
• Elke leerling dezelfde laptop heeft 

• De laptops voorzien zijn van uitgebreide service en 

garantievoorwaarden 

• De leerlingen beschikken over alle mogelijke 

software die ze voor school nodig kunnen hebben, 

inclusief CAD software 

• Dat er voor vele vakken een digitaal boek is, en dus 

voor die vakken geen papieren boeken meer in de 

boekentas moeten 

• Als één van de eerste scholen aangesloten is op 

glasvezel 

• Overal op school vlot bereikbare WIFI is 

• Het hele interne schoolnetwerk opgebouwd is via 

een intern glasvezel netwerk, en dat onze 

leerlingen dit mee helpen aanleggen en 

onderhouden 

 

IT & laptops 
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Studierichtigen 

• Er een gemeenschappelijke eerste graad is, 

gelijkwaardig aan de eerste graden van alle 

scholen 

• Er in de eerste graad evenveel aandacht besteed 

wordt aan de verschillende techniek domeinen 

zoals hout, elektriciteit, mechanica, maar ook aan 

maatschappij, welzijn en economie 

• We nu spreken over doorstroming (D-stroom), 

doorstroming/arbeidsmarkt (D/A stroom), 

arbeidsmarktgericht (A-stroom) in plaats van 

ASO/TSO/BSO en dat onze school in elk van deze 

stromen richtingen aanbiedt 

• Leerlingen uit de D-stroom voorbereid worden 

voor verder studeren 

• De leerlingen uit de D/A stroom voorbereid 

worden voor verder studeren, maar ook een vak 

kennen om rechtstreeks te gaan werken 

• De leerlingen uit de A-stroom echte vaklui zijn die 

klaar zijn voor de arbeidsmarkt 

• Bedrijven vaak wedijveren om onze leerlingen aan 

te trekken 

 

Web: www.donboscohelchteren.be 
 

Email: info@donboscohelchteren.be 
 

Tel: 011/521419 
 

Don Boscostraat 6, 3530 Houthalen-Helchteren 
 

http://www.donboscohelchteren.be/
mailto:info@donboscohelchteren.be


 

• Donderdag 9 maart 2023 om 19 uur 

o Dit infomoment is bedoeld voor ouders en leerlingen van basisschoolverlaters 

o Je krijgt uitleg over de werkwijze van inschrijven en digitaal aanmelden  

• Rondleidingen en infomomenten 

• Zaterdag 18 maart 2023 – 14 tot 17u 

• Zaterdag 6 mei 2023 – 14 tot 17u 

• Zaterdag 1 juli 2023 – 14 tot 17u 

 

Technisch & pedagogisch 

 

• Onze slogan is “Als je ’t kan tekenen, kan je ’t 

maken” 

• Zowat elke oefening of project vertrekt vanuit 

een CAD tekening 

• Dat de gebruikte CAD-programma’s passen in 

een leerlijn, en aangepast zijn op de leeftijd en 

kennis van de leerlingen 

• De modernste CAM-apparatuur zoals 3D-

printers, lasercutters, CNC-machines, ter 

beschikking staan van de leerlingen 

• Aandacht is voor algemene vakken en 

algemene vorming naast de technische vakken 

• In onze school gevraagd wordt om altijd 

beschaafd Nederlands te praten 

• Er in onze school respect gevraagd wordt voor 

iedereen 

• De eerstejaars  leerlingen zoveel mogelijk 

gescheiden worden van de grotere leerlingen 

zodat ze langzaam kunnen wennen aan de 

grote school 

• Er een ruime fietsenstalling is 

• De bussen van De Lijn stoppen voor de poort 

van de school zelf 

• Leerlingen betere resultaten halen als ze kiezen 

voor een richting die ze graag doen en 

interessant vinden 

• Er in onze school een sterk zorgbeleid is, met 

een coördinator per graad, een zorglokaal 

tijdens de examens, begeleiding bij 

leerstoornissen zoals dyslexie, begeleide 

avondstudie en leren-leren begeleiding 

 
Infomomenten 

Makerspace 

• Don Bosco Helchteren bezig is met de 

voorbereiding van een Makerspace 

• Dat deze Makerspace een ruimte is waar kan 

geproefd worden van technische concepten en 

workshops 

• Dat in deze Makerspace workshops en events 

zullen worden georganiseerd voor leerlingen, 

externe leerlingen, externe leerkrachten, 

ouders, … zodat er meer inzicht komt in 

hedendaagse technische concepten 

• De Makerspace zal uitgerust worden voor 

workshops met CAD/CAM, Virtual Reality, en 

elektronica/robotica/programmeren/microcont

rollers. 

• Er samenwerking is met omliggende bedrijven 

voor de realisatie van deze Makerspace 

Digitaal aanmelden 
Elke leerling die in september 2023 start in het eerste 

jaar secundair onderwijs, meldt zich eerst digitaal aan. 

De aanmeldperiode loopt van maandag 27 maart 2023 

tot en met vrijdag 21 april 2023. 

 

Meer info over digitaal aanmelden vind je 

op www.aanmelden.school. 

https://www.aanmelden.school/

