De grote stap nadert. Binnenkort mag je de lagere school achter jou laten. Of misschien zit je al
in het secundair onderwijs en ben je gewoon op zoek naar een andere school.
Samen met een enthousiaste ploeg van leerkrachten, opvoeders en onderhoudspersoneel
zullen we jou met veel plezier verwelkomen. Op ons Stella-Matutinacollege schrijven we samen
met je ouders graag aan je toekomst. We willen er stevig onze schouders onder zetten. Naast
het aanbieden van kennis, vaardigheden en attitudes zorgen we voor een brede waaier van
cultuur, sport en excursies. We nodigen je uit om even door onze school te bladeren. Je zal
merken dat we de leerlingen echt elk op hun eigen manier laten schitteren.
We bieden je een school met karakter en up-to-date apparatuur, een eigen sporthal, bijhorend
sportveld en comfortabele klaslokalen. Ben je buiten de lessen op zoek naar extra ontspanning?
We bieden tijdens de middagpauze of op woensdagnamiddag geregeld sport, circus, dans,
muziek en mindfulness aan. Je hoeft het hier gewoon maar te doen! Dat alles is mogelijk in een
veilig, charmant en groen kader. Dat maakt van onze school een fijn plekje om tijdens je
pauzemomenten rustig wat te keuvelen met vrienden en vriendinnen.
Het team van onze school heet je van harte welkom!
Hilde De Smet en Sara Portier
directieteam
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1 Structuur van onze school
1.1 Vrij Katholiek Onderwijs Lede
Samen met de
❑

Vrije Lagere School “Wonderster”

❑

Vrije Kleuterschool “Morgenster”

❑

Vrije Basisschool Smetlede-Wanzele “Sterreneiland”

❑

Vrije Basisschool Impe “’t Wimpelke”

❑

Vrije Basisschool Oordegem “Het Kwikstaartje”

maken wij deel uit van de vzw Vrij Katholiek Onderwijs Lede.

1.2 Schoolbestuur
Ons schoolbestuur is een plaatselijk comité dat alles regelt wat het vrij katholiek onderwijs in
Lede betreft. Dit schoolbestuur wordt voorgezeten door de heer Noël Wynant, Broeder De
Saedeleerstraat 6, Lede.

1.3 Vestigingsplaatsen
Onze school is ondergebracht in twee vestigingen:
❑

Bellaertstraat 11 → leslokalen graad 1, 2 en 3

❑

Kluisberg 1

→ vaklokaal voeding

1.4 Ons adres
Stella-Matutinacollege
Bellaertstraat 11
9340 Lede
 053 80 16 56
 info@smclede.be
 www.smclede.be

1.5 Scholengemeenschap
Samen met ❑ het Instituut Mariagaard
❑ het Sint-Gertrudiscollege
❑ het Sint-Jozefcollege
❑ de Sint-Lodewijkschool
❑ het Technisch Instituut Scheppers
maken wij deel uit van de Katholieke Scholengemeenschap Wetteren-Lede (= KSGWL). Voor
meer info surf naar www.ksgwl.be.
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2 Onze schoolvisie
2.1 Stella-Matutinacollege = een christelijke school
Ook vandaag durven wij nog steeds getuigen van een
christelijk opvoedingsproject.
Wij trachten op onze school deze boodschap te vertalen
naar
twee
sleutelwoorden:
respect
en
verdraagzaamheid. Twee waarden waar onze
maatschappij heel veel nood aan heeft. Wij proberen
onze jonge mensen deze duidelijke boodschap mee te
geven: het leven krijgt echt zin door waarden als respect
en verdraagzaamheid te beleven, elke dag opnieuw. Zo
wordt het leven kwalitatief voor elk en iedereen een stuk
beter.
Elk jaar werken we met een jaarthema. Voor dit schooljaar
is dat “Ont-moeten”. Op onze school zijn er dan ook een
aantal bezinningsmomenten (bij de start van het
schooljaar, de adventsperiode met Kerstmis en de vastenperiode met Pasen) die we linken aan
het jaarthema.
Met dit beeld willen we het belang en de schoonheid van ont-moeten in de verf zetten. We
wensen iedereen een schooljaar boordevol inspirerende ont-moetingen.
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2.2 Stella-Matutinacollege = ons opvoedingsproject
In onze schoolnaam staat “Stella Matutina”. Dat betekent “ochtendster”. Als we elke dag
voor jou paraat staan, dan doen we het vanuit deze visie:

“Stella-Matutinacollege laat
iedereen schitteren.”

Onze visie vatten we graag voor je samen in een opvoedingsproject met 3 pittige ideeën, elk
met hun sleutelwoorden. We noemen het “mensbeelden”. Dat wil zeggen: op onze school zien
wij jonge mensen op deze manier:
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2.3 Stella-Matutinacollege = een open blik op de wereld
Willen we goed en degelijk onderwijs, dan moeten we verder gaan dan het klaslokaal. Onze
leerlingen willen wij opvoeden tot jongvolwassenen die sterk in het leven staan. Wetenschap
en cultuur zijn hiervoor twee belangrijke troeven. Het spreekt dan ook vanzelf dat we geregeld
de deuren opengooien en op stap gaan. Daarom ook organiseren we uitstappen naar
toneelvoorstellingen, films, musea en beroepsgerichte, wetenschappelijke en culturele
studiereizen.
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Op maandag 13 en dinsdag 14 september gaan alle eerstejaars op teambuilding naar
Tongerlo. Tijdens deze tweedaagse is er veel tijd om op een toffe manier kennis te maken met
elkaar. Ons leerkrachtenteam heeft een programma klaar om duimen en vingers van af te likken.
Ben je een haantje-de-voorste? Dan kom je zeker aan je trekken. Ken je niemand anders op
onze school? Dan leer je daar ongetwijfeld nieuwe vriendjes en vriendinnetjes kennen. Op
www.sporta.be kan je al een kijkje nemen.

Ook met het derde jaar trekken we er op uit om elkaar beter te leren kennen. Op donderdag
16 en vrijdag 17 september verblijven we in jeugdherberg De Ploate in Oostende.
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2.4 Stella-Matutinacollege = een sportieve school

Elk lessenrooster heeft 2 lesuren lichamelijke opvoeding (=
L.O.). Wij hebben een eigen sporthal en kunnen ook gebruik
maken van de gemeentelijke sporthal.
De jaarlijkse sportdag is een topdag voor de sportievelingen
van onze school. Het aanbod is zeer uitgebreid en
gevarieerd. Deze dag heeft als doel de leerlingen op een
sportieve wijze met elkaar te leren omgaan of verder te
bekwamen in een sportdiscipline. De activiteiten worden
georganiseerd per graad en zijn aangepast aan het niveau
van de leerlingen:
o Graad 1: een mix van sport en spel
o Graad 2: avonturensporten zoals mountainbike,
deathride, teambuilding, trampoline, oriëntatieloop,
boogschieten…
o Graad 3: watersporten (zeilen, kajak) of een andere alternatieve uitdaging
Daarnaast zijn er nog de occasionele sportactiviteiten zoals
zwemmen of schaatsen. Elk jaar durft ook wel een groepje
leerlingen het opnemen tegen onze leerkrachten in een
partijtje voetbal of volleybal.
Jaarlijks nemen een flink aantal leerlingen deel aan de
sportactiviteiten van MOEV waarin onze jongeren in allerlei
disciplines het tegen andere Vlaamse scholen opnemen. Wij
veroveren regelmatig een plaatsje op het podium!
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2.5 Stella-Matutinacollege = een democratische school
Onze leerlingenraad is een belangrijke schakel
tussen de leerlingen enerzijds, de ouders, de
leerkrachten en het directieteam anderzijds. Dat
overleg vindt officieel plaats in de schoolraad. Voor
deze schoolraad selecteert de leerlingenraad drie
leden. De schoolraad geeft advies aan het
schoolbestuur over alle zaken die leerlingen en
ouders aanbelangen (bv. de bijdrageregeling voor
ouders, het schoolreglement, de vakantie- en proefwerkenperiodes…).
Onze leerlingenraad is ook aangesloten bij de Vlaamse Scholierenkoepel.
De leden van de leerlingenraad laten hun voelsprieten het werk doen en geven aan de directie
door wat onder de leerlingen leeft. Er is ruimte voor vragen en voorstellen en samen met de
directie zoeken ze naar oplossingen.
De leerlingenraad staat bovendien garant voor een aantal leuke activiteiten zoals het
startweekend, een filmavond, de organisatie van de projectdag rond EHBO, verkeer en
wereldburgerschap in samenwerking met de leerkrachten…
De leerlingenraad wordt samengesteld uit alle klassen van onze school. Iedereen die zich
kandidaat stelt is welkom.
Elk jaar zwaaien belangrijke pionnen af. Daarom hopen wij op nieuw en dynamisch bloed. De
habitués zullen jullie met open armen verwelkomen.
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3 Kwalitatief goed onderwijs met kansen voor iedereen
Onze school vindt onderwijskwaliteit heel belangrijk. De kwaliteitscoördinator draagt samen
met de directie en het team zorg voor de kwaliteit door deze systematisch te onderzoeken en
te bewaken.
Van 2 tot en met 6 maart 2015 is onze school doorgelicht door de inspecteurs van het
Departement Onderwijs. Het doorlichtingsverslag kan u nalezen op de website van de
inspectie: www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/doorlichtingsverslagen. Selecteer Voltijds Secundair
Onderwijs en klik op Oost-Vlaanderen. Alle scholen staan gerangschikt volgens postnummer.
Voor onze school is dat “9340”.
In september 2020 nam onze school deel aan een
try-out doorlichting.
In de tweede en derde graad doen elk jaar heel wat
leerlingen mee aan olympiades. Deze olympiades
bestaan voor verschillende vakken: wiskunde,
chemie, fysica, aardrijkskunde, biologie, Latijn… In
het tweede jaar nemen we ook deel aan de
Kangoeroewedstrijd voor wiskunde.

