BROCHURE 2021 - 2022

Een nieuw hoofdstuk

Hoe belangrijk is voor jou

ANDERS
een fijne sfeer waarin je je thuis voelt

UITDAGEND

leren in de klas én door allerlei activiteiten buiten de school

LEERGIERIG

een keuzepakket of een basisoptie op maat waarin jij interesse hebt, je
graag wil ontplooien of waarin je uitgedaagd wordt om iets helemaal anders
te doen
ontspannen via sport, crea, relaxatietechnieken…

NIEUWSGIERIG

leren plannen en organiseren, leren leren op maat van wat jij nodig hebt

NIEUW
EEN BEETJE SPANNEND
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Flitst dit door
je hoofd als je denkt
aan een nieuwe school?

Koos je meestal het 2de of 3de gezichtje?
Dan zijn wij jouw school!
Lees zeker verder …
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Denk je aan een nieuwe school ?
We bieden:
een sterke individuele
begeleiding bij het

LEREN

Een breed studieaanbod: vanuit het basisonderwijs heeft elke leerling
bij ons een plaats. Je bent welkom!

LEREN LEREN

In onze school vullen studeren en groeiende zelfstandigheid elkaar aan.

LEREN LEREN

Ruime studiekeuze van het ene naar het andere studiejaar.

LEREN KIEZEN

Jou als gezonde, positieve tiener mee voorbereiden op jouw toekomst.

LEREN GROEIEN EN LEVEN

Toffe keuzepakketten in het eerste jaar en basisopties in het tweede jaar
die je weten uit te dagen.

LEREN LEREN

GROEIEN
KIEZEN
LEVEN
Blader dan door dit boekje …
We zetten de poort van onze school alvast voor jou open.
Breng je vrienden mee!
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ELKE DAG ZORGZAAM VOOR JE PERSOONLIJKE GROEI

SAMEN GAAN WE DIGITAAL

• kwalitatief onderwijs

We versterken je digitale vaardigheden

Kies zelf het keuzepakket dat bij jou past op basis van je talenten,
je interesses en je mogelijkheden:

Via gebruik van eigen laptop

		 • basis (= 1b): bezige bijen en creatieve doeners
		 • bedrijf en organisatie: ondernemers met IT-skills
		 • Finse @cademie: nieuwsgierige ontdekkers
		 • klassieke talen: taal- en cultuurstraffe knobbels
		 • maatschappij en welzijn: sociale knappe koppen
		 • moderne talen en wetenschappen:
			
deskundigen in taal, wiskunde en wetenschappen
		 • sport en wetenschappen: sportieve wetenschappers
		 • STEM: wiskundige en wetenschappelijke uitvinders
• sterke voorbereiding
• taalsterk: Engels vanaf het 1ste jaar
• CLIL: volgen van een vak in het Engels of Frans
• Talen(t): uitdaging voor talenknobbels
• digitale vaardigheden versterken door het werken
met laptops en interactieve werkvormen
• JUMP: onze hoogbegaafdenwerking
• hoge slaagkansen in het hoger onderwijs

= elke leerling een persoonlijke laptop voor
		 • krachtige leeromgeving
		 • makkelijker zowel op school als thuis te leren
		 • leerstof op maat
		 • meer afwisseling
		 • het ontwikkelen en uitbreiden van je computervaardigheden
Via gebruik van Smartschool
= online schoolplatform voor
		 • schoolagenda naast een planningsagenda op papier
		 • lesdocumenten en oefeningen per vak
		 • opvolgen van resultaten
		 • praktische schoolweetjes (kalender,
			 lessenrooster, info over schoolactiviteiten …)
Via gebruik van leerplatforms
= verschillende vakken werken met online leeromgevingen
(diddit, POLPO, Quizlet …) voor
		 • eigen digitale versie van hand- en werkboeken
		 • herhalende en uitdagende oefeningen
		 • vele beeld-, geluids- en tekstfragmenten

• goede aansluiting op de arbeidsmarkt
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leervaardig

laptops
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ELKE DAG ZORGZAAM VOOR JOUW GOED GEVOEL
• sterke leerlingenbegeleiding
• leercoaching
• opvolging studieresultaten
• faalangsttraining
• individuele begeleiding

Mevr. Beck
Mr. Bouwens
Mr. Geerinckx
Mevr. Mertens

• goed gevoel op school (klassenthermometer)

ELKE DAG ZORGZAAM VOOR JEZELF
• mogelijkheid tot ontspanning op school
• leeshoek
• studie-uur (stille studie) tijdens de middag
• veilig en zichtbaar in het verkeer
• project gezond ontbijt

• middagactiviteiten & aparte speelplaats

• sport op school (middagactiviteiten, veldloop …)

• ouderbetrokkenheid
overleg indien nodig
ouderaccount smartschool
online opvolgen agenda en studieresultaten

• mee beslissen over leven en leren op school (leerlingenraad)
• week van de lentekriebel

• warme onthaaldagen
• avondstudie
• studiebegeleiding op maat
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verbonden
goed & gelukkig

gezond
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ELKE DAG ZORGZAAM VOOR HET MILIEU

