VISIE TIENERSCHOOL
Onze Missie
De Tienerschool is een school op
maat van leerlingen van 10 tot 14
jaar. Ze biedt een veilige, warme
en ambitieuze leeromgeving voor
deze leeftijdsgroep.
UNIEK KARAKTER
De Tienerschool zorgt ervoor dat Brusselse jongeren
op een positieve manier naar zichzelf en elkaar leren
kijken. Elke persoonlijkheid is welkom op de Tienerschool
en waarderen we omwille van haar unieke karakter.
De superdiversiteit van de grootstad is een belangrijke
troef. Jongeren die hier van jongs af aan mee in contact
komen, ontwikkelen competenties waarmee ze in de
toekomst vele stappen verder staan. Ze leren verschillen
te overstijgen en worden bruggenbouwers.

ZACHTE OVERGANG
De Tienerschool laat jongeren een zachte overgang
maken van het lager naar het secundair onderwijs.
Onze tieners maken deze overgang in eenzelfde kerngroep
binnen een leeromgeving die helemaal hetzelfde blijft.
De didactische veelzijdigheid van de basisschool trekken
we door naar de eerste graad secundair, en de
vakexpertise van het secundair onderwijs laten we
indalen in de derde graad van het lager onderwijs

DOORDACHTE STUDIEKEUZE
De Tienerschool gunt leerlingen een geleidelijke
studiekeuze. Gedurende 4 jaren krijgen leerlingen
de tijd om tijdens de talenturen de verschillende
studiedomeinen van de hogere jaren van het secundair
te exploreren. Zo leiden we hen toe naar een
doordachte studiekeuze op 14 jaar.

Een tiener die naar school gaat op de
Tienerschool, doorloopt een uniek
pedagogisch project. Tijdens de lessen
en projecten groeien onze tieners aan de
hand van de volgende leerlijnen, die
speciaal voor de school werden
opgesteld:

COMMUNICATIE
Onze tieners leren respectvol
communiceren. De taal die ons verbindt
is het Nederlands. Elke andere taal die we
spreken maakt ons nog rijker en biedt
sleutels om nieuwe contacten te leggen.
Ook online- communicatie en
mediawijsheid krijgen op de Tienerschool
een speciale plek. Op de Tienerschool zijn
we functioneel meertalig. We leren in het
Nederlands, en benutten andere talen om
onze kennis van het Nederlands te
versterken.

ZELFSTURING
Om het zelfvertrouwen van onze tieners
aan te scherpen en hen goed voor te
bereiden op het latere leven, sterken we
hun verantwoordelijkheid en
zelfstandigheid aan. Stapsgewijs worden
ze goede planners die zelf hun
weektraject bepalen.

SAMENWERKING

4 tienerregels
1.Iedereen is anders en daarom is
iedereen gelijk. Elke vorm van racisme
en discriminatie is ons vreemd.
2.Leren is doen. Op de Tienerschool
sta je er nooit alleen voor. We
bekijken samen met jou hoe je sterker
kan worden. We verwachten van jou
één ding: dat je je best doet.
3.We werken samen. Dat betekent dat
je de afspraken respecteert.
4.We spreken allemaal dezelfde taal:
die van het respect.

Op de Tienerschool werkt iedereen met
iedereen. We overstijgen verschillen, en
leren in verbondenheid.

TALENT
Op de Tienerschool maken we geen
voortijdige studiekeuze. Elke tiener krijgt
de kans om zijn talenten te ontdekken
tijdens de talenturen. Zo heb je op het
einde van 4 jaar Tienerschool kennis
gemaakt met al de studiedomeinen die er
zijn, en kan je een doordachte keuze
maken wanneer je naar de 2e graad
secundair gaat.

