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Welkom
Je moet weldra een studiekeuze maken die je mogelijkheden na je secundaire 
studies mee kan bepalen. De derde graad wil je voorbereiden op een 
doorstroming naar het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt. We bieden een 
waaier aan studierichtingen aan in ASO, BSO & TSO elk met eigen accenten.

In het ASO krijg je een brede algemene vorming die jou na het 6e jaar naar 
universitaire studies of hogeschool begeleidt. Via de keuze-uren worden 
leerinhouden van jouw interessegebied versterkt of aangevuld met nadruk 
op begeleid zelfstandig werken.

Het BSO is vooral een praktische onderwijsvorm die jou voorbereidt op de 
beroepswereld. Het zevende specialisatiejaar geeft recht op het diploma 
secundair onderwijs.

In het TSO combineer je theorie, toepassing en praktijk. Nadien kan je een 
beroep uitoefenen of verder studeren, voornamelijk in de hogeschool.

In zowel BSO als TSO maken de leerlingