zoek 
naar het beste 
vervolgtraject voor 
de leerling. Op 
donderdag geef ik 
ook godsdienst.  

 

Nele 
Ik geef les in OKAN 
Geel. Daarnaast help 
ik de leerlingen ook in 
hun zoektocht naar 
een leuke hobby.  
 

 

Anke 
Ik geef Nederlands 
aan OKAN Blauw. 
Fouten maken mag, 
we gaan stap voor 
stap vooruit! 

 

 
 

Hanne 
Ik geef les in beide 
klassen. Ik vind het 
leuk om projecten uit 
te werken met de 
leerlingen. 
 

 
 

Jonas 
Ik doe vooral aan co-
teaching in beide 
klassen. Ik gaf ook al 
enkele ICT-lessen. 
 
 

 
 

Marie 
Ik geef les in de 
alfaklas. Daar leer ik 
enkele leerlingen 
lezen en schrijven. 
 
 

 

Luuk 
Ik geef met enorm 
veel plezier sport aan 
de OKAN-klas! 
 
 
 

Ans 
Ik ben leerling-
begeleider. Te laat 
op school? Kom even 
bij me langs. 
Je kan ook altijd bij 
mij terecht voor een 

babbel. 
 
  

 

Even voorstellen… 
 
 

Hallo ! 
 
Graag hadden wij ons even 
voorgesteld! Wij zijn de nieuwe 
voltijdse OKAN-afdeling van het 
Hoger Technisch Instituut Sint-
Antonius. We maakten onze start 
in september 2016. Via deze 
nieuwsbrief laten we jullie graag 
kennismaken met onze werking.  
 
Veel kijk- en leesplezier !  
 
Warme groeten 
 
Het OKAN HTISA – team 

 
 

Onze missie 
 
OKAN HTISA helpt anderstalige nieuwkomers om hun plaats te 
vinden in België, begeleidt hen in de zoektocht naar hun talenten 
en leert hen respectvol samenwerken doorheen een interactief 
jaar waar de focus ligt op het leren van Nederlands. 
 

Onze lesinvulling 
 
We proberen onze lessen zo functioneel mogelijk in te vullen: samen naar de 
markt gaan, samen de trein opzoeken om op uitstap te gaan, een opdracht 
maken rond kleren in de Veldstraat… En verder ook nog heel wat projectjes 
waarbij we de leerlingen vooral zo veel mogelijk zelf laten meedenken en 
organiseren. 
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ONZE AANPAK 
 
 Persoonlijke begeleiding 
 Heterogene groepen 
 Functionele lessen 
 Differentiëren naar 

gelang de taalfase van 
de leerling 

 Projectmatig werken 
 Samenwerken met 

andere scholen 
 Co-teaching waar 

mogelijk 
 Geen punten, maar een 

doelenrapport 
 Wekelijkse vergadering  
 
 

VOLG ONS! 
 

 
 
OKAN HTISA heeft nu ook 
een eigen Facebook-
pagina waar je al onze 
avonturen kan volgen! 
Geef gerust een like op: 
 
www.facebook.com/okanhtisa 
 
Neem ook zeker eens een 
kijkje op onze vernieuwde 
website: 
 
www.htisa.be  

SPORTDAG  
We gingen klimmen in Future Sports in Zottegem en nadien bezochten we de 
boerderij en manege van de ouders van mevrouw Anke. De leerlingen reden 
paard en dronken verse koemelk!  
 

       
 
DAGJE PLANEET GENT 
Samen met nog andere OKAN-scholen leerden we het aanbod van 
vrijetijdsbesteding in Gent kennen. 
 

     
 
UITWISSELING MET OKAN BRUGGE 
We deden een uitwisseling met OKAN Brugge, waarbij onze leerlingen een 
interactieve rondleiding gaven door Gent en de leerlingen van OKAN Brugge ons 
ook op hun beurt gidsten door hun stad. 
 

     
 
SAMEN OP TWEEDAAGSE 
We verbleven twee dagen met de hele groep in de scoutslokalen van Brakel. 
Samen met de leerlingen gingen we naar de winkel, kookten we, dansten we, 
speelden we gezelschapsspelen… Ook maakten we een uitstap naar de 
brandweer van Brakel.  
 

   
 
OKAN FOR LIFE! 
Voor Music For Life maakten we soep en chocomelk om te verkopen aan de 
leerkrachten en mensen op de Korenmarkt. De opbrengst ging naar de Belgische 
Vereniging van de Orde van Malta, die zich inzetten voor daklozen in België. We 
gingen met de klas naar Puyenbroeck om te vertellen over onze actie en namen 
een filmpje op met een Studio Brussel-presentator. (BEKIJK HIER) 
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