
1

Graag stellen we u tijdens deze presentatie <Naam school> voor. 
Onze school is gespecialiseerd in …. (3 punten).
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De <naam school> maakt deel uit van het de scholengemeenschap van Provinciaal en 
Stedelijke Onderwijs Limburg met als schoolbesturen de provincie Limburg, Stad 
Dilsen-Stokkem en vzw Inspirocollege.  Een scholengemeenschap is een groep van 
scholen die samenwerken, kennis onderling delen en een aantal taken overkoepelend 
uitvoeren.
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De scholengemeenschap organiseert zowel basis- en secundair onderwijs en 
volwassenenonderwijs. We hebben ongeveer 6500 leerlingen in het lager en 
secundair onderwijs en 10000 cursisten in het volwassenenonderwijs. Dit maakt van 
ons één van de grotere onderwijsorganisaties in Limburg.

Wanneer je de scholengemeenschap vergelijkt met een ondernemen op vlak van 
personeel, kan je ons rekenen bij één van de grotere werkgevers.  Er werken 
ongeveer 1650 mensen. Op deze manier kunnen we met <Naam school> rekenen op 
een professionele en goede ondersteuning. 
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De scholen en onderwijsinstellingen zijn verspreid over heel Limburg.  Van het 
noorden van Limburg in Lommel tot in Voeren hebben we onderwijsinstellingen met 
elk hun eigen pedagogisch project. We richten ook erg specifiek onderwijs in zoals 
kunst-, handels- en biotechnosch onderwijs in. 
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Je vindt onze school terug … 
En zijn gespecialiseerd in…..
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In deze presentatie stellen we u de ….. Voor.

We zijn gelegen tegenover het Demerstrand in Diepenbeek en een mooie groene 
omgeving, vlakbij het station van Diepenbeek. De school is goed te bereiken vanuit 
Genk, Bilzen, Hasselt, Alken, Sint-Truiden. 

Je vindt meer informatie op onze website www.psdiepenbeek.be.
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Onze scholen zijn over het algemeen kleinere scholen met een leerlingenaantal 
tussen 300 en 1000 leerlingen. Wij, <Naam school> tellen … leerlingen verspreid over 
zes jaar.  (leerlingen eerste jaar zou ik niet vermelden. Dit is niet relevant. Dit kan ook 
afschrikken. Te weinig leerlingen = dat is geen goede school. Teveel leerlingen: het is 
daar veel te druk. Zou eerder de nadruk leggen op het onthaal van nieuwe leerlingen.

Wij bieden een X-jarig traject aan en zijn gespecialiseerd in …. (vb. BIOSTEM, Kunst, 
Algemene vorming, iLearning, …)
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De <naam school> bevindt zich in …. (enkel voor kunst, Handel en PIBO) We werven 
leerlingen van over heel Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant.) In de nieuwe 
onderwijshervorming zijn er 8 domeinen.
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Wij zijn een domeinschool in ……  of wij zijn een campusschool met volgende 
domeinen …
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Hier raden we aan om beknopt te zijn.ZORG is geen wervingscriterium. Als we hier 
(te)veel op inzetten dan trekken we veel zorgleerlingen aan. Ouders zouden moeten 
kiezen voor het pedagogische project op je school. Niet voor het zorgtraject. Je kan 
dit aanhalen, maar ik zou dit heel kort doen. Wanneer ouders vragen hebben, dienen 
ze naar de school te komen of naar de website te komen. Je kan een aparte 
LANDINGSPAGINA maken vb. www.pssx.be/zorgbeleid Wanneer je deze pagina 
vermeld op deze pagina, kunnen ouders die meer info willen over zorg, terecht op je 
website. Zo zijn de geïnteresseerden meteen op je website. (Goed idee J)

Waar ik wel op zou inzetten is op de overgang van zesde leerjaar naar middelbaar. 
Hoe pakt je school dit aan? Zijn er inleefdagen, kennismakingsdagen, … Dat is veel 
belangrijker.
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Idem vorige pagina. 
WIE is het aanspreekpunt? Dat is m.i. pas wanneer iemand is ingeschreven en heeft 
gekozen voor je school is dit relevant. Daarom zou ik doorverwijzen naar een 
landingspagina.
Het hele proces overlopen bij leerproblemen is niet relevant voor 95% van de 
mensen die kiezen voor je school.
Ook hoe info wordt overgebracht naar de leraren is m.i. pas relevant wanneer een 
leerling is ingeschreven.

Wat je wel kan vermelden is dat je werkt met Smartschool.
ICT beleid (BYOD, computers in de klas, moeten ouders investeren in een eigen 
computer, software, … Dat is wel zinvol)
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Dit zeker doen. Zou dit proberen in te perken tot 3 punten. Of 2x3.
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Zou hier gewoon de website opgeven, eventueel de naam van de directeur, maar ik 
denk dat het druk genoeg hebben. Wat wel zinvol is, is dat de directeur de kinderen 
welkom heten in een filmpje en dat we dat bij aanvang in de presentatie verwerken. 
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Dit is een zeer belangrijke!!!!! 

Geef hier zeker alle infodagen en workshops e.d. door.