4 STEM

We richten in alle jaren STEM-onderwijs in. STEM staat voor Science – Technologie –
Engineering – Mathematics.
Sinds een aantal jaren staan er in de bedrijfswereld heel wat vacatures open waarin
wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde een belangrijke rol spelen. Surf naar
www.jobat.be en je zal merken dat Vlaanderen heel wat ingenieurs, informatici en technici
nodig heeft.
Zie je het
onderwijs.

logo in één van onze tabellen staan, dan krijg je in deze lessenreeksen STEM-
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Je krijgt geen extra uren wetenschappen,
wiskunde of practica. Het zijn ook helemaal geen
knutselactiviteiten. We gaan wel creatief en
vernieuwend aan de slag waarmee we je logisch
denken en probleemoplossend talent willen
versterken. Zo ga je in een aantal modules op zoek
naar het hoe en het waarom van wiskunde,
wetenschap, techniek en ICT. Je observeert, je voert
een aantal taken en onderzoekjes uit, je analyseert,
je rapporteert en je denkt over je resultaat na. Je zal
merken dat er naast de theoretische lessen een hele STEM-wereld voor je opengaat.
Op het einde van het tweede, het vierde en het zesde middelbaar moet je een nieuwe
studierichting kiezen. Heb je passie voor STEM, dan is een STEM-richting echt iets voor jou.
Voor onze STEM-projecten werken we ook samen met bijvoorbeeld hogescholen of
universiteiten.
Benieuwd? Surf dan even naar www.techniekacademie.be of www.stemacademie.be.
STEM-onderwijs is niet enkel voor het
secundair onderwijs. Vanaf de
kleuterschool kan je je interesse voor
STEM aanwakkeren. Kleuter- en
lagere scholen die voor STEMonderwijs kiezen, zien enthousiaste
jongeren die op zoek gaan naar hun
talenten. Ook in de VS, Europa en Azië
zet men in op STEM-onderwijs.
In de eerste moderne volg je in de uren “Project” de modules kunst, cultuur en STEM.
In de uren “Project” in de technische vorming komt STEM aan bod.
Vanaf het derde jaar hebben de leerlingen in de wetenschappelijke en wiskundige
richtingen een aantal STEM-modules.
Is STEM niet echt iets voor jou?
Heb je een groter talent voor talen,
economie of humane wetenschappen?
Dan kan je op onze school enkele
richtingen volgen die jouw talent zeker
zullen aanspreken.
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5 CLIL
De leerlingen van de derde graad hebben de
keuze om al dan niet in te stappen in het CLILproject. Content and Language Integrated
Learning (CLIL) is een vorm van meertalig
onderwijs waarin bepaalde lesinhouden of niettaalvakken worden onderwezen via een
bijkomende instructietaal, verder de doeltaal
genoemd. Ze kiezen voor het CLIL-aanbod of ze
volgen de zaakvakken in het Nederlands.
Onderzoek wijst uit dat CLIL zorgt voor meer
spreekvaardigheid, een grotere woordenschat, meer spreekdurf. CLIL verhoogt de
taalvaardigheid voor Engels en Nederlands, heeft een positief effect op de leervaardigheid in
het algemeen en draagt bij tot een grondiger kennis van het zaakvak. Op onze school kiezen
we voorlopig alleen voor Engels. Afhankelijk van de studierichting volgen de leerlingen
maximum 4 lestijden per week een zaakvak in het Engels (maximum 20% van het volledige
lessenrooster). De organisatorische haalbaarheid (lesurenpakket, klassamenzettingen,
leerlingenaantallen...) bepaalt de richtingen waarin we CLIL aanbieden.
Engels is een gemeenschappelijke en universele taal. Het is bovendien een goede voorbereiding
op het hoger onderwijs en het latere beroepsleven.
Kandidaat CLIL-leerlingen hoeven geen kei te zijn in de zaakvakken die we in het CLIL-traject
aanbieden. Ook voor Engels hoeven de leerlingen geen primus te zijn. Iedereen kan zich
kandidaat stellen. De toelatingsklassenraad geeft groen licht op basis van motivatie, behaalde
resultaten, groeikansen...
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6 Talenten
Ons opvoedingsproject wil jonge mensen
vormen tot sterke, knappe mensen-van-goedewil. We willen onze leerlingen begeleiden in dit
groeiproces. Tijdens hun leerproces willen we
de leerlingen stimuleren om op zoek te gaan
naar hun talenten en hun verantwoordelijkheid
te nemen voor wat ze minder graag doen. Ons
streefdoel is dat er geen talent verloren gaat.
Niet toevallig hebben we in 2016 tegelijkertijd
met ons nieuwe logo ook een nieuw motto
gelanceerd: ‘laat iedereen schitteren’. De ster
van het logo is open en niet gesloten. We staan
open voor alle mensen en we willen inzetten op
het talent van iedereen. Onze school heeft
diversiteit van leerlingen altijd vorm gegeven in
haar beleid. Geen enkele richting staat bij ons
hoger aangeschreven dan een andere richting.
De school houdt rekening met ieders talenten.
Daarom proberen we een stimulerende
omgeving te creëren op sportief, taalkundig,
wetenschappelijk,
cultureel,
creatief,
levensbeschouwelijk en sociaal gebied.
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7 Studieaanbod
7.1 Vernieuwde eerste graad
In de eerste graad (eerste en tweede jaar) biedt onze school alle onderwijsvormen aan (Astroom en B-stroom).

7.1.1 Lessentabel van het eerste jaar A-stroom
→ Klassieke vorming
→ Moderne vorming
→ Technische vorming

Leerjaar
Aardrijkskunde
Differentiatie Frans
Differentiatie Nederlands
Differentiatie wiskunde
Differentiatie wiskunde/Nederlands
Frans
Geschiedenis
Godsdienst
ICT & media
Klassieke studiën
Lichamelijke opvoeding
Mens & samenleving
Muziek
Natuurwetenschappen
Nederlands
Beeld
Project
Techniek
Wiskunde
TOTAAL
•
•

•

Klassieke
vorming
1A
2
1
3
1
2
1
4
2
1
1
2
4
2
2
4
32

Moderne
vorming
1A
2
1
1
1
3
1
2
1
2
1
1
2
4
2
2
2
4
32

Technische
vorming
1A
2
1
1
3
1
2
1
2
1
1
2
4
2
3
2
4
32

In deze lessen krijg je STEM. Lees er meer over op pagina 12 en 13.
In het eerste jaar hebben alle leerlingen een wekelijkse cursus ICT & media. Je krijgt er
een grondige vorming in het gebruik van pc, internet, e-mail, sociale media en andere
software.
Alle leerlingen van het eerste jaar A-stroom hebben differentiatielessen Nederlands,
wiskunde en Frans. Tijdens deze lesuren worden leerlingen die nood hebben aan extra
ondersteuning geholpen door middel van remediërende opdrachten. Voor andere
leerlingen van de klas wordt verdiepende leerstof aangeboden en worden zij dus extra
uitgedaagd. Dit betekent dat meerdere leerkrachten op dat moment aanwezig zijn.
Afhankelijk van het vak en leerstofonderdeel wordt beslist wie remediëring of verdieping
zal krijgen.
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Project 1A moderne vorming

Alle eerstejaars uit 1A ‘moderne vorming’ volgen twee uur per week het vak ‘project’. Na een
algemene module ‘leren leren’ schuiven de leerlingen door tussen de modules stem, kunst en
cultuur. Elke module omvat 10 keer 2 lesuren. Het doel van het doorschuifsysteem is dat de
leerlingen algemene kennis/vaardigheden ontwikkelen en dat ze hun talenten ontdekken. We
zoemen in op verschillende vormen van “knap” zijn: mensknap, woordknap, zelfknap,
beeldknap, beweegknap, natuurknap, muziekknap en rekenknap. Zo kunnen onze leerlingen
stuiten op iets wat hen niet lukt en ook uitblinken in wat ze goed kunnen. Het mooie is dat ze
hun talenten bewust kunnen inzetten om ook de dingen te kunnen waarin ze wat minder goed
zijn (als hefboom).
De kennis van het ‘leren leren’ komt ook terug in elke module. Zo maken ze bijvoorbeeld een
mindmap of leren ze nieuwe woordenschat via de aangeleerde apps. Apps en sociale media
spelen een belangrijke rol. We willen de leerlingen op deze manier ook media kritisch maken
en hun digitale vaardigheden bijbrengen.
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Project 1A technische vorming
De leerlingen van het 1ste jaar 1A ‘technische vorming’ volgen drie uur per week het vak
“Project”. We vertrekken vanuit de hoofdvraag: “Hoe kan Robby overleven op een eiland?”.
Tijdens het brainstormen komen we samen met de leerlingen tot de drie hoofdcomponenten
die behandeld worden in het project:
•

Wat met … handel(en)?

•

Wat met … machines?

•

Wat met … voeding?

In onderstaande afbeelding vind je meer informatie over de drie hoofdcomponenten en op
welke basisoptie van het tweede jaar de leerlingen voorbereid worden.
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7.1.2 Lessentabel van het tweede jaar A-stroom
→
→
→
→
→
→

Klassieke talen
Moderne talen & Wetenschappen
Economie & Organisatie 1 (aso-gericht)
Maatschappij & Welzijn 1 (aso-gericht)
Economie & Organisatie 2 (tso-gericht)
Maatschappij & Welzijn 2 (tso-gericht)
1A
Klassieke
vorming

•

2A Latijn

2A Moderne talen
& Wetenschappen

2A Economie &
Organisatie 1

2A Maatschappij
& Welzijn 1

2A Economie &
Organisatie 2

2A Maatschappij
& Welzijn 2

Geschiedenis
Godsdienst
Lichamelijke opvoeding
Mens & Samenleving
Moderne vreemde talen:
- Engels
- Frans
Nederlands
Muziek
Aardrijkskunde
Natuurwetenschappen
Techniek
Wiskunde
Latijn
Moderne talen & Wetenschappen:
- Moderne talen
- Wetenschappen
Economie & Organisatie
Maatschappij & Welzijn
Differentiatie ICT & wiskunde
Differentiatie moderne talen
Project
TOTAAL

1A Technische
vorming

1A Moderne vorming

2
2
2
1

2
2
2
1

2
2
2
1

2
2
2
1

2
2
2
1

2
2
2
1

2
3
4
1
1
1
2
4
5

2
3
4
1
1
1
2
4
-

2
3
4
1
1
1
2
4
-

2
3
4
1
1
1
2
4
-

2
3
4
1
1
1
2
4
-

2
3
4
1
1
1
2
4
-

1
1
32

2
3
1
1
32

5
1
1
32

5
1
1
32

5
2
32

5
2
32

In deze lessen krijg je STEM. Lees er meer over op pagina 12 en 13.
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7.1.3 Profiel van de eerste graad A-stroom
•

•
•

•

•
•

•

•
•
•

Eerste leerjaar A klassieke vorming
Deze optie vraagt van jou een brede algemene interesse, een vrij hoop leertempo en een
logische en abstract denkvermogen. Dit wil zeggen dat je heel wat leerstof kan
verwerken, dat je verbanden kan leggen en dat je zelfstandig moeilijkere opdrachten tot
een goed einde kan brengen.
In deze optie krijg je een brede opleiding via Latijn, een aantal lesuren Grieks en antieke
cultuur, moderne talen, wetenschappen en wiskunde.
In het vak Latijn leer je Latijnse woordenschat en spraakkunst zodat je Latijnse teksten
kan begrijpen en vertalen. Je maakt ook kennis met de Romeinse en Griekse beschaving.
Eerste leerjaar A moderne vorming
Deze optie vraagt van jou een brede algemene interesse, een vrij hoog leertempo en een
logisch en abstract denkvermogen. Dit wil zeggen dat heel wat leerstof kan verwerken,
dat je verbanden kan leggen en dat je zelfstandig moeilijkere opdrachten tot een goed
einde kan brengen.
In deze optie krijg je een brede opleiding via moderne talen, wiskunde en
wetenschappen.
In het eerste jaar staan ook twee lesuren project op het programma (meer info zie pagina
17).
Eerste leerjaar A technische vorming
Wil je graag met de computer werken? Heb je interesse voor de zakenwereld? Ben je
commercieel ingesteld? Of ben je eerder een sociaal figuur? Besteed je graag tijd aan
wetenschap en techniek, aan zorg voor mens en milieu? Dan is deze optie iets voor jou.
In deze optie wordt naast het geven van leerstof ook heel wat tijd besteed aan herhalen
en inoefenen van leerstof.
Leerlingen stromen na de eerste graad vaak door naar het technisch secundair onderwijs.
In het eerste jaar staan ook drie lesuren project op het programma (meer info zie pagina
18).
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•
•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