ELKE DAG ZORGZAAM VOOR ELKAAR

• groene omgeving

• vriendschap staat centraal

• juist sorteren

• bewust probleemoplossend denken en herstelgericht werken

• gebruik brooddoos - bannen van aluminiumfolie

• leerlingenraad: zelf initiatieven kunnen voorstellen en uitwerken
(thema fuif, SUM-radio, gsm-beleid …)

• afvalarme drankjes
• peter- en meterschap
• waterfonteintje*
• ouderraad: ouder- en schoolreflex
• middagactiviteiten: leer jezelf en je klas- en/of
schoolgenoot kennen

milieubewust

* Covid-19: voorlopig wordt het fonteintje niet gebruikt
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democratisch
sociaal
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Een dag op SUM*
VOORMIDDAG

LEERLINGENRAAD

We verwachten je ten laatste om 8.25 uur (= eerste belsignaal).
De lessen starten 5 minuten later.
Voormiddagpauze: 10.10 uur tot 10.25 uur

MIDDAG

Middagpauze
25 minuten eten
25 minuten
		• middagactiviteiten
		• openleercentrum
		• (stille) middagstudie

NAMIDDAG

We verwachten je ten laatste om 12.55 uur (= eerste belsignaal).
De lessen starten 5 minuten later.
Namiddagpauze: 14.40 uur tot 14.55 uur
De lessen eindigen om 15.45 uur.

*Covid-19-regeling

Middagpauze
20 minuten eten
40 minuten pauze
we eten in kleinere groepen

Tijdens de leerlingenraad stellen we zaken voor
die kunnen worden verbeterd op school.

Namiddag
13.10 start van de lessen
Namiddagpauze: 14.50 uur tot 15.05 uur
De lessen eindigen om 15.55 uur.
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Studieaanbod

Wat je ook kiest, dankzij een breed studieaanbod
kan iedereen op onze campus terecht.

Na de middenschool studeer je verder in het Sint-Ursulalyceum of het Sint-Ursula-instituut.
Hieronder het studieaanbod in de 2de en 3de graad voor het schooljaar 2021 - 2022.

ASO

TSO

BSO

SPECIALISATIEJAAR
Business
Support

5DE & 6DE JAAR
Economie moderne talen

Retailmanagement
en visual
merchandising

Logistics

Modespecialisatie
en
trendstudie

5DE & 6DE JAAR
Economie wiskunde

Grieks - Latijn

Latijn moderne talen

Latijn wetenschappen

Latijn wiskunde

Moderne talen wetenschappen

Wetenschappen wiskunde

Accountancy
en IT

IT en
netwerken

S

S

S

S

S

S

S

3DE & 4DE JAAR

Finaliteit doorstroom domeinoverschrijdend (D) - in het 4de jaar vanaf schooljaar 2022 - 2023 -

Economische
wetenschappen

Grieks - Latijn

Latijn
talen | wetenschappen

S

S

S

Marketing en
ondernemen

Office
management
en
communicatie

Communicatie
en
media

Retail en logistiek
Retail en visual
merchandising

Office en retail
Office en logistiek

Moderealisatie
en
verkoop

4DE JAAR

Moderne talen**
economie | wetenschappen

Ondernemen en IT

Natuurwetenschappen
economie | sport | STEM

S

S

3DE JAAR

S

Bedrijfswetenschappen

Ondernemen en communicatie

Dubbele finaliteit (D/A)
Bedrijf en
organisatie

Taal en
communicatie

Moderealisatie
en
Modepresentatie

Office en retail

Finaliteit arbeidsmarkt (A)
Toerisme**

Organisatie en
logistiek

Onthaal en
recreatie**

Moderealisatie
en
textielverzorging

Finaliteit
doorstroom domeingebonden (D)

2DE JAAR
Economische en
bedrijfswetenschappen
(Economie en organisatie)

Grieks - Latijn

Latijn variant STEM

(Klassieke talen)

(Klassieke talen)

S

Moderne talen en
wetenschappen
variant talen

Moderne talen en
wetenschappen
variant sport

Moderne talen en
wetenschappen
variant STEM

S

S

S

Bedrijf en organisatie
(Economie en organisatie)

Maatschappij en welzijn

Hier kies je een basisoptie voor in totaal 10 lesuren
uit de volgende mogelijkheden:
• 10 lesuren Economie en organisatie
• 5 lesuren Economie en organisatie
• 10 lesuren Maatschappij en welzijn
• 5 lesuren Maatschappij en welzijn
Je kan deze basisopties combineren met basisopties
die georganiseerd worden in het VTI. *

1STE JAAR
eerste leerjaar a
Latijn (klassieke talen)
SUM 1°

S

eerste leerjaar a
eerste leerjaar a
moderne talen en wetenschappen sport en wetenschappen

eerste leerjaar a
Finse @cademie

eerste leerjaar a
bedrijf en organisatie

eerste leerjaar a
maatschappij en welzijn

SUM 2°

SUM 2°

SUM 1°

SUM 1°

SUM 1°

SUM 2°

S

S

S

S

STEM-studierichtingen

° Wanneer je tijdens het aanmelden kiest voor SUM, kies je voor SUM 1 of voor SUM 2 afhankelijk
van het keuzepakket waarvoor je kiest. Hou deze info dus bij de hand tijdens het aanmelden.
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eerste leerjaar a
STEM

