
 

1 MISSIE EN IDENTITEIT  

De deskundige inzet van het hele schoolteam brengt in een krachtige leeromgeving en via praktijkgerichte 

opleidingen de nodige competenties bij om door te stromen naar het hoger onderwijs of naar de 

arbeidsmarkt.  Daarbij zetten wij in op een sterke leerloopbaanbegeleiding, opdat elk talent een geëigend 

diploma behaalt.   

Het Stedelijk Lyceum Expo biedt verschillende studierichtingen aan, met de klemtoon op ondernemingszin, 

in de 2de en 3de graad. Onze school realiseert haar missie enerzijds door het aantrekken van jongeren die 

bewust voor een economische richting kiezen en anderzijds door het stimuleren van een optimale 

ontwikkeling van de talenten en kwaliteiten van elke leerling.   

We hanteren de basiswaarden van het “Pedagogisch Project Stedelijk Onderwijs Antwerpen”. Vanuit een 

pluralistische visie voeden we jongeren op tot democratisch en kritisch denkende mensen. Daarom 

besteden we extra aandacht aan het bijbrengen van bepaalde waarden en normen. We streven naar 

respect voor diversiteit in de ruimste zin van het woord.   

Onze waarden  

RESPECT  

We kijken naar, luisteren naar en spreken constructief met en over elkaar. 

We dragen zorg voor onze omgeving en voor afspraken.  

SOLIDARITEIT  

We ondersteunen het gemeenschappelijk belang.  

We nemen initiatief om elkaar te helpen.  

VERDRAAGZAAMHEID EN PLURALISME  

We aanvaarden het “anders zijn” en kunnen hier constructief mee omgaan. 

We proberen de gelijkwaardigheid op school en in onze samenleving te bevorderen. 

We hanteren het motto “Ik respecteer ieders eigenheid” en gaan hierover in dialoog.  

OPENHEID, EERLIJKHEID EN VERTROUWEN 

We geven en aanvaarden rechtstreeks feedback op een opbouwende manier.  

We zijn actief nieuwsgierig naar “de andere, het andere” en willen daar ook van leren.  

 

We creëren een veilig, gezond en aangenaam schoolklimaat, dat het leerproces stimuleert en de 

samenwerking met het schoolteam bevordert. 

We streven naar een optimale verstandhouding tussen leerlingen, schoolteam en ouders, waaraan 

leerlingen op een volwaardige manier participeren.   



   

2 VISIE  

2.1 Visie op leren  

Begeleid en zelfstandig leren is kenmerkend voor het onderwijs op onze school. Leerlingen krijgen de kans 

het eigen leren actief en in een groeiende mate van zelfstandigheid te sturen. De leerlingbegeleiding 

heeft hier een belangrijke rol in. Ze helpt de leerlingen hun talenten in kaart te brengen.  

Kennis wordt veelal op toepassingsniveau (vaardigheden) ingezet. Leerlingen bereiken dit 

vaardigheidsniveau doordat ze kunnen oefenen in wisselende en nieuwe, realistische contexten 

(projecten en stages).  

Om een maximale leerwinst te bereiken, is het belangrijk dat elke leerling in een studierichting belandt, 

waarin zijn/haar talenten en vaardigheden optimaal kunnen groeien.   

We streven er naar leerlingen de kans te geven om, als dat nodig is, binnen hun interesseveld en binnen 

een school waarin ze zich thuis voelen, te veranderen van studierichting, afgestemd op hun niveau, 

talenten en competenties.   

Activiteiten die verder reiken dan de schoolpoort, geven een meerwaarde aan het opvoedingstraject; dit is 

erop gericht elke leerling kwaliteitsvol te begeleiden in zijn/haar ontwikkeling tot een zelfstandige en 

kritische volwassene.  

2.2 Visie op didactiek en leerkrachtenrol  

Hieronder worden de pijlers waarop we steunen om onze visie op leren te verwezenlijken verduidelijkt.   

De leraar is een coach die probeert de leerling uit te dagen om zijn/haar leerproces verder te ontwikkelen 

en hem/haar hierbij begeleidt.   

Aan elke leerling wordt een breed gamma aan leeractiviteiten en werkvormen aangeboden, om te 

evolueren tot een zelfstandig lerende, denkende en werkende mens.   

Om dit alles te bereiken worden (digitaal) ondersteunende leermiddelen in elke leercontext ingezet. Ook is 

er persoonlijke aandacht voor elke leerling met een effectieve begeleiding (leerbegeleiding en 

leerloopbaanbegeleiding) en zo nodig een ondersteunend leeraanbod. Onze leerlingen kunnen wekelijks 

terecht in het Open Leercentrum voor hulp van leerkrachten of CLB-medewerkers bij het studeren of 

verwerken van opdrachten.  

Om realistische kansen op studiesucces en doorstroming naar hoger onderwijs of de arbeidsmarkt te 

creëren, zijn er goede samenwerkingsverbanden met de andere scholen van het Stedelijk Lyceum, het 

Hoger Onderwijs, bedrijven en deskundige externen gespecialiseerd in opleiding en ondernemerschap 

(VDAB, VLAJO).   

Onze leerkrachten scholen zichzelf voortdurend bij door het volgen van interne en externe nascholingen 

gericht op professionalisering, didactische aanpak en nieuwe evoluties op kennisgebied. Op die manier 

waken we erover dat ons studieaanbod actueel blijft. Bovendien willen we onze leerlingen een voorbeeld 

stellen: het kritisch zelfbewustzijn en de wil om bij te leren blijven een leven lang belangrijk.   



   

2.3 Visie op talen  

We willen onze leerlingen alle instrumenten geven om succesvol te leren en werken. Een goede beheersing 

van het Nederlands en moderne vreemde talen is de basis om vlot te kunnen studeren, aan een job te 

geraken en professioneel te functioneren.   

Onze werkgroep talenbeleid ontwikkelt voortdurend strategieën, instrumenten en projecten om de 

leerlingen te begeleiden bij het verbeteren van hun taalniveau. Om  leerlingen vertrouwd te maken met 

situaties en uitdrukkingen die eigen zijn aan de school- of werkomgeving, worden extra uren voorzien 

binnen of buiten het lessenpakket.  

Om de leerlingen een degelijke oefenbasis te geven, staan we ook op het gebruik van Nederlands binnen de 

schoolmuren.   

2.4 Visie op schoolklimaat  

De relatie tussen iedereen die deelneemt aan het schoolgebeuren is de kern van wie we zijn: een 

kleinschalige en warme leer-leefschool.  

Het belang van die relatie veronderstelt een grote betrokkenheid. Leerlingen evolueren niet alleen op 

kennisniveau, maar maken ook belangrijke persoonlijke evoluties door in de periode dat ze naar school 

gaan. Leerkrachten staan open voor vragen van leerlingen en maken tijd vrij om te luisteren naar wat hen 

bezighoudt.   

De rol die het CLB hierin speelt, gaat verder dat het begeleiden naar een juiste studiekeuze. Onze 

medewerkers en leerkrachten organiseren preventieve acties in verband met gezondheid en sociale 

omgangsvormen. Zij zetten zich dagelijks in om leerlingen die externe hulp nodig hebben, door te 

verwijzen naar gespecialiseerde instanties en indien nodig, actief te begeleiden.  

Succesvol leren en werken krijgt zin als het een onderdeel is van succesvol leven. Onze school wil de 

leerlingen tonen hoe ze zich in hun directe en ruime omgeving verantwoordelijk kunnen opstellen. We 

willen dat onze leerlingen vertrouwen hebben in zichzelf en van daaruit hun rol in de maatschappij 

opnemen. 