Tweede leerjaar A Latijn
(voorbereiding 3 aso)
Naast de 25 lesuren van het basispakket krijg je vijf lesuren Latijn.
Je zal je verdiepen in de letterkunde en de beschaving van de Romeinse wereld en dit
vooral aan de hand van Latijnse teksten.
In het keuzegedeelte wordt naast één lesuur differentiatie moderne talen, ook één lesuur
differentiatie ICT en wiskunde gegeven. Tijdens deze lesuren worden leerlingen die nood
hebben aan extra ondersteuning geholpen door middel van remediërende opdrachten.
De andere leerlingen krijgen verdiepende leerstof aangeboden en worden dus extra
uitgedaagd.
Deze basisoptie bereidt voor op het derde jaar aso.
Tweede leerjaar A moderne talen & wetenschappen
(voorbereiding 3 aso)
Je krijgt naast de 25 lesuren van het basispakket drie lesuren wetenschappen en twee
lesuren moderne talen.
In de drie lesuren wetenschappen wordt ingezet op het vaardiger worden in
onderzoekend leren. Je zal er inzicht verwerven in wetenschappelijke principes en
toepassingen in contexten uit het dagelijks leven. In de twee lesuren moderne talen leer
je vaardiger worden in Nederlands, Frans en Engels. Je zal verbanden tussen talen,
taalvariëteiten en taaluitingen onderzoeken, de beeldende kracht van taal en literatuur
beleven en er creatief mee aan de slag gaan.
In het keuzegedeelte wordt naast één lesuur differentiatie moderne talen, ook één lesuur
differentiatie ICT en wiskunde gegeven. Tijdens deze lesuren worden leerlingen die nood
hebben aan extra ondersteuning geholpen door middel van remediërende opdrachten.
De andere leerlingen krijgen verdiepende leerstof aangeboden en worden dus extra
uitgedaagd.
Deze basisoptie bereidt voor op het derde jaar aso.
Tweede leerjaar A economie & organisatie 1
(voorbereiding 3 aso)
Je krijgt naast de 25 lesuren van het basispakket vijf lesuren economie en organisatie. In
deze basisoptie zoom je in op de consument en de onderneming in de samenleving. Je
krijgt inzicht in de rol van de lokale, nationale en internationale overheden. Je gaat aan
de slag met data-economie en economische processen. Het spreekt voor zich dat ook
ICT-vaardigheden aan bod zullen komen.
In het keuzegedeelte wordt naast één lesuur differentiatie moderne talen, ook één lesuur
differentiatie ICT en wiskunde gegeven. Tijdens deze lesuren worden leerlingen die nood
hebben aan extra ondersteuning geholpen door middel van remediërende opdrachten.
De andere leerlingen krijgen verdiepende leerstof aangeboden en worden dus extra
uitgedaagd.
Deze basisoptie bereidt voor op het derde jaar aso.
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•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

Tweede leerjaar A maatschappij en welzijn 1
(voorbereiding 3 aso)
Naast de 25 lesuren van het basispakket krijg je vijf lesuren maatschappij en welzijn. In
deze basisoptie zal je vanuit een mens- en natuurwetenschappelijke benadering een
persoonlijke en gezonde levensstijl leren ontwikkelen. Daarnaast zal je inzicht verwerven
in het sociale gedrag van mensen en maatschappelijke fenomenen en leer je sociale en
communicatieve vaardigheden toepassen in verschillende situaties.
In het keuzegedeelte wordt naast één lesuur differentiatie moderne talen, ook één lesuur
differentiatie ICT en wiskunde gegeven. Tijdens deze lesuren worden leerlingen die nood
hebben aan extra ondersteuning geholpen door middel van remediërende opdrachten.
De andere leerlingen krijgen verdiepende leerstof aangeboden en worden dus extra
uitgedaagd.
Deze basisoptie bereidt voor op het derde jaar aso.
Tweede leerjaar A economie en organisatie 2
(voorbereiding 3 tso)
Je krijgt naast de 25 lesuren van het basispakket vijf lesuren economie en organisatie. In
deze basisoptie zoom je in op de consument en de onderneming in de samenleving. Je
krijgt inzicht in de rol van de lokale, nationale en internationale overheden. Je gaat aan
de slag met data-economie en economische processen. Het spreekt voor zich dat ook
ICT-vaardigheden aan bod zullen komen.
De basisleerstof is dezelfde als in de basisoptie Economie en organisatie 1, er wordt wel
een verschil gemaakt in de verdiepende leerstof.
Deze basisoptie wordt aangevuld met 2 lesuren project. In dit project komen de
domeinen STEM-technieken, maatschappij en welzijn, voeding en horeca maar ook ICT
aan bod.
Deze basisoptie bereidt voor op het derde jaar tso.
Tweede leerjaar A maatschappij en welzijn 2
(voorbereiding 3 tso)
Naast de 25 lesuren van het basispakket krijg je vijf lesuren maatschappij en welzijn. In
deze basisoptie zal je vanuit een mens- en natuurwetenschappelijke benadering een
persoonlijke en gezonde levensstijl leren ontwikkelen. Daarnaast zal je inzicht verwerven
in het sociale gedrag van mensen en maatschappelijke fenomenen en leer je sociale en
communicatieve vaardigheden toepassen in verschillende situaties. De basisleerstof is
dezelfde als in de basisoptie Maatschappij en Welzijn 1, er wordt wel een verschil
gemaakt in de verdiepende leerstof.
Deze basisoptie wordt aangevuld met 2 lesuren project. In dit project komen de
domeinen STEM-technieken, economie en organisatie, voeding en horeca maar ook ICT
aan bod.
Deze basisoptie bereidt voor op het derde jaar tso.
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7.1.4 Lessentabel van het eerste jaar B-stroom
→ Eerste leerjaar B
Leerjaar

1B
1
2
2
1
1
2
3
1
3
4
1
3
4
4
32

Engels
Frans
Godsdienst
ICT & media
Klassenuur
Lichamelijke opvoeding
Maatschappelijke vorming
Muziek
Natuur & ruimte
Nederlands
Beeld
Project
Techniek
Wiskunde
Totaal

• Je start in het eerste leerjaar B als je geen getuigschrift lager onderwijs hebt. We herhalen de
leerstof uit het lager onderwijs en gaan stap voor stap op zoek naar je talenten om je uit te
dagen.
• In 1 B krijg je een wekelijkse cursus ICT & media. Je krijgt er een grondige vorming in het
gebruik van pc, internet, e-mail, sociale media en andere software.
• Klassenuur: In dit lesuur gaan we samen met de klassenleraar aan de slag rond leren leren,
leren leven en leren kiezen. Verschillende onderwerpen komen aan bod. Daarbij maken we
veel tijd voor de gedachten en gevoelens van elkaar en zetten we in op verbindende
communicatie en het goed voelen van elke leerling.
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Project B-stroom
Tijdens de lessen project maken de leerlingen van 1B kennis met verschillende domeinen:
-

economie en organisatie
kunst en creatie
maatschappij en welzijn
STEM technieken
voeding en horeca

Het doel van deze projecten is, naast kennis
verwerven, werken aan technische en sociale
vaardigheden zoals: zelfstandigheid, flexibiliteit,
samenwerken, zelfkennis en methodisch werken.
In elk project werken de leerlingen samen naar een
eindproduct toe. Enkele voorbeelden zijn:
-

Organisatie van een teambuilding voor de
eerste graad B-stroom.
We werken rond gezonde en ecologische voeding: organiseren van een soepbar voor de
leerkrachten.
We leren de ouderenzorg en kinderopvang kennen en werken hieraan mee.
Organisatie van de proclamatie voor de leerlingen van 2B en 2A technische vorming.
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7.1.5 Lessentabel van het tweede jaar B-stroom
→ 2B Economie & Organisatie
→ 2B Maatschappij & Welzijn
Leerjaar

2B
1
2
2
2
2
1
1
3
1
3
2
2

Frans
Engels
Godsdienst
Lichamelijke opvoeding
Maatschappelijke vorming
Muziek
Natuur & Ruimte
Nederlands
Beeld
Wiskunde
Techniek
Project
Economie & organisatie

5

Maatschappij & welzijn
Totaal

5
32

• In het beroepsvoorbereidend leerjaar (= 2B) kom je in contact met twee verschillende
basisopties: enerzijds Economie & Organisatie en anderzijds Maatschappij & Welzijn.
• Na deze kennismaking in de eerste graad kan je je verder ontwikkelen in de richting die je
graag kiest.
• Project in 2B sluit aan op project 1B. Je maakt er ook kennis met verschillende domeinen.
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7.2 Tweede graad – ASO-gericht
Vanaf de tweede graad biedt onze school enkel ASO-richtingen aan.

7.2.1 Voorlopige lessentabel van de vernieuwde tweede graad (wordt nog gefinaliseerd)
Domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen (ASO)
Leerjaar

Latijn

Basisvorming
Godsdienst
Lichamelijke
opvoeding
Nederlands
Engels
Frans
Wiskunde
Biologie
Chemie
Fysica
Aardrijkskunde
Geschiedenis
MEAV
Specifiek gedeelte
Latijn
Wiskunde
Nederlands
Communicatiewetenschappen
Frans
Engels
Duits
Biologie
Chemie
Fysica
Economie
Artistieke vorming
Filosofie
Sociologie
en
psychologie
Complementaire
Uren*
Totaal

3e
2
2

4e
2
2

4
2
3
1
1
1
1
2
1

4
2
3
1
1
1
1
2
-

5
5

5
5

Moderne
NatuurEconomische
Humane
talen
wetenschappen wetenschappen wetenschappen
e
e
3
4
3e
4e
3e
4e
3e
4e
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
1
1
1
1
2
1

4
1
1
1
1
2
-

5
1

4
2

5
3
0

4
3
2

4
3
4
1
2
1

4
2
4
1
2
-

4
3
4
1
1
1
1
2
1

4
2
4
1
1
1
1
2
-

5

5

5

5

2
2
2

2
2
2
4

4

2 3
3
3
2
4
1
3
32 32 32 32
32
32
32
32
*De invulling van de complementaire uren ligt nog niet vast.
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4
3
4
4
1
1
1
1
2
1

4
2
4
4
1
1
1
1
2
-

1
1
3

2
2
3

1
32

1
32
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7.2.2 Profiel van de studierichtingen in de vernieuwde tweede graad
Latijn
Latijn is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een
brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde.
De leerlingen verdiepen zich in het taalsysteem van het Latijn en verwerven via het lezen van
teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid.
Moderne talen (onder voorbehoud)
Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert
een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen. De leerlingen verdiepen hun
communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Daarenboven krijgen zij Duits
als een extra vreemde taal. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van
communicatiewetenschappen en van verschillende componenten van het wetenschapsdomein
moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur.
Humane wetenschappen (onder voorbehoud)
Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze
combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en
psychologie. Leerlingen maken een begin met het filosoferen over de mens, de wereld rondom
ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Ze leren kijken en luisteren naar
kunst en ze leren de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren
vanuit een kunsthistorisch kader. Tenslotte ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk
sociologisch en psychologisch begrippenkader en leren ze verbanden zien met betrekking tot
de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Daartoe maken ze kennis met klassieke
psychologische en sociologische theorieën.
Natuurwetenschappen
Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze
combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend
leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie, fysica en wiskunde.
Economische wetenschappen
Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit.
Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde.
Via de specifieke vorming in economie verwerven leerlingen inzicht in de economie als systeem
en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische en
wiskundige concepten en het onderlinge verbanden te begrijpen.
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7.2.3 Lessentabel van de huidige studierichtingen in het vierde jaar
(Deze richtingen zullen wijzigen vanaf het schooljaar 2022-2023.)
Richting
Leerjaar
Aardrijkskunde
Biologie
Chemie
Duits
Economie
Engels
Frans
Fysica
Geschiedenis
Godsdienst
Humane wetenschappen
Informatica
Latijn
Lichamelijke opvoeding
Muzikale opvoeding
Nederlands
Plastische opvoeding
STEM
Wiskunde
Totaal
•
•

Economie
4A
4B
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
2
2
4
4
1
1
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
4
4
1
4
5
33
33

Latijn
4A
1
1
1
1
2
4
1
2
2
1
5
2
1
4
4
32

4B
1
1
1
1
2
3
1
2
2
1
5
2
1
4
1
5
33

Wetenschappen
4
1
2
2
1
2
4
2
2
2
2*
1
2
1
4
2*
5
33

Verschil tussen 4 en 5 uur wiskunde: zie volgende bladzijde
* 4 wetenschappen kan kiezen tussen 2 uur humane wetenschappen of 2 uur STEM

7.2.4 Profiel van de huidige studierichtingen in het vierde jaar
Economie
2 keuzemogelijkheden:
→ Economie A met 4 uur wiskunde
→ Economie B met 5 uur wiskunde
Zin om te proeven van economie? In deze studierichting maak je kennis met de “economische
huishouding” van gezinnen, bedrijven en overheden, elk met hun verschillen van land tot land.
Je zal zien dat heel het economisch gebeuren in ons land, in Europa en in de wereld door elkaar
verweven zit. Daarnaast onderzoek je ook de gedragingen van de consumenten (waaronder
jezelf) en producenten. Dit zijn een aantal thema’s die op het programma staan: werken in een
onderneming, risico’s nemen en beheersen, kleine versus grote ondernemingen, wereldmarkt,
groei en welvaart. Een zeer boeiend parcours!
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Latijn
2 keuzemogelijkheden:
→ Latijn A met 4 uur wiskunde
→ Latijn B met 5 uur wiskunde
Vanaf het derde jaar breid je je kennis voor Latijn
(grammatica en vocabularium) verder uit aan de hand
van quasi authentieke leesteksten. Stilaan raak je ook
meer vertrouwd met de Romeinse samenleving en de
schitterende antieke cultuur.
Wetenschappen
Vanaf de tweede graad krijg je biologie, chemie en
fysica. In deze richting bestudeer je de levende en nietlevende materie in al haar aspecten. We laten je
kennismaken met het wetenschappelijk denken en
werken door veel aandacht te besteden aan inzicht en
practica.
Project Humane wetenschappen
In economie A en wetenschappen krijg je ook de essentie van de richting humane
wetenschappen. Het beste dus van twee werelden. We nemen je mee in een boeiend verhaal
over “cultuur en gedrag”. Je kijkt over de grens van je eigen cultuur, naar sociale media, naar
ons rechtssysteem… Je onderzoekt ook de wereld van pubers, adolescenten en volwassenen op
een wetenschappelijke wijze. Wij hebben momenteel niet de richting humane wetenschappen
ook al is daar een grote vraag naar bij ouders en leerlingen.
Verschil tussen 4 en 5 uur wiskunde
Volg je 5 uur wiskunde, dan is de leerstof een flink stuk uitdagender dan voor wie 4 uur
wiskunde volgt. Hoe weet je of 5 uur wiskunde iets voor jou is? Heb je op het einde van het
tweede jaar minder dan 70% op jaarbasis voor elk van de onderdelen voor wiskunde
(verdiepingsleerstof, basisleerstof en elementaire kennis), dan raden we je de richting aan met
4 uur wiskunde.
Project STEM
Zie je het
logo in één van onze tabellen staan, dan krijg je in deze lessenreeksen STEMonderwijs. STEM staat voor Science – Technology – Engineering – Mathematics.
Je krijgt in deze richtingen geen extra uur wetenschappen, wiskunde of practica. We gaan wel
creatief en vernieuwend aan de slag. Zo ga je in een aantal modules op zoek naar het hoe en
het waarom van wiskunde, wetenschap, techniek en ICT. Deze projecten zijn al heel wat
uitdagender dan de STEM-projecten uit de eerste graad. Meer info kan je hierover vinden op
pagina 12 en 13.
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7.3 Derde graad – enkel ASO (huidige studierichtingen)
(Deze richtingen zullen wijzigen vanaf het schooljaar 2023-2024.)
Alle onderstaande richtingen bieden we aan op onze school.

•

Latijn –
wetenschappen

Latijn – moderne
talen

Economie –
Wiskunde
1
1
1
2/0
4
2
1
3
2
2
2
2
4
0/2
6
33

Wetenschappen
- wiskunde

2/1
1/2
2
2/0
4
2
1
3
2
2
2
2
4
0/1
0/1
4
33

Moderne talen –
wetenschappen

1
3
4
3
1
4
2
2
2
2
2
4
3
33

5 en 6
1
2/1
1/2
2
3
2/0
3
2
1
1
4
3
2
2
2
2
2
2
4
4
2
2
2
4
4
0/1
0/1
3
4
33
33

Latijn –
wiskunde

Leerjaar
Aardrijkskunde
Biologie
Chemie
Duits
Economie
Engels
Esthetica
Frans
Fysica
Geschiedenis
Godsdienst
Humane wetenschappen
Latijn
Lichamelijke opvoeding
Natuurwetenschappen
Nederlands
Seminarie
STEM
Wiskunde
Totaal

Economie –
wetenschappen

Richting

Economie –
moderne talen

7.3.1 Lessentabel van de studierichtingen in de derde graad

1
1
1
2/0
2
1
3
2
2
2
4
2
4
0/2
6
33

2/1
1/2
2
3
3
1
4
2
2
2
2
4
0/1
4
32/33

2/1
2
2
2/0
2
1
3
3
2
2
2
4
0/1
0/2
6
33

Het cijfer vóór een “/” verwijst naar het vijfde jaar. Het cijfer dat volgt verwijst naar het
zesde jaar.

7.3.2 Mogelijke overgangen na de tweede graad binnen onze school
•

•

Bij de overstap van de tweede naar de derde graad verwachten we geen moeilijkheden. We
gebruiken enkel het principe van de logische overgangen: heb je geen Latijn gevolgd dan
zal je ook in de derde graad geen Latijn aankunnen. Uiteraard spelen je individuele inzet, je
motivatie en je talenten een belangrijke rol bij de studiekeuze naar de derde graad.
Heb je Latijn of wetenschappen gevolgd in de tweede graad en je zou graag een richting
met economie willen volgen in de derde graad, dan biedt onze school je een instapcursus
economie aan waarbij je in de maand september een bijhorende proef aflegt. Er zijn ook
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•

een aantal inhaallessen als je niet uit de richting wetenschappen komt maar toch graag een
wetenschappelijke richting in de derde graad wil volgen.
Alle leerlingen met goede cijfers voor de richtingen met 5 uur wiskunde kunnen overgaan
naar een sterk wiskundige richting in de derde graad (4 of 6 uur). Volg je in de tweede graad
een richting met 4 uur wiskunde (economie A of Latijn A), dan kan je ook naar een sterk
wiskundige richting doorstromen met 4 of 6 uur wiskunde in de derde graad. Externe
bijwerking en een inhaaltraject zijn dan noodzakelijk.

7.3.3 Specifiek voor graad 3
Project Humane wetenschappen
In economie - moderne talen en Latijn - moderne talen
krijg je ook de essentie van de richting humane
wetenschappen. We nemen je mee in een boeiend
verhaal over “cultuur en gedrag”. Je kijkt over de grens
van je eigen cultuur naar grote figuren en filosofische
stromingen die onze wereld mee vorm en inhoud
hebben gegeven. Je onderzoekt verder de wereld van
pubers, adolescenten en volwassenen op een
wetenschappelijke wijze. We leren je ook hoe je een
inhoudelijke sterke enquête kan maken en statistieken
moet lezen Wij hebben momenteel niet de richting
humane wetenschappen ook al is daar een grote vraag
naar bij ouders en leerlingen.
Seminarie
In de richtingen economie - wetenschappen, Latijn - wetenschappen, moderne talen wetenschappen en wetenschappen - wiskunde kan je in het zesde jaar kiezen voor 1 uur
seminarie bijvoorbeeld filosofie, fit&gezond, Spaans… Dat zijn stuk voor stuk knappe projecten.
Project STEM
In de richtingen met wetenschappen en/of wiskunde zie je het logo staan. Dat wil zeggen dat
je STEM-onderwijs krijgt. STEM staat voor Science - Technology - Engineering -Mathematics.
Je krijgt in deze richtingen geen extra uur wetenschappen, wiskunde of practica. We gaan wel
creatief en vernieuwend aan de slag. Zo ga je in een aantal uitdagende modules 1 of 2 uur per
week op zoek naar het hoe en het waarom van wiskunde, wetenschap, techniek en ICT. Meer
info kan je hierover vinden op pagina 12 en 13.
CLIL
In het zesde jaar kunnen de leerlingen kiezen voor het CLIL-traject. Hierbij volgen ze bepaalde
vakken in het Engels. Meer info hierover kan je vinden op pagina 14.
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7.3.4 Profiel van de studierichtingen in de derde graad
Economie
3 keuzemogelijkheden:
→ Economie - moderne talen
→ Economie – wetenschappen
→ Economie – wiskunde
•

•

•

•
•

In het vak economie zie je 3 delen:
o algemene economie: studie van onze economische wereld
o bedrijfswetenschappen: studie van het bedrijfsleven
o recht: studie van de juridische en economische wetten
Je ontwikkelt je verder in:
o het correct gebruik van gekende en nieuwe terminologie
o het gebruik van doeltreffende berekeningswijzen via Excel
o een vlotte omgang met tabellen en statistisch cijfermateriaal
o het schematisch verwerken van structuren
o de netheid en ordelijkheid bij het noteren en verwerken van gegevens
In economie – wiskunde speelt naast economie de component wiskunde een belangrijke
rol (6 uren). Dit pakket is hetzelfde als in Latijn - wiskunde en wetenschappen - wiskunde.
Je diept het vak wiskunde abstract en theoretisch verder uit. Het vraagt veel inzicht van je
en probleemoplossend denken. Naast 6 uur wiskunde krijg je meer wetenschappen:
wekelijks 1 uur extra fysica en wekelijks 2 uur STEM.
De richting economie - wetenschappen biedt een wetenschappelijke opleiding met een
uitgebreider wetenschappelijk urenpakket ondersteund door het vak wiskunde (4 uren).
In economie - moderne talen ligt de nadruk op de componenten economie en talen.
Wiskundig inzicht is hier minder belangrijk (3 uren) en dient ter ondersteuning van de
vakken economie en natuurwetenschappen.
Latijn

3 keuzemogelijkheden:
→ Latijn - moderne talen
→ Latijn – wetenschappen
→ Latijn – wiskunde
•
•

•

Het accent ligt voor het vak Latijn op het taalkundige, cultuurhistorische en literaire. Via
Latijn vormen we je abstract denken en je zin voor analyse.
De lectuur van Latijnse teksten weerspiegelt de rijkdom van de antieke wereld waarin onze
westerse maatschappij haar wortels vindt. Het geeft je een kritische blik op de wereld van
toen en nu.
Latijn - wiskunde is de logische voortzetting van 4 Lb in de tweede graad. Wiskunde (6 uren)
ligt op hetzelfde niveau als economie - wiskunde en wetenschappen - wiskunde. Je diept
het vak wiskunde abstract en theoretisch verder uit. Het vraagt veel inzicht van je en
probleemoplossend denken. Je krijgt naast 6 uur wiskunde meer wetenschappen: wekelijks
1 uur extra fysica en wekelijks 2 uur STEM.
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•

•

Indien 6 uur wiskunde iets te hoog gegrepen lijkt, maar er geen problemen te verwachten
zijn voor wetenschappen en Latijn, dan staat de richting Latijn - wetenschappen borg voor
een grondige wetenschappelijke opleiding met een uitgebreider wetenschappelijk
urenpakket ondersteund door het vak wiskunde (4 uren).
In de richting Latijn - moderne talen ligt het zwaartepunt bij alle talen (Nederlands, Latijn
en alle moderne vreemde talen) = 18 lesuren. Je krijgt ook een tweewekelijkse cursus
humane wetenschappen: een degelijke module die je de essentie geeft van de richting
humane wetenschappen. Wiskunde (3 uren) en wetenschappen zijn hier minder
doorslaggevend.