A-STROOM

** Onder voorbehoud van goedkeuring door de overheid

eerste leerjaar b
basis

B-STROOM

* Informeer je hiervoor!
• 10 lesuren STEM-technieken
• 5 lesuren STEM-technieken
• STEM-technieken variant sport
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a-stroom

Je kiest voor a-stroom

5 differentiatie-uren in een keuzepakket
die bepaald worden door

1STE LEERJAAR A
In je 1ste jaar kies je voor

TALENT

BELANGSTELLING

Dit kan ik goed

Dit vind ik boeiend

basisvorming
27 lesuren

+

keuzepakket
4 lesuren

+

differentiatie

+

differentiatie

1 groeiuur

Kijk op bladzijde 18 en 19 welk keuzepakket het meest
aansluit bij wat jij kan, wie jij bent.

1 groeiuur in elk keuzepakket

In het groeiuur
•
•
•
•
•
•
•

ontdek je jouw leerstijl
maak je kennis met verschillende leerstrategieën
word je digitaal vaardiger
werk je aan je communicatievaardigheden
'beweeg' je je als een fijne 'digiprof' op sociale media
ga je op zoek naar wat je goed kan, graag doet om de basisoptie die bij jou past, te kiezen
oefen je via extra oefentijd leerstof in of verdiep je je kennis

Met een 'logisch' vervolg in het

2DE LEERJAAR A
Lees op bladzijde 20 en 21 hoe je jouw 2de jaar zelf samenstelt
(op basis van je attest op het einde van het eerste schooljaar).
basisvorming
25 lesuren
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Een a-stroom biedt jou een algemene basisvorming voor verdere studies in
de finaliteit doorstroom (aso - tso - kso),
de dubbele finaliteit doorstroom / arbeidsmarkt (tso - bso)

+

basisoptie
5 lesuren

1 of 2 lesuren
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1STE LEERJAAR A

5 lesuren differentiatie per keuzepakket
SUM 1°

LATIJN (KLASSIEKE TALEN)
groeiuur
Latijn (klassieke talen)

SUM 1°

27 lesuren algemene vorming
aardrijkskunde
beeld
Engels
Frans
geschiedenis
godsdienst (CLIL)
lichamelijke opvoeding
mens en samenleving
muziek
natuurwetenschappen
Nederlands
techniek
wiskunde

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

CLIL = Content and Language Integrated Learning
Je kan er voor kiezen om het vak godsdienst in het Engels volgen.
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SUM 1°

groeiuur
Finse @cademie
coachuur* Frans
coachuur* wiskunde

1
4

MODERNE TALEN EN WETENSCHAPPEN
groeiuur
Nederlands
Frans
wiskunde
media-talen / wetenschappen

1
1
1
1
1

SUM 2°

groeiuur
STEM

1
2
1
1

1
2
2

STEM

SUM 1°

1
2
1
1

BEDRIJF EN ORGANISATIE
groeiuur
bedrijf en organisatie
coachuur* Frans
coachuur* wiskunde

SPORT EN WETENSCHAPPEN
groeiuur
sport
wetenschappen

FINSE @CADEMIE

SUM 2°

1
4

Science Technology Engineering Mathematics:
extra wiskunde, wetenschappen, techniek en informatica

SUM 2°

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN
groeiuur
maatschappij en welzijn
coachuur* Frans
coachuur* wiskunde

1
2
1
1

° Wanneer je tijdens het aanmelden kiest voor SUM, kies je voor SUM 1 of voor SUM 2 afhankelijk van
het keuzepakket waarvoor je kiest. Hou deze info dus bij de hand tijdens het aanmelden.
* Tijdens het coachuur krijg je extra oefentijd voor de leerstof OF verdiep je je in de leerstof, afhankelijk
van wat je nodig hebt!
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2DE LEERJAAR A

Je volgt 25 lesuren algemene vorming + 5 lesuren basisoptie + 2 lesuren differentiatie
MODERNE TALEN EN WETENSCHAPPEN
VARIANT TALEN

25 lesuren algemene vorming
aardrijkskunde (CLIL)
Engels
Frans
geschiedenis (CLIL)
godsdienst
groeiuur
lichamelijke opvoeding
muziek
natuurwetenschappen
Nederlands
techniek
wiskunde
+
basisoptie
+
differentiatie*

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

2
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25
3
2
2
2

MODERNE TALEN EN WETENSCHAPPEN
VARIANT SPORT

5

CLIL = Content and Language Integrated Learning
Je kan er voor kiezen om het vak geschiedenis in het
Engels en het vak aardrijkskunde in het Frans te volgen.
Je kiest dan voor CLIL voor beide vakken.

