Live opendeurdag

Algemene informatie
Het KTA is een school met oog voor elk talent!
Vandaar willen we graag samen met onze leerlingen hun talenten ontdekken. In de eerste plaats willen we hen laten
openbloeien en zo een open, brede en sterke persoonlijkheden doen ontwikkelen met inzicht in het eigen kunnen met
feedback van onze leerkrachten als motor voor hun groeiproces!
Omdat wij zoveel belang hechten aan talentontplooiing willen we leerlingen ook deze mogelijkheid geven in onze eerste graad.
Wij bieden verschillende keuzes aan om hun interesse te verkennen. Binnen het verkennend gedeelte voorzien we voor
iedereen een uurtje IT om de digitale skills te versterken. In het onderdeel boost krijgen de leerlingen de mogelijkheid om zich
zowel te verdiepen als te versterken in diverse vakken.

De vijf pijlers van het KTA Brugge
Het KTA Brugge is opgebouwd uit 5 sterke pijlers: Art & Design - Business - Engineering - People en Sports.
Tijdens de eerste graad (eerste en tweede jaar van het middelbaar) kan je al eens proeven van deze pijlers om zo samen met
de leerkrachten te ontdekken waar jouw talent ligt. In de tweede en derde graad kan jij je hier dan verder in ontwikkelen, al
liggen al je opties na de eerste graad nog open.
Naast een sterke algemene vorming is er ook plaats voor het verkennen van verschillende vakken zoals sport, STEM,
economie, ... Alsook ondersteunen wij jou waar nodig door iedere rapportperiode opnieuw na te gaan in welke vakken je jezelf
kan versterken of welke vakken voor jou nog uitgebreider aan bod mogen komen.

Waarom kiezen voor het KTA Brugge? Diana vertelt het je met veel plezier
❤

Samen leren samenleven (= SALSA)
Het KTA Brugge onderschrijft het Pedagogisch Project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO) Dat is
een basisdocument waarin de grondbeginselen, waarden en algemene doelstellingen van het GO! zijn opgenomen.

‘Samen leren samenleven’ is de slagzin waar we in het GO! allemaal achter staan. De GO! samenlevingsschool die voor
ogen wordt gehouden, verdedigt en vertegenwoordigt actief de grondwaarden van onze democratische rechtstaat en zet voluit
in op actief burgerschap. We streven ernaar om onze leerlingen te vormen tot open, tolerante, intellectueel nieuwsgierige
mensen, die niet twijfelen aan de fundamentele gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen.
Daarom zet het KTA Brugge binnen verschillende lessen in op
Burgerschapseducatie
Financiële geletterdheid
Mediawijsheid

Infobrochure
Wens je graag meer informatie over het eerste middelbaar A? Dan kun je via onderstaande link onze infobrochure
downloaden.
Infobrochure

Laptopproject
Onze school gelooft in een digitale toekomst, en verweeft IT & innovatie als rode draad doorheen al haar pijlers. Daarom gaan
alle leerlingen van alle jaren en alle richtingen met hun eigen toestel aan de slag.
Om elke leerling op een gelijkaardige manier te laten werken met onze digitale mogelijkheden, kiezen we er als school ook
voor om dat type toestel reeds vast te leggen. Voor de leerlingen die starten in 1A is een Chromebook nodig.
Om de beste service te garanderen, gaan wij als school met een partner in zee: The Rent Company. Deze partner staat in voor
de webshop, waar je de keuze zal kunnen maken om een toestel te huren of aan te kopen. Dankzij deze samenwerking kunnen
wij jullie kortingen aanbieden, die je anders via de winkel zou mislopen. Daarnaast houdt de service onder andere in, dat
meteen een vervangtoestel aangeboden wordt via onze laptopbalie op school, indien er zich iets met jouw toestel voordoet zo kan je snel verder meevolgen in de klas!

Hiernaast vind je de link naar de webshop, waar je een toestel kan huren of kopen.
Heb je nog vragen? Neem dan zeker ook eens een kijkje bij de knop "Veelgestelde vragen"!