Moderne talen
3 keuzemogelijkheden:
→ Economie - moderne talen
→ Latijn - moderne talen
→ Moderne talen – wetenschappen
•

•

•
•

•

In deze richtingen gaat heel wat aandacht naar
het ontwikkelen van je communicatieve
vaardigheden met als doel een praktische
taalbeheersing. Je krijgt een training in
spreekdurf,
zelfvertrouwen,
correcte
omgangsvormen, bereidheid om gesprekken aan
te gaan, enz.
In economie - moderne talen ligt de nadruk op
de componenten economie en talen. Wiskundig
inzicht is hier minder belangrijk (3 uren) en dient
ter ondersteuning van de vakken economie en natuurwetenschappen.
In Latijn - moderne talen ligt het zwaartepunt bij alle talen (Nederlands, Latijn en alle
moderne vreemde talen) = 18 lesuren. Ook hier is wiskundig inzicht minder belangrijk.
In economie - moderne talen en Latijn - moderne talen krijgt je ook een tweewekelijkse
cursus humane wetenschappen: een degelijke module die je de essentie geeft van de
richting humane wetenschappen.
In moderne talen - wetenschappen ligt de nadruk op de componenten talen en
wetenschappen. Je krijgt een grondige wetenschappelijke opleiding met een uitgebreider
wetenschappelijk urenpakket ondersteund door het vak wiskunde (4 uren). Je hebt in het
zesde jaar ook 1 uur STEM.
Wetenschappen

4 keuzemogelijkheden:
→ Economie – wetenschappen
→ Latijn - wetenschappen
→ Moderne talen - wetenschappen
→ Wetenschappen - wiskunde
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•

•

•

•

Hoofdzakelijk via de vakken aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica ga je de levende en
de niet-levende materie in haar aspecten bestuderen. Je
besteedt
aandacht
aan
het
proefondervindelijk
feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan.
We oefenen je grondig in het kritisch leren analyseren en
evalueren van dit cijfermateriaal.
Concreet betekent dit:
o het zien en formuleren van een probleem
o het opstellen van een hypothese
o het toetsen van de hypothese door experimenten
o het logisch benaderen van de vaststellingen
o het formuleren van besluiten
o het reflecteren over een onderzoek
De studie van de wetenschappen vraagt naast inzicht ook
motorische aanleg om met de nodige precisie proeven,
experimenten en waarnemingen uit te voeren.
In de richtingen met wetenschappen en/of wiskunde zie je het
logo staan. In deze
richtingen zetten we in op STEM-onderwijs. STEM staat voor Science – Technology –
Engineering – Mathematics. Je krijgt in deze richtingen geen extra uur wetenschappen,
wiskunde of practica. We gaan wel creatief en vernieuwend aan de slag. Zo ga je in een
aantal uitdagende modules 1 of 2 uur per week op zoek naar het hoe en het waarom van
wiskunde, wetenschap, techniek en ICT. Meer info vind je op pagina 12 en 13.
Wiskunde

3 keuzemogelijkheden:
→ Economie - wiskunde
→ Latijn - wiskunde
→ Wetenschappen - wiskunde
•

•

•
•

In studierichtingen met een component wiskunde klimt het onderwijs in de wiskunde naar
een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dat gebeurt via algebra, meetkunde,
analyse, statistiek en kansberekening.
Je probeert in een oefening op zoek te gaan naar het onderliggend wiskundig probleem.
Het omzetten van concrete problemen naar een wiskundig model is fundamenteel in deze
richtingen. We verwachten dat je de opgestelde structuren exact kan beschrijven. Het vraagt
nauwkeurigheid, flink wat inzet, inzicht en probleemoplossend denken.
In de richting Latijn - wiskunde krijg je naast 6 uur wiskunde meer wetenschappen: wekelijks
1 uur extra fysica en wekelijks 2 uur STEM.
In de richtingen met wetenschappen en/of wiskunde zie je het
logo staan. In deze
richtingen zetten we in op STEM-onderwijs. STEM staat voor Science – Technology –
Engineering – Mathematics. Je krijgt in deze richtingen geen extra uur wetenschappen,
wiskunde of practica. We gaan wel creatief en vernieuwend aan de slag. Zo ga je in een
aantal uitdagende modules 1 of 2 uur per week op zoek naar het hoe en het waarom van
wiskunde, wetenschap, techniek en ICT. Meer info op pagina 12 en 13.
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8 Leerlingenbegeleiding – Zorgverbreding
Op onze school besteden we veel aandacht aan de zorg voor
leerlingen. Goed onderwijs is voor ons zorgbreed onderwijs.
We nemen als schoolteam heel wat initiatieven om al onze
leerlingen elk op hun eigen manier te laten schitteren. We
doen dit met het volledige schoolteam vanuit een brede
basiszorg. In onze visie is zorg een verantwoordelijkheid van
het volledige schoolteam en is die zorg er voor elke leerling.
In deze brede basiszorg speelt de leraar in de klas en de
begeleidende klassenraad een cruciale rol. Alle belangrijke
informatie nemen we op in een individueel leerlingendossier.
De vakleerkracht en de klassenleraar zijn vaak de eerste
aanspreekpersoon van de leerlingen en de contactpersoon
voor leerlingen en ouders. Ook de leden van het
ondersteunend personeel zijn belangrijke schakels bij de begeleiding van onze leerlingen. Door
hun contacten met leerlingen buiten de lessen en hun contacten met ouders, kunnen zij een
heel betekenisvolle rol spelen in de begeleiding van de leerlingen. De verdere opvolging
gebeurt in de cel leerlingenbegeleiding die wekelijks samenkomt.
De cel leerlingenbegeleiding bestaat uit de graadcoördinatoren, onze CLB-medewerker en het
directieteam. Soms volstaat de brede basiszorg niet en is er verhoogde zorg nodig. We
begeleiden leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en werken daarvoor met individuele
begeleidingsplannen die de cel leerlingenbegeleiding in overleg met de klassenraad, ouders en
leerlingen opstelt. Leerlingen met leer- en ontwikkelingsstoornissen (dyslexie, ADHD, ASS, …),
met medische of psychische problemen of andere noden kunnen rekenen op specifieke
maatregelen doorheen alle leerjaren. Ook voor leerlingen die leerstof snel verwerken
(hoogbegaafde leerlingen) gaan we na hoe we hen kunnen uitdagen en ondersteunen. Dit
traject kan zowel binnen als buiten de klas
verlopen en wordt afgestemd op de noden van de
leerling.
Als verhoogde zorg niet volstaat, breiden we de
zorg uit en werken we daarvoor samen met
externe partners zoals CLB, therapeuten,
logopedisten,
ondersteuners
van
het
ondersteuningsnetwerk of expertisenetwerk, …
Uiteraard gebeurt dit alles in overleg met de
leerling en zijn of haar ouders.
Onze leerlingenbegeleiding steunt op drie pijlers: leren leren, leren leven en leren kiezen. Onze
drie graadcoördinatoren zijn het kloppende hart van deze leerlingenbegeleiding.
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Leren leren
Leerlingen komen naar school om te leren. De leraar is de cruciale schakel in het leren leren. De
leraar heeft hier aandacht voor in het dagelijks klasgebeuren. Hij biedt ook extra ondersteuning
door bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van verbetersleutels en studietips. De leerlingen
vullen een groeitest in bij de start van de eerste, tweede en derde graad en bespreken die met
hun klassenleraar tijdens het evolutiegesprek. Zo krijgen de leerlingen meer zicht op hun
motivatie en hun leercompetenties. Indien nodig roepen we de klassenraad samen om een
leertraject op te starten. Leerlingen kunnen ook bij onze graadcoördinatoren terecht met
zorgen en vragen. Zij ondersteunen de leraren en spelen een cruciale rol in de verhoogde en
de uitgebreide zorg. Naast een analyse van de studieresultaten voeren onze
graadcoördinatoren gesprekken met leerlingen. Met deze gesprekken willen we onze jongeren
zicht laten krijgen op hun eigen leerrendement en hen meerdere leerstrategieën aanleren. Dat
is een heuse ontdekkingstocht.
Leren leven
Ons doel is om onze jongeren te leren om krachtig in het leven te staan en zelfredzaam te zijn.
Om de socio-emotionele en persoonlijke problemen van onze leerlingen te beluisteren, in
kaart te brengen en samen op te lossen, kiezen we voor de methode van verbindende
communicatie. Met deze methode leren we onze jongeren bewuster om te gaan met hun
gedachten en gevoelens, hun behoeften uit te spreken. Verbindende communicatie helpt
bovendien om misverstanden en conflicten te vermijden of op te lossen door op een
respectvolle manier te praten met elkaar.
Leren kiezen
Op onze school zetten we sterk in op talenten. We
streven ernaar om de schoolloopbaan zo goed mogelijk
te laten aansluiten bij de talenten van de leerlingen. Wij
dragen een grote verantwoordelijkheid in de
doorstroming van onze leerlingen naar de arbeidsmarkt
of het hoger onderwijs. In het tweede, vierde en zesde
jaar helpen we de leerlingen in hun studiekeuze. Dit
studiekeuzeproces wordt begeleid door de vakleraren,
klassenleraren, graadcoördinatoren en het CLB. We
nodigen ook de ouders graag uit op infomomenten en
oudercontacten die specifiek gelinkt zijn aan deze
studiekeuzebegeleiding.
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Hoe meldt u de zorg van zoon of dochter aan onze school?
•

•

Meld dit bij de inschrijving. In de loop van juli of augustus zal onze graadcoördinator
met u contact opnemen voor een intakegesprek. Het geeft u de tijd om de zorg van uw
kind uitvoerig te vertellen zodat wij uw zoon of dochter goed kunnen ondersteunen.
Indien nodig stellen we een begeleidingsplan op. Neemt u gerust met ons contact op.
Nog dit: heeft uw zoon of dochter al extra zorg gekregen vanuit de lagere school? Speel
deze zorg bij de inschrijving altijd aan ons door alstublieft. Door de wet op de privacy
hebben wij deze informatie niet terwijl u er misschien van uitgaat dat dit wel het geval
is. Als u vanuit de lagere school een BASO-fiche heeft, is dit een grote hulp. Dien ze zeker
in bij de inschrijving. Wij nemen dan indien nodig contact met u op.