* voor de basisopties 'Bedrijf en organisatie'
(Economie en organisatie) en
'Maatschappij en welzijn' bestaat
de differentiatie uit
• 1 lesuur Frans
• 1 lesuur keuze

algemene vorming
moderne talen
wetenschappen
kies uit
talen(t)
of
initiatie economie

LATIJN VARIANT STEM (KLASSIEKE TALEN)
algemene vorming
Latijn
STEM

25
5
2

GRIEKS - LATIJN (KLASSIEKE TALEN)
algemene vorming
Latijn
Grieks
Grieks

25
4
1
2

algemene vorming
wetenschappen
moderne talen
sport

25
3
2
2

MODERNE TALEN EN WETENSCHAPPEN
VARIANT STEM
algemene vorming
STEM (wetenschappen)
moderne talen

25
3
2

STEAM
(met zin voor kunst en ondernemen)

2

ECONOMISCHE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN

(ECONOMIE EN ORGANISATIE)

algemene vorming
economische en bedrijfswetenschappen
kies uit
talen(t)
of
STEM

25
5
2
2

BEDRIJF EN ORGANISATIE

(ECONOMIE EN ORGANISATIE)

algemene vorming
bedrijf en organisatie
Frans
kies uit
beweging
of
maatschappij en welzijn

25
5
1
1
1

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN
algemene vorming
maatschappij en welzijn
Frans
kies uit
beeld
of
bedrijf en organisatie

25
5
1
1
1
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A-STROOM IN DE KIJKER
- ondernemers met IT-"skills" -

A-STROOM IN DE KIJKER
- nieuwsgierige ontdekkers -

In het eerste jaar verdiep je je in de werking en in de organisatie van een bedrijf.

Je bent nieuwsgierig, wilt op ontdekkingstocht.

Je leert hoe een product ontstaat, hoe je het verkoopt, wat de waarde is van de opbrengst, wat je kan
doen met geld.

Je wilt graag kennismaken met verschillende keuzepakketten voor je kiest … helemaal zoals in het Finse
onderwijs* proef je en stel je zo je keuze uit.

Je leert hoe je een product in de markt zet en hoe 'marketing' werkt. Je organiseert een ondernemend
project.

Je maakt kennis met de werking van een labo, uitvoeringstechnieken in ateliers, je leert programmeren
en ontdekt communicatietechnieken.

Snel en vlot met de computer werken, vind je geen uitdaging ... want dat doe je. Je zet ook je eerste
stappen in het programmeren.

Je blijft niet op school: voor de keuze-uren in dit pakket volg je ook les in het VTI, in SAL. Kwaliteit en
afwisseling troef, dus!

NA HET EERSTE LEERJAAR

NA HET EERSTE LEERJAAR

In het tweede jaar verbreed je je kennis rond kopen
en verkopen, rond betalen, rond de werking van een
modern kantoor.
Ook maak je kennis met de toeristische sector.
Vanuit het eerste jaar kan je ook kiezen voor o.a. de
basisoptie Maatschappij en welzijn.

Op basis van de opgedane ervaringen ga je verder je
talenten en interesses ontdekken.
In het tweede jaar kan je ook bewust kiezen voor een
andere basisoptie: vooral 'Maatschappij en welzijn'
evenals 'Bedrijf en organisatie' en STEM-technieken
(VTI) en Sport (VTI) sluiten hier bij aan. Kijk naar het
advies van de klassenraad van het eerste jaar, denk
na over je mogelijkheden en interesses en kies een
basisoptie die daarbij aanleunt.
* Finland scoort in internationale studies rond
onderwijs (vb. PISA) bij de besten van de wereld.

22

Keuze bedrijf en organisatie (eerste leerjaar a)

Keuze Finse @cademie (eerste leerjaar a)

Basisoptie Bedrijf en organisatie (Economie en organisatie) (tweede leerjaar a)

Kies een basisoptie die past bij je interesses en bij wat je kan (tweede leerjaar a).
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A-STROOM IN DE KIJKER
- taal- en cultuurstraffe knobbels Je studeert graag en vlot voor alle vakken.
Naast talen en wiskunde heb je interesse voor andere theoretische vakken. Je wilt de uitdaging aangaan
om je te verdiepen in de verschillende facetten van taal en in de cultuur van Grieken en Romeinen. Zo
wordt de basis voor een brede en algemene vorming gelegd.

A-STROOM IN DE KIJKER
- sociale technici Je bent geboeid door het milieu en de samenleving; hoe mensen met elkaar omgaan.
Door observaties, door meten en vergelijken, leer je feiten wetenschappelijk te benaderen.
Je gaat ook praktisch aan de slag: je leert op een comfortabele manier veilig en hygiënisch te werken.

In het eerste jaar verwerf je inzicht in de grammatica en de woordenschat om vooral in de latere jaren
meer klassieke teksten te lezen en te ontdekken. Daarnaast maak je ook kennis met Grieks.
Klassieke talen is een sterk theoretisch pakket dat jongeren met een grote interesse voor talen en
cultuur zal boeien. Het vak wiskunde beheers je goed.
Ben je geïnteresseerd in Latijn moet je dit vanaf het eerste jaar volgen.