We zijn ervan overtuigd dat onze leerlingenbegeleiding een goede zaak is voor uw kind, onze
leerling! We durven dan ook spreken van zorgverbreding. Niet de elementaire zorg die elke
school zonder meer biedt, maar net dat tikkeltje meer!
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9 We GOKKEN er op los!

GOK staat voor gelijke onderwijskansen. Dat wil zeggen dat we ons engageren om alle jongeren
dezelfde kansen te geven. Uit de bevraging bij ouders en leerlingen van de eerste graad en alle
leerkrachten
van
onze
school,
werden
de
volgende
thema’s
gekozen:
‘taalvaardigheidsonderwijs en taalbeleid’ en ‘socio-emotionele ontwikkeling’. Aan deze twee
thema’s zullen we tijdens de cyclus 2018-2021 extra aandacht besteden. We stellen ze hieronder
graag even voor.
Taalvaardigheidsonderwijs en taalbeleid
We merken dat jongeren soms moeite hebben met onze
schooltaal. Als leerlingen de schooltaal onvoldoende
begrijpen, kan dit voor moeilijkheden zorgen bij opdrachten,
taken, toetsen en examens. Het is onze taak als leerkracht om
de taalvaardigheid bij al onze leerlingen verder te
ontwikkelen. Naast allerlei bestaande initiatieven, zullen we al
onze activiteiten onder een rijkere taalbril houden. Daarom zetten we meer in op een veilige,
interactieve leeromgeving zodat al onze leerlingen hun taalvaardigheid verder kunnen
ontwikkelen.
Socio-emotionele ontwikkeling
De school is een belangrijk onderdeel van de sociale leefwereld
van jongeren. Het is een plaats waar naast kennisoverdracht ook
de persoonlijkheid en de sociale vaardigheden van de leerlingen
worden ontwikkeld. We gaan met hen op weg in hun zoektocht
naar hun eigen identiteit. Onze school wil een open
communicatie bevorderen tussen de jongeren onderling en ook
tussen het personeel van onze school. Tolerantie, welbevinden
en respect voor elkaar, zijn belangrijke tools om te werken aan
de socio-emotionele gezondheid van iedereen.

Ons belangrijkste doel blijft natuurlijk: ‘Laat iedereen schitteren!’

Stella-Matutinacollege

38

Onthaalbrochure 2021-2022

10 Dagindeling
Lesuur

Uur

Lesuur

Uur

1

8.20 u. – 9.10 u.

5

12.50 u. – 13.40 u.

2

9.10 u. – 10 u.

6

13.40 u. – 14.30 u.

Pauze

10 u. – 10.10 u.

Pauze

14.30 u. – 14.40 u.

3

10.10 u. – 11 u.

7

14.40 u. – 15.30 u.

4

11 u. – 11.50 u.

8*

15.30 u. – 16.20 u.

Middaguur*

11.50 u. – 12.40 u.

Er is opvang op school vanaf 7.30 u. Tot 17 u. is er gelegenheid tot avondstudie. Op
woensdag is er geen namiddagstudie.
*Sommige studierichtingen hebben een middaguur en/of een achtste lesuur.

11 Hoe bereik je de school?
Genoeg van het drukke stadsverkeer? Kom proeven van onze mobiliteitsvoordelen. Dat alles
gekoppeld aan een breed gamma van studierichtingen.
Waarom het u moeilijk maken?  kom uzelf overtuigen!
Te voet?
Wie te voet naar school komt, beschikt over brede en veilige voetpaden dankzij de structurele
aanpassingen die het gemeentebestuur uitgevoerd heeft. De lokale politie-eenheden verhogen
bovendien het veiligheidscomfort in de nabije omgeving. Alle opvoeders hebben bij de lokale
politie de cursus van gemachtigd opzichter gevolgd. Zij leggen na schooltijd het verkeer stil
om zoon of dochter veilig de straat over te loodsen.
Met de fiets?
Elke jongere die per fiets naar school rijdt, kan op onze school zijn fiets stallen in de overdekte
of ondergrondse fietsenstalling waar camerabewaking is. In de loop van het schooljaar
houden wij bovendien in samenspraak met de lokale politie een gratis fietscontrole. De
veiligheid van uw kinderen is immers ook onze zorg. Het centrum van Lede is voor fietsers
beslist veiliger dan drukke stadscentra.
Met de wagen?
De ouders die toch hun kinderen aan de schoolpoort wensen af te zetten of op te pikken, vragen
we met aandrang om de wegcode te respecteren en de inrit van de school verkeersvrij te
houden zodat de schoolbussen gemakkelijk kunnen aan- of wegrijden. Om onze leerlingen
veilig te laten oversteken is het belangrijk dat stilstaande auto’s de weg niet blokkeren.
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Met de trein?
Gelieve de up-to-date dienstregeling te raadplegen op de website
van de NMBS: www.nmbs.be. U vindt daar ook de tarieven terug.
Het station ligt op 10 minuten wandelafstand van de school.
Met de schoolbus?
Met onze schoolbussen rijden we in Bambrugge, Bavegem, Bruinbeke, Erpe, Erondegem,
Letterhoutem, Ottergem, Papegem, Schoonaarde, Serskamp, Sint-Lievens-Houtem, Uitbergen,
Vlekkem, Vlierzele en Wichelen.
Onze school heeft 5 eigen
schoolbussen
voor
de
leerlingen van het eerste,
tweede en derde jaar. Voor de
leerlingen van het vierde tot en
met zesde jaar geven we de
voorkeur aan leerlingen die
verder dan 5 kilometer van de
school wonen. Wij garanderen
een comfortabele trip, heen en terug naar huis of naar één van de verzamelpunten. Er zijn enkel
zitplaatsen. Veilig, snel en goedkoop.
Alle info op  053 80 16 56 of surf naar onze website. U krijgt een exact tijdsschema net vóór
de start van het schooljaar. Er zijn enkel jaarabonnementen te krijgen. Kostprijs € 240.
Met de lijnbus?
Voor € 8 kunt u een rittenkaart derde-betaler kopen, geldig voor alle
verplaatsingen binnen de grenzen van Lede en deelgemeenten Impe,
Oordegem, Smetlede en Wanzele. Indien zowel de op- als afstaphalte in
Lede liggen, betaalt u slechts € 0,80 per rit. Voor elk van deze verplaatsingen
geldt met de derde-betalerkaart dus slechts 1 tarief. De gemeente Lede legt
het verschil bij tussen de door u betaalde prijs en de normale ritprijs.
Opgelet: de derde-betalerkaart is enkel in voorverkoop te verkrijgen in het gemeentehuis van
Lede en is enkel geldig binnen de genoemde regio.
Met de belbus?
Er is ook een belbus op het grondgebied van Lede – Erpe-Mere. De belbus stopt aan de
achteringang van onze school (stopplaats Kleine Ommegangweg) en doet volgende
gemeenten: Erpe-Mere, Lede, Wichelen, Wetteren. Heel praktisch en veilig!
Gelieve de up-to-date dienstregeling en tarieven te raadplegen op de website van De Lijn:
www.delijn.be of op 070 22 02 00.
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12 Evaluatie – attestering – gesprekken met ouders en leerlingen
12.1 Klassenraden
Gedurende het schooljaar komen we samen om de resultaten, de houding en de attitude van
onze leerlingen te bespreken en eventueel bij te sturen. We doen dat na elke examenperiode
eind december, eind maart en eind juni. Daarnaast zijn er ook twee klassenraaddagen tijdens
het schooljaar: in de maanden oktober en februari. Op deze twee klassenraaddagen is er geen
les. Indien we na dit overleg het nodig vinden om samen te zitten, nemen we met u contact op.

12.2 Permanente evaluatie en proefwerken
In de eerste graad kennen wij zowel het systeem van permanente evaluatie als van proefwerken.
Permanente evaluatie wil zeggen dat we aan de hand van kleine en grote toetsen de leerstof
evalueren. Voor deze vakken is er dan geen proefwerk meer. Er zijn in het eerste leerjaar A
moderne, technische en Latijn proefwerken voor de volgende vakken: Frans, Nederlands,
wiskunde en Latijn.
In het eerste leerjaar B en 2B is er een proefwerk voor Frans, Nederlands en wiskunde. Alle
andere vakken worden permanent geëvalueerd.
Voor project, beeld en LO in het eerste jaar werken we niet met een klassiek puntenrapport. We
evalueren via een portfolio.
In de tweede en derde graad bestaat er nog slechts voor enkele vakken permanente evaluatie.
Voor de meeste vakken is er een proefwerk.

12.3 Examensysteem
•
•

In de eerste graad rekenen we nog met trimesters.
Vanaf de tweede graad werken we met semesters. Net vóór de paasvakantie zijn er nog een
aantal partiële proefwerken.

12.4 Rapporten
In de loop van het schooljaar krijgen de leerlingen van de eerste
graad zeven rapporten. Daarin vind je de resultaten van het
dagelijks werk. Op het einde van elke trimester krijg je een
trimesterrapport. Daarin worden ook de examenresultaten
opgenomen.
Alle ouders hebben de mogelijkheid alle rapporten en de
resultaten van toetsen en opdrachten ook thuis te bekijken op
Smartschool. Op die manier kan u sneller mee de resultaten van
uw zoon of dochter opvolgen. U krijgt hierover info in de loop
van de maand september.
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12.5 Contacten ouders – school – leerling
• We vinden een goede en eerlijke
communicatie op school belangrijk en
noodzakelijk. Vandaar dat we u vragen om
spontaan met ons contact op te nemen
indien u een vraag heeft of u zich zorgen
maakt. Wacht niet te lang alstublieft. U
wenst een directielid, de graadcoördinator
of een leerkracht te spreken? Bedankt om
eerst een telefoontje te geven aan de
school. Wij maken ofwel de dag zelf of zo
snel mogelijk graag een afspraak met u.
• Na elke proefwerkenperiode is er een
oudercontact met de klassenleraar. U krijgt daar het rapport mee van zoon of dochter. In de
loop van de maand januari en eind juni is er een algemeen oudercontact waar u de resultaten
met de vakleerkracht kan bespreken. Indien u dat wenst, kan u ook zonder probleem tijdens
het schooljaar een afspraak maken met onze vakleerkrachten. Neem hiervoor telefonisch of
via e-mail met ons contact op.
• We richten extra contactavonden in voor ouders én leerlingen van de tweede, vierde en zesde
jaren om onze leerlingen te helpen bij hun studiekeuze en om iedereen te informeren over
de verschillende studierichtingen.
• Voor al onze leerlingen zijn er in de loop van het schooljaar evolutiegesprekken tussen de
klassenleraar en de leerlingen. We geven hier een kans om met de klassenleraar van
gedachten te wisselen. Het gesprek kan gaan over het dagelijks werk en proefwerken, over
houding en inzet in de klas, over de sfeer op school (pesterijen, moeilijkheden van allerlei
aard…), over de goede en minder goede kanten van onze school.

12.6 Attesten
Op het einde van elk schooljaar bespreekt de delibererende klassenraad de resultaten van elke
leerling. Op basis van zijn of haar prestaties van het voorbije schooljaar en met het oog op de
slaagkansen in een hoger jaar, reikt de klassenraad een attest uit.
In het eerste leerjaar van de eerste graad:
▪

Als je geslaagd bent, krijg je een oriënteringsattest A waarin de klassenraad je
o ofwel zonder beperkingen toelaat tot het volgende leerjaar;
o ofwel toelaat tot het volgende leerjaar, maar

▪

•

niet naar om het even welke basisoptie of pakket; en/of

•

je in het tweede leerjaar verplicht om je tekorten bij te werken (remediëring).

Als je niet geslaagd bent, krijg je een oriënteringsattest C en kan je niet overgaan naar een
volgend leerjaar. Je moet dus je jaar overdoen, eventueel in een andere studierichting.

Stella-Matutinacollege

42

Onthaalbrochure 2021-2022

Vanaf het tweede leerjaar van de eerste graad:
▪

Als je geslaagd bent, krijg je
o een oriënteringsattest A, dan word je zonder beperkingen toegelaten tot het volgende
leerjaar;
o een oriënteringsattest B: je mag naar het volgende leerjaar overgaan, maar niet naar
om het even welke studierichting. De delibererende klassenraad oordeelt dat bepaalde
resultaten te zwak zijn om er een redelijke slaagkans te hebben en bezorgt je samen
met je rapport de belangrijkste redenen voor die beslissing.

▪

Als je niet geslaagd bent, krijg je een oriënteringsattest C. Je kan dan niet overgaan naar
een volgend leerjaar. De delibererende klassenraad bezorgt je samen met je rapport de
belangrijkste redenen voor die beslissing.

Samen met het attest geven we soms bijkomende informatie mee:
•
•

•

Een advies: dit zijn raadgevingen over je studie- en werkmethodes, concrete individuele
suggesties om tekorten weg te werken of suggesties in verband met je verdere studiekeuze.
Een waarschuwing: voor vakken waarvoor je het komende jaar zeker niet mag falen. Je mag
naar het volgende jaar overgaan en krijgt één jaar de tijd om je bij te werken en te bewijzen
dat je de tekorten hebt weggewerkt. Als je de waarschuwing niet rechtzet, dan legt dat een
zware hypotheek op de delibererende klassenraad op het einde van het volgende
schooljaar.
Ook kan de school je een vakantiewerk meegeven dat je eind augustus afgeeft op school.
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13 CLB – centrum voor leerlingbegeleiding
> Onthaler

> Administratief verpleegkundige

Patricia Goethals:
patricia.goethals@clbwetteren.be

Ellen Cochez: ellen.cochez@clbwetteren.be

Hoe kan je ons bereiken?

> Op school
Het CLB is aanwezig op school op dinsdagvoormiddag. Afhankelijk van de vragen is het CLB
ook aanwezig op dinsdagnamiddag of op andere momenten, in lokaal B14. Je kan een afspraak
maken met Patricia Goethals via Smartschool, mail of telefoon.

> Op het centrum

> Openingsuren

Hoenderstraat 53
9230 Wetteren
9.00 u. – 12.00 u. en 13.00 u. – 16.00 u.
tel: 09/369 22 21
fax: 09/369 61 89
E-mail: info@clbwetteren.be
Website: http://www.clbwetteren.be

Alle werkdagen van 8.30 u. tot 12.00 u. en
van 13.00 u. tot 16.00 u.
Na 16.00 u. op afspraak

> Sluitingsperiodes
kerstvakantie met uitzondering van 2 dagen
paasvakantie
zomervakantie van 15 juli tem 15 augustus
feestdagen

Waarvoor kan je bij ons terecht?
Ons CLB biedt gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en school. We
werken op verschillende vlakken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kan dus
gerust los van de school bij het CLB aankloppen. Je kan alleen terecht bij het CLB dat
samenwerkt met de school waar je ingeschreven bent. Verander je van school. Dan kan je bij je
vroegere CLB terecht tot je in je nieuwe school ingeschreven bent.
Je kan naar het CLB…
als je ergens mee zit of je niet goed in je vel voelt
als je moeite hebt met leren voor studie- en beroepskeuzehulp
als je vragen hebt over je gezondheid, je lichaam
als je met vragen over seks, vriendschap en verliefdheid
voor inentingen
Je moet naar het CLB…
op medisch onderzoek
als je te vaak afwezig bent op school (leerplicht)
voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs
bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair
onderwijs
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Hoe gaan we te werk?
We zullen samen met jou bekijken wat je nodig hebt en je op een begrijpelijke manier uitleggen
hoe we te werk gaan, wat je dossier inhoudt en welke je rechten en plichten zijn. Kunnen we je
helpen, dan doen we dat ook. Valt je vraag buiten onze werking, dan krijg je uitleg en informatie
over waar je wel terecht kan. Dus ook als je niet weet waarheen, ben je bij ons welkom.
Het CLB werkt in overleg. Dat wil zeggen dat we in de begeleiding alle beslissingen samen met
jou nemen. Je hebt ook recht op regelmatige bespreking van die begeleiding. Heb je een klacht,
dan kan je daarmee bij het CLB terecht. Elk centrum heeft een vaste werkwijze om klachten te
behandelen.
Je kan vragen om je door iemand te laten bijstaan. Dat moet wel iemand van de school zijn of
iemand die beroepsgeheim heeft en niets te maken heeft met de hulpverlening. Ben je ouder
dan 12 jaar, dan is meestal jouw toestemming nodig om je ouders of voogd te betrekken bij de
begeleiding.
Voor een deel van de begeleiding mag je vanaf 12 jaar meestal zelf beslissen of je die wil of
niet, tenzij de CLB-tussenkomst verplicht is.
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14 Ouders en school: de ouderraad
In onze school is een ouderraad actief. Ouders zijn
de eerste verantwoordelijken in de opvoeding van
hun kinderen. Zij nemen zowel de lichamelijke
(voeding, kleding...) als de geestelijke zorg
(bijbrengen
van
waarden
en
normen,
zelfstandigheid...) op zich. De taken van ouders en
leerkrachten zijn eigenlijk met mekaar verweven
want we voeden samen hetzelfde kind op.
Samenwerking is dus vanzelfsprekend. Door ons te
verenigen kunnen we samen opkomen voor onze
mening en onze rechten. Onze ouderraad is ook
aangesloten bij de Vlaamse Confederatie van
Ouders en Ouderverenigingen (=VCOV). Dat is
onze officiële vertegenwoordiger bij het
Departement Onderwijs.
De ouderraad heeft ook een vertegenwoordiging
in onze eigen schoolraad die advies geeft aan het
schoolbestuur over alle zaken die leerlingen en
ouders aanbelangen (bv. bijdrageregeling voor
ouders, het schoolreglement, vakantie- en
proefwerkenperiodes, profiel van de directeur…)
Functie van de ouderraad
Een ouderraad kan actief zijn op diverse terreinen
zoals:
• informatie
verstrekken
over
tal
van
onderwerpen
i.v.m.
opvoeding
via
infoavonden of het huisblad van de school
• een opvoeding tot vrede, openheid en verdraagzaamheid stimuleren
• mogelijkheden onderzoeken om de kostprijs van de studies te drukken
• nagaan hoe de school kan bijdragen tot het scheppen van gelijke kansen voor alle
leerlingen
• meningsverschillen tussen ouders en school positief oplossen
• allerlei hand- en spandiensten verlenen
Hoe lid worden?
Tijdens de eerste week van het schooljaar wordt iedereen schriftelijk uitgenodigd om lid te
worden van de ouderraad. In welk jaar of in welke richting uw zoon of dochter zit, speelt geen
rol. Alle ouders zijn hartelijk welkom.
U kan ons ook terugvinden op Facebook: Ouderraad SMC Lede - Humaniora
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15 De school praktisch – alfabetisch gerangschikte informatie
15.1 Bibliotheek
Tijdens het eerste trimester maken alle leerlingen van het eerste jaar in de les Nederlands kennis
met de werking van de bibliotheek van Lede. Nadien gaan ze er op werkbezoek en leren zij hoe
ze er materiaal kunnen opzoeken. Onze leerlingen zijn automatisch gratis lid.
We hebben op onze school ook een eigen bibliotheek waar leerlingen terecht kunnen.

15.2 Gezondheidsbeleid
Een gezonde geest in een gezond lichaam! We vinden het belangrijk dat je niet té veel snoept
en suikerhoudende dranken beperkt. Omdat jouw gezondheid op school ook onze zorg is,
verkopen we enkel water, suikerarme dranken en light frisdranken.

15.3 Goede doelen
Onze school neemt elk jaar deel aan de Damiaanactie, de 1000
km van Kom op tegen Kanker, Rode Neuzen Dag, De Warmste
Week en Broederlijk Delen. Voor deze goede doelen spannen
we ons graag in.

15.4 Hand- en werkboeken
Op school heb je hand- en werkboeken nodig. Werkboeken moet je kopen, handboeken kan je
huren. Daarvoor werken we samen met het huurfonds van Studieshop.be. In het eerste en het
tweede jaar zijn er meer werkboeken. Vanaf de tweede graad stijgt het aantal handboeken dat
je huurt. Op het onthaal kan je terecht voor de boekenlijst van jouw klas. Je plaatst je bestelling
online op www.studieshop.be en betaalt rechtstreeks de factuur aan hen. De boeken worden
dan opgestuurd naar het adres dat je opgegeven hebt.

15.5 ICT
De school beschikt over 3 computerlokalen en 2 laptopklassen. Er is een draadloos netwerk op
de hele school. Alle lokalen zijn uitgerust met een computer en projector.
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15.6 Inschrijvingen
Inschrijven voor volgend schooljaar kan voor het eerste jaar vanaf 6 maart 2021 digitaal.
Inschrijven voor de andere leerjaren kan vanaf 19 april 2021. Alle informatie vindt u op onze
website www.smclede.be.
We voorzien een capaciteitsbeperking voor inschrijvingen van leerlingen in het eerste leerjaar
A en het eerste leerjaar B voor het schooljaar 2021-2022.
Broers of zussen van huidige leerlingen en kinderen van personeelsleden hebben voorrang en
kunnen inschrijven vanaf 5 februari. Alle andere leerlingen voor het eerste jaar kunnen
inschrijven vanaf 6 maart 2021.

15.7 Kalender
Bij de start van het schooljaar krijg je een
jaarkalender. Op regelmatige basis krijg je een
update. Je kan de kalender ook altijd bekijken op
Smartschool.

15.8 Koerier
In onze “Koerier” die jaarlijks verschijnt, vind je
een overzicht van de schoolactiviteiten en heel
wat nieuwtjes van de SMC-familie. Het is ook het
contactblad tussen de school en het gezin. Onze
Koerier is gratis. Elk gezin ontvangt één
exemplaar.

15.9 Leerlingenopvang en studie
‘s Morgens kunnen de leerlingen op school terecht vanaf 7.30 u. ‘s Avonds is er gratis studie
van 15.40 u. tot 17 u. Op woensdag is er geen studie.