NA HET EERSTE LEERJAAR

NA HET EERSTE LEERJAAR

In het tweede jaar kan je dan kiezen tussen Latijn
gecombineerd met STEM of Latijn gecombineerd met
Grieks.
Alle andere basisopties blijven mogelijk.

In het tweede jaar breid je je sociale en technische
vaardigheden verder uit.
Vanuit het eerste jaar kan je ook kiezen voor o.a.
de basisoptie Bedrijf en organisatie (Economie en
organisatie).

Keuze Latijn (klassieke talen) (eerste leerjaar a)
Keuze maatschappij en welzijn (eerste leerjaar a)
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Basisoptie Grieks-Latijn (Klassieke talen) (tweede leerjaar a)
Basisoptie Latijn variant STEM (Klassieke talen) (tweede leerjaar a)

Basisoptie Maatschappij en welzijn (tweede leerjaar a)
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A-STROOM IN DE KIJKER
- deskundigen in taal en wetenschappen Studeren ligt je wel.
Je toont interesse in wiskunde en wetenschappen.
Talen bieden jou veel uitdaging.

A-STROOM IN DE KIJKER
- sportieve wetenschappers Je bent sportief. Je wilt weten hoe het menselijk lichaam werkt en hoe de verschillende wetenschappen
dit bestuderen.
Wanneer je kiest voor dit pakket leer je verschillende sporten kennen.

In het eerste leerjaar maak je kennis met een groot aantal algemene vakken: wiskunde, wetenschappen
en media-talen zijn er enkele.

NA HET EERSTE LEERJAAR
In het tweede jaar verken je in één van de volgende
basisopties je mogelijkheden:
• Economische en bedrijfswetenschappen
(Economie en organisatie)
• Moderne talen en wetenschappen variant talen
• Moderne talen en wetenschappen variant Sport
• Moderne talen en wetenschappen variant STEM
Ook andere basisopties blijven mogelijk.

Sport en wetenschappen is een sterk theoretisch keuzepakket dat sportieve jongeren met een
nieuwsgierige blik voor gezonde voeding, beweging en het menselijk lichaam uitdaagt.

NA HET EERSTE LEERJAAR
Vanuit sport en wetenschappen kan je naar alle
basisopties met uitzondering van Klassieke talen. Kijk
vooral naar Moderne talen en wetenschappen variant
sport. Deze basisopties sluiten ook aan: Moderne talen
en wetenschappen variant talen, Moderne talen en
wetenschappen variant STEM.

Keuze moderne talen en wetenschappen (eerste leerjaar a)
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Basisoptie Economische en bedrijfswetenschappen
(Economie en organisatie) (tweede leerjaar a)
Basisoptie Moderne talen en wetenschappen variant talen (tweede leerjaar a)
Basisoptie Moderne talen en wetenschappen variant STEM (tweede leerjaar a)
Basisoptie Moderne talen en wetenschappen variant sport (tweede leerjaar a)

Keuze sport en wetenschappen (eerste leerjaar a)
Basisoptie Moderne talen en wetenschappen variant sport (tweede leerjaar a)
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A-STROOM IN DE KIJKER
- wiskundige en wetenschappelijke uitvinders Je bent enorm geboeid in wetenschappen en gedreven om zelfstandig naar oplossingen te zoeken …
Dan is STEM, wat staat voor Science Technology Engineering Mathematics, helemaal jouw ding.
Via vakken als natuurwetenschappen, wetenschappelijk werk, techniek en wiskunde leer je de wereld
van de wetenschappen en techniek verkennen en ontdekken.
Een STEM-leerling is bereid om na te denken over brede, maatschappelijke thema's zoals duurzame
energie, mobiliteit en ecologisch denken.
STEM is een sterk theoretisch pakket dat jongeren met wetenschappelijk-wiskundige en technische
interesses voldoende zal uitdagen en prikkelen.
Misschien weet je het nog niet zo goed en verken je tijdens het eerste jaar graag je
mogelijkheden, talenten en vaardigheden.

NA HET EERSTE LEERJAAR
Vanuit STEM kan je naar Moderne talen en
wetenschappen variant STEM. Je breidt je basisoptie
uit door STEAM te volgen. Hierdoor voeg je zin voor het
artistieke, creatieve en het ondernemen toe aan STEM.
• Economische en bedrijfswetenschappen
(Economie en organisatie)
• Moderne talen en wetenschappen variant talen
• Moderne talen en wetenschappen variant Sport
Ook andere basisopties zijn mogelijk.

Keuze STEM (eerste leerjaar a)
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Basisoptie Moderne talen en wetenschappen variant STEM (tweede leerjaar a)

Door de vele gemeenschappelijke uren kan je, na het beëindigen van een schooljaar,
uit de basisopties kiezen.
Hou rekening met:
• wat je graag doet;
• wat je goed kan;
• het advies van de klassenraad.
Misschien ontdek je nog andere interesses of word je geboeid door nieuwe vakken.
Van hieruit leiden meerdere studierichtingen naar de tweede en derde graad:
Sint-Ursula-instituut (Dubbele finaliteit (D/A) - Finalitiet arbeidsmarkt (A)) (tso-bso)
Sint-Ursulalyceum (Finaliteit doorstroom (D)) (aso)

Wat je ook kiest,
durf naar je eigen
mogelijkheden te kijken.
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Hoogbegaafdenwerking
Op onze school besteden we heel wat aandacht aan leerlingen die om allerlei redenen met de
leerstof en/of zichzelf worstelen.
Diezelfde zorg willen we ook schenken aan leerlingen die vaak aan een half woord al genoeg
hebben om een complexer geheel te doorgronden. Aan leerlingen die extra uitgedaagd willen
worden.
Herken je jezelf in de tweede categorie? Voor jou organiseren we prikkelende projecten en
stippelen we een eigen leertraject uit dat inspeelt op jouw kwaliteiten. Vanaf de tweede
graad is er binnen dit traject de mogelijkheid om in overleg met de vakleraren bepaalde
leerstofonderdelen zelfstandig te verwerken. Zo kan je in je eigen tempo werken.
Bij ons blijf je dus niet op je honger zitten!
Het is fijn om te kunnen (samen)werken in een groep met gelijkgestemde jongeren.
Deze werkgroep hebben de leerlingen zelf omgedoopt tot 'Jump'.

EIGEN LEERTRAJECT EN PROJECTEN
Bezoek aan de Bourlaschouwburg
De uitstap naar de Antwerpse Bourlaschouwburg
was een interessante en erg gezellige activiteit van
onze werkgroep.
We vertrokken samen aan de schoolpoort richting
station en daar namen we de trein naar Antwerpen.
Na een korte wandeling bereikten we onze
eindbestemming, “de Bourla”, zoals dit historische
gebouw in de volksmond wordt genoemd. In dit
prachtige, historische pand is onder meer het
bekende theatergezelschap “het Toneelhuis”
gevestigd.
Binnen werden we opgewacht door onze gids, een
vriendelijke dame die enthousiast begon te vertellen
over het gebouw en zijn geschiedenis. Vervolgens
leidde ze ons de theaterzaal binnen en mochten
we ons laten wegzakken in de fluwelen zeteltjes.
Toegegeven, het is misschien niet de modernste
inrichting, maar dat is net de charme van deze
theaterzaal. Ik gaf mijn ogen dus de kost en keek
vol bewondering naar de pracht en praal die me
omringde.
Ik heb die dag heel wat opgestoken én me ook goed
geamuseerd. Dat is de ideale combinatie voor een
geslaagde uitstap! Dank je wel.
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b-stroom

Je kiest voor b-stroom

5 differentiatie-uren die bepaald worden door

TALENT

BELANGSTELLING

Dit kan ik goed

Dit vind ik boeiend

1STE LEERJAAR B

2DE LEERJAAR B

27 uren algemene vorming
5 uren differentiatie

In het groeiuur
•
•
•
•
•
•
•
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ontdek je jouw leerstijl
maak je kennis met verschillende leerstrategieën
word je digitaal vaardiger
werk je aan je communicatievaardigheden
'beweeg' je je als een fijne 'digiprof' op sociale media
ga je op zoek naar wat je goed kan, graag doet om de basisoptie die bij jou past, te kiezen
oefen je via extra oefentijd leerstof in of verdiep je je kennis

Vanuit de b-stroom groei je door naar verschillende studierichtingen binnen de finaliteit arbeidsmarktgericht (A) (bso)

1 groeiuur
2 uren beeld
2 uren techniek
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B-STROOM IN DE KIJKER

B-STROOM IN DE KIJKER

1STE LEERJAAR B basis
- bezige bijen en creatieve doeners -

Je start in het eerste leerjaar b. Je kan hier zonder getuigschrift basisonderwijs terecht.
De klasgroepen zijn bewust klein, zodat je sterk begeleid wordt.
Je krijgt een evenwichtige mix van theoretische vakken en praktijk.
Zo leer je jezelf beter kennen en ontdek je je eigen talenten.
Uitzonderlijk maakt een leerling de overstap naar een eerste leerjaar a.
De meesten gaan naar het tweede leerjaar b-stroom.
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beeld
Engels
Frans
godsdienst
lichamelijke opvoeding
maatschappelijke vorming *
muziek
natuurwetenschappen
Nederlands
techniek
wiskunde
+
beeld
groeiuur
techniek

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

* een combinatie van geschiedenis en aardrijkskunde in themavorm
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B-STROOM IN DE KIJKER

B-STROOM IN DE KIJKER

Je kiest voor

2DE LEERJAAR B

Een basisoptie bestaat uit 10 lesuren. Je kiest één basisoptie van 10 lesuren OF 2 pakketten van telkens 5 lesuren.
Basisoptie

- Economie en organisatie -

Je volgt 20 lesuren algemene vorming in een vastgelegd basispakket.