15.10 Middagactiviteiten en ontspanning – zie ook pagina 53
Je middagpauze kan je zinvol doorbrengen.
Leerlingen die nog wat schoolwerk wensen te maken of lessen willen herhalen, kunnen terecht
in de middagstudie. Je kan dan ook gebruik maken van een computer.
Heb je zin om te sporten? Geen probleem! Bij sport & spel kan je terecht voor een halfuurtje
basketbal, voetbal, volleybal, minivoetbal, badminton, tafeltennis of rope skipping.
Je kan ook deelnemen aan onze danscursus of aan onze cursus relaxatie- en
ademhalingsoefeningen (= mindfulness). De school heeft ook een eigen bibliotheek waar je
boeken kan lezen en uitlenen. Of waarom sluit je je niet aan bij ons SMC-koor?
Je kan natuurlijk ook gewoon spelen op de speelplaats, een balletje shotten op het voetbalveld
of basketballen.
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15.11 Middagmaal
Je kan je boterhammetjes ‘s middags in de refter opeten. Voor de prijs van € 4 kan je ook een
heerlijke warme maaltijd nuttigen. Daarin is soep en een maaltijd inbegrepen.
We bieden ook broodjes aan die je vóór 8.20 u. kan bestellen. Een broodje kost € 3.
Je kan in de refter ook een drankje kopen. Dat kost € 0,80. Bonnetjes koop je aan het
secretariaat. We verkopen enkel bonnetjes per 10 stuks = € 8.

15.12 MOS
MOS staat voor milieuzorg op school, een initiatief voor kleuter tot hoger onderwijs.
Onze school heeft al verschillende Groene Schoollogo’s behaald. Alle logo’s hangen in de gang
aan de speelplaats Nieuwstraat. September 2012 was de kers op de taart. We hebben toen de
Europese Groene Vlag in ontvangst mogen nemen uit handen van toenmalig minister Joke
Schauvliege. In 2014 kregen we het logo voor Duurzame School. Dat alles dankzij de
schitterende inzet van onze leerlingen, personeelsleden en ouders.
Wat moet je weten als je bij ons naar school komt:
•

•
•

•

Op school is gebruik van blik verboden. Een drankkartonnetje of drinkbus kunnen wel.
Je mag ook een petflesje water meebrengen, maar geen suikerhoudende dranken. We
willen dat je je lege flesje terug mee neemt naar huis. Op die manier verbruiken we op
school nauwelijks nog blauwe PMD-zakken. Dat bespaart ons honderden euro’s per jaar.
Als school betalen we immers per kilogram afval.
Ook aluminiumfolie is niet toegestaan. Gebruik een brooddoos of een broodzak. Op die
manier draag je mee zorg voor het milieu. Bedankt!
Binnen het kader van het gezondheidsbeleid zijn er al jaren geen snoepautomaten meer
op school. Het zorgt ook voor een lager energieverbruik. Bovendien vermijden we
vandalisme op de speelplaats.
Heb je dorst? Op beide speelplaatsen en in de sporthal hangen drinkwaterfonteintjes.
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15.13 Openingsuren tijdens de zomervakantie
In de maanden juli en augustus ben is de school open van 1 juli tot en met 7 juli en van 18 tot
en met 31 augustus. De school is gesloten van 8 juli tot en met 17 augustus.

15.14 Planningsagenda
Op onze school hebben wij al enkele jaren geen klassieke agenda meer. In een klassieke
schoolagenda schrijven de leerlingen elk lesuur de titel van de leerstof op en de opdrachten
(taken, toetsen…). Wij gebruiken een planningsagenda.
Onze leerlingen noteren daarin alle opdrachten op de dag waarop de toets valt of wanneer zij
een opdracht moeten afgeven. Daarnaast werken we met een digitale agenda waarin een
overzicht van alle lesonderwerpen en opdrachten te raadplegen zijn. Op de infoavond begin
oktober zullen we je tonen hoe onze online agenda werkt. Deze online agenda op Smartschool
is heel nuttig wanneer je zoon of dochter de planningsagenda ergens vergeten is of hij of zij
ziek is geweest.
Voorbeeld: de leerkracht Nederlands geeft op 10 september een toets op die zal plaatsvinden op
22 september. De leerlingen schrijven deze toets dus niet in op 10 september maar wel op 22
september. Op die manier hebben zij een duidelijk overzicht van alle opdrachten.

15.15 Preventie
Op school besteden we veel aandacht aan weerbaarheid. We vinden dat je weerbaar moet zijn
en voor jezelf, je eigen gezondheid en veiligheid moet opkomen.
Dit project heeft de olijke naam: “Vooruit met de geit.” We werken hiervoor samen met externe
partners. De thema’s zijn:
-

Alcohol en drugs
Diversiteit
Gameverslaving
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Daarnaast hebben we ook een uitgebreide
RSV-werking. RSV staat voor Relationele en
Seksuele Vorming. We vinden het belangrijk dat
je een goede seksuele voorlichting krijgt (bv.
anticonceptiva,
seksueel
overdraagbare
aandoeningen, aidspreventie, info over
holebi’s) en leert hoe je emotioneel met
anderen kan omgaan. Hiervoor nodigen we
vaak artsen uit en mensen die hun
levensverhaal vertellen. We organiseren voor
elk jaar een activiteit.

15.16 Rekeningen
Alle kosten (busvervoer, toegangstickets…) en fotokopieën worden verrekend via meerdere
schoolrekeningen die we spreiden over het volledige schooljaar. U krijgt deze rekeningen
meestal samen met het rapport van uw kind.
In het schoolreglement staat de bijdrageregeling voor ouders waarin we een kostenraming
hebben vermeld voor alle leerjaren. Vader of moeder kunnen op die manier de uitgaven mee
opvolgen. Deze bijdrageregeling staat ook op onze website.
Op school heb je hand- en werkboeken nodig. Werkboeken moet je kopen, handboeken kan je
huren. Daarvoor werken we samen met het huurfonds van Studieshop.be. In het eerste en het
tweede jaar zijn er meer werkboeken. Vanaf de tweede graad stijgt het aantal handboeken dat
je huurt. Op het onthaal kan je terecht voor de boekenlijst van jouw klas. Je plaatst je bestelling
online op www.studieshop.be en betaalt rechtstreeks de factuur aan hen. De boeken worden
dan opgestuurd naar het adres dat je opgegeven hebt.
Indien u als ouder moeilijkheden zou ervaren met de betaling van de schoolrekeningen dan kan
u steeds contact opnemen met de directeur. Via overleg met u zullen we een afbetalingsplan
opstellen. We garanderen u alle discretie.
Je hebt thuis financiële zorgen? Dan heb je misschien recht op de Uitpas met kansentarief. Meer
info hierover vind je op pagina 52.

15.17 Smartschool
Met je e-mailadres kunnen jij en je vader of moeder inloggen op het
leerplatform van de school dat Smartschool heet. Leerkrachten gebruiken
dit om je opdrachten mee te geven en op die manier aan de slag te gaan.
Hier wordt alle belangrijke informatie verzameld en kunnen ook de punten
bekeken worden. Je vindt er ook alle brieven.
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15.18 Turnkledij
Omwille van de veiligheid en om een beetje
eenvormigheid te verkrijgen dragen alle jongens
en meisjes een T-shirt met schoolembleem.
Tijdens de eerste lessen lichamelijke opvoeding
zal je sportleerkracht de juiste maat opnemen.
Een T-shirt kost € 12. Een sportbroek mag je zelf
kopen.

15.19 Uitpas
De Uitpas is een spaar- en voordeelkaart. Al onze
leerlingen krijgen gratis een Uitpas van de
school, ook wie in een andere gemeente woont.
Door deel te nemen aan sportieve en socioculturele activiteiten kan je punten sparen. Deze
punten kan je omruilen voor een korting, een
cadeau of een ander voordeel. De Uitpas wil onze
jongeren aansporen om deel te nemen aan toffe
activiteiten van verenigingen.
Hebben je ouders financiële zorgen? Dan kan je met je Uitpas boven op de punten die spaart
ook nog een extra korting krijgen bij heel wat activiteiten en verenigingen. Bijvoorbeeld: in het
zwembad van Aalst, in het gemeenschapscentrum De Volkskring, in De Werf, bij speelpleinactiviteiten, activiteiten van jeugdbewegingen en sportverenigingen… We noemen dat het
kansentarief. Vraag aan vader of moeder om contact op te nemen met het OCMW om te kijken
of jij en je ouders recht hebben op dat kansentarief. Het kansentarief geldt ook voor
schoolactiviteiten. Zo betaal je € 1,5 voor een schoolactiviteit van een halve dag en € 3 voor een
activiteit die een volledige schooldag duurt. Voor meerdaagse excursies (zoals Parijs of
Canterbury) betaal je 25 %. Het geeft je alle kansen om deel te nemen aan activiteiten zoals de
andere jongeren zonder financiële zorgen. Op het OCMW helpen ze je in alle discretie graag
verder.
Meer info op www.uitpas.be

Stella-Matutinacollege

52

Onthaalbrochure 2021-2022

16 @school
Wil je graag je danstalenten ontwikkelen? Schrijf je dan in voor dans@school. Tijdens een aantal
sessies leren we je een aantal hippe danspasjes en leuke moves aan.
Al gehoord van ons SMC-koor? Zing met ons mee! Heb je al wat zangervaring of sta je nog
helemaal nergens? Iedereen is welkom in music@school.
Heb je zin om te sporten? Geen probleem! Bij
sport & spel kan je terecht voor een halfuurtje
basketbal,
voetbal,
volleybal,
minivoetbal,
badminton, tafeltennis of rope skipping.
En waarom niet deelnemen aan mindful@school.
Onder de middag richten we onze kapel in waar je
ademhalings- en relaxatieoefeningen kan doen.
Misschien lijkt het je wat vreemd in het begin. Je
zal zien dat je in de namiddag rustiger en
ontspannen bent. De school heeft ook een eigen
bibliotheek waar je boeken kan lezen en uitlenen.

17 Circusschool
Peter Verleysen, leerkracht lichamelijke opvoeding en natuurwetenschappen op onze school,
richt jaarlijks circuslessen in voor alle liefhebbers. Zin om kunstjes te leren en ze nadien te tonen
op onze opendeurdag voor groot publiek? Dan ben je aan het juiste adres!

Nog vragen? Suggesties? Contacteer het directieteam, het secretariaat of een leerkracht.
Je kan ook altijd langskomen. Wij helpen je graag verder. Welkom!
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Doorstroom – domeinoverschrijdend (ASO)

de

3 graad

2de graad
4de jaar

Latijn – Moderne talen
Latijn – Wetenschappen
Latijn – Wiskunde

Moderne talen –
Wetenschappen
Wetenschappen –
Wiskunde

Economie – Moderne talen
Economie – Wetenschappen
Economie – Wiskunde

Latijn*

Wetenschappen*

Economie*

Doorstroom – domeingebonden /
Arbeidsmarkt
(TSO/KSO)

Arbeidsmarkt
(BSO)

Economie en organisatie 2
Maatschappij en welzijn 2

Economie en organisatie
Maatschappij en welzijn

(vanaf schooljaar 2022 – 2023 starten we met het vernieuwde vierde jaar)

Latijn

Economische wetenschappen
Humane wetenschappen*
Moderne talen*
Natuurwetenschappen
(*onder voorbehoud)

Latijn

Economie en organisatie 1
Maatschappij en welzijn 1
Moderne talen en wetenschappen

de

2 graad
3de jaar
NIEUW

1ste graad
2de jaar

1ste graad
1ste jaar

1A – klassieke vorming

1A – moderne vorming

1A – technische vorming
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