• 5 lesuren

Je bestudeert de bedrijfswereld van dichtbij:

• 10 lesuren

Hoe zit de wereld van kopen en verkopen in elkaar?
Hoe werkt men op een kantoor?
Laten we ons beïnvloeden door de reclame?
Uiteraard werk je vaak met de computer!

of

Daarnaast volg je voor een totaal van 10 lesuren basisopties.
Wie ben je?
Wat doe je graag?
Wat zijn de mogelijkheden?
Waarvan wil je zeker proeven voor je verder gaat én écht kiest?

20 lesuren algemene vorming
Groeiuur

Tijdens het groeiuur werk je aan je digitale en sociale
vaardigheden. Ook leren leren en werken aan studiekeuze
komen uitgebreid aan bod.

Coachuur

Tijdens het coachuur krijg je de kans om leestof die je
niet goed begrepen hebt extra in te oefenen of om je te
verdiepen in bepaalde leerstof.
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beeld
Engels
Frans
godsdienst
lichamelijke opvoeding
maatschappelijke vorming
muziek
natuurwetenschappen
Nederlands
techniek
wiskunde
+
basisoptie
groeiuur
coachuur

1
1
2
2
2
2
1
1
3
2
3
10
1
1
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B-STROOM IN DE KIJKER

B-STROOM IN DE KIJKER
Denk ook aan de volgende basisopties

Basisoptie:

- Maatschappij en welzijn • 5 lesuren

of

• 10 lesuren

- STEM - technieken Je maakt kennis met de zorg voor het menselijk
lichaam en voor je woon- en leefomgeving. Je leert
eenvoudige en gezonde gerechten bereiden in een
echte keuken.
Je bent creatief en modegevoelig. Je droomt ervan
een persoonlijk outfit of een aantrekkelijk interieur te
ontwerpen.

• 5 lesuren

of

• 10 lesuren

Je kan deze basisoptie combineren met 2 lesuren sport extra*

Kies voor een basispakket van 5 lesuren en combineer met een andere basisoptie die 5 lesuren telt.
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*Voor deze basisopties werken we samen met het VTI (Vrij Technisch Instituut) in Lier. Informeer je goed over de invulling van deze basisopties.
Wanneer je een pakket samenstelt dat volledig in het VTI georganiseerd wordt of kiest voor de 2 extra uren sport,
vragen we je om je in het VTI in te schrijven.

39

Na de eerste graad kan je doorstromen naar het brede aanbod aan arbeidsmarktgerichte
studierichtingen in de tweede en derde graad van het Sint-Ursula-instituut. In deze praktische
opleidingen wordt je intensief voorbereid op de job van jouw dromen!
Kan je niet wachten om aan de slag te gaan als winkelbediende, of wil je zelf een eigen zaak
opstarten? Lijkt een job als logistiek medewerker in een magazijn je wel wat? Misschien zie je
jezelf eerder klanten onthalen en begeleiden, in een bedrijf of in de recreatieve sector? Of werk
je liever achter de schermen, op kantoor? De creatieve duizendpoot in jou droomt misschien wel
van een job in de confectie, retouche of modeverkoop?
Kortom, jij bepaalt wat je worden wil! Ontdek alle mogelijkheden op de website of in de brochure
van het Sint-Ursula-instituut.
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MIDDAGACTIVITEITEN

MIDDAGACTIVITEITEN

Creatief

Crea

of SPORTIEF?

Grafische, creatieve opdrachten van en voor de leerlingen van het
eerste en tweede jaar.
De resultaten presenteren we in de school.

's Middags is er voor iedereen wel wat te beleven.
Een greep uit het aanbod:

1 middag per week
12.10 uur tot 12.55 uur
In het vaklokaal (2.11)

Spelmateriaal

op de SPEELPLAATS

Wil je tijdens de speeltijd touwtjespringen, Chinese
bordjes draaien, springstokken of -ballen gebruiken,
misschien met een diabolo draaien en werpen, Twister
spelen … ?
Ga naar het speelhuis op de speelplaats en ontleen gratis
spelmateriaal.
Enkel bij droog en aangenaam weer.
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MIDDAGACTIVITEITEN

Breien

&
HAKEN

Is breien of haken ook jouw ding?
Ontspanning en creativiteit in één.
En samen is dit nog leuker.
1 middag per week
12.10 uur tot 12.55 uur
In het technieklokaal (1.17)
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MIDDAGACTIVITEITEN

Sport

& SPEL

's Middags je hoofd leeg maken op een sportieve manier? Dan kan je meedoen met de
sportactiviteiten op school: voetbal, beker stapelen, "Just Dance", circus, Twister, rope skipping …
je kan het beleven op SUM.
4 middagen per week
op de speelplaats, het sportveld, de sporthal
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MIDDAGACTIVITEITEN

MIDDAGACTIVITEITEN

Ontspanningstechnieken
via

ZAZEN

Openleercentrum
OLC

Ben je aan een beetje rust en ontspanning toe? Heb je behoefte
om je even terug te trekken uit alle drukte? Heb je het even
moeilijk en raak je snel overprikkeld? Dan is dit iets voor jou!
2 middagen per week
12.10 uur tot 12.55 uur
In de mediatheek (2.05)

Het open leercentrum (OLC) is de plaats waar je
in alle rust zaken kan opzoeken en boeken kan
ontlenen. Er staan ook computers waar je tijdens de
les gebruik kan van maken.
Het OLC heeft een eigen reglement.
Zorg je mee voor een open leeromgeving?
dagelijks (uitgezonderd woensdag)
tussen 12.10 - 12.50 uur
In het OLC (1.25)
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PROCEDURE INSCHRIJVINGEN
Stap 1: aanmelden vanaf 8 maart
Aanmelden via de website
Om je in te schrijven in het eerste jaar, dien je je digitaal aan te melden. Alle secundaire scholen van Lier,
Duffel, Borsbeek, Edegem, Boechout en Mortsel werken met hetzelfde digitale aanmeldingssysteem, namelijk
via de website sozuidrand.aanmelden.in.
Tijdlijn aanmelden
De aanmeldingsperiode start op maandag 8 maart 2021 om 9.00 uur en loopt tot en met vrijdag 26 maart
2021 om 12.00 uur. Je hebt dus 3 weken de tijd om je aan te melden.
Het tijdstip van aanmelden heeft geen invloed op de toewijzing.
Voorrang voor broer of zus
Gaat er al een broer of een zus (wonend onder hetzelfde dak) naar de school die je voorkeur geniet? Dan kan je
een beroep doen op je recht op voorrang. Je meldt je eveneens aan tussen 8 en 26 maart via
sozuidrand.aanmelden.in en volgt de stappen waarmee je je voorrang kan laten gelden.

Informeer je!
Kies je voor de Sint-Ursulamiddenschool
let dan op het volgende!
Neem rustig de tijd om na te denken over de juiste
schoolkeuze.
Kies je voor de Sint-Ursulamiddenschool let dan
op bij het maken van de juiste keuze op basis van
het keuzepakket!
• SUM 1: keuzepakketten zonder coachuren
(klassieke talen, STEM, moderne talen en
wetenschappen, sport en wetenschappen)
• SUM 2: keuzepakketten met coachuren
(Finse @cademie, bedrijf en organisatie,
maatschappij en welzijn).
Je kan slechts 1 van de 2 kiezen!
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Toewijzing van de school
Vanaf 21 april krijg je via mail en/of brief het resultaat van de aanmeldingsprocedure.
Er zijn drie resultaten mogelijk:
• Je ontvangt een inschrijvingsticket voor de school van je eerste keuze. Je kan daar inschrijven vanaf 24 april.
• Je ontvangt een inschrijvingsticket voor een school van een lagere keuze. Je mag vanaf 24 april inschrijven in
die school en staat op de wachtlijst van de school/scholen van je hogere keuze.
• Je krijgt geen school toegewezen en staat op de wachtlijst van alle door jou gekozen scholen.

Stap 2: inschrijven vanaf 24 april
Indien je een inschrijvingsticket hebt ontvangen voor onze school, dan krijg je nadien automatisch een mail van
onze school met daarin een link om een afspraak te maken om je te komen inschrijven tijdens een tijdslot naar
keuze vanaf 24 april.
De afspraak is nodig om je ticket te verzilveren, dit wil zeggen je in te schrijven in de school. Je hebt tijd om
je ticket te verzilveren tot en met 21 mei 2021, nadien vervalt je ticket en dus ook de voor jou gereserveerde
plaats in de school!
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INLICHTINGEN
BELEIDSTEAM		Directeur:		Mevrouw Veerle Bernaerts

						middenschool@campussintursula.be
			Beleidsmedewerker:
Meneer Stéphane Du Jardin
						stephane.dujardin@campussintursula.be
						Mevrouw Liesbeth De Koninck
						liesbeth.dekoninck@campussintursula.be
						Mevrouw Doortje Verschueren
						doortje.verschueren@campussintursula.be

ADRES			

Postadres:		
Kanunnik Davidlaan 15 - 2500 Lier
						tel. 03 491 92 00
						sum.campussintursula.be
						middenschool@campussintursula.be
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Toegang en onthaal:

Kanunnik Davidlaan 15 - 2500 Lier

INTERNAAT			
			
			

Onze leerlingen kunnen op internaat in SAL Internaat
Antwerpsestraat 121 - 2500 Lier
03 491 97 96, internaat@sal.be
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Mijn notities

Wat je ook kiest, kijk naar je eigen mogelijkheden!
Ben je aangenaam verrast door deze brochure?
Bezoek onze website en maak kennis met de
school, de vakken, de filosofie, de sfeer …
Neem deel aan een ontdekkingstocht
doorheen het studieaanbod (doeroute).
Boek een online contactmoment via de
website en stel je vragen.
Ontmoet onze leerkrachten en leerlingen
online.
sum.campussintursula.be

Je bent van harte
welkom !
Schrijf je meteen in !
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Find us on

Kanunnik Davidlaan 15 - 2500 LIER
sum.campussintursula.be
middenschool@campussintursula.be
03 491 92 00
KOR Lier vzw - Kapucijnenvest 10 - 2500 Lier - 0458 34 22 32 - RPR Antw. Afd. Mechelen - secretariaat@korlier.be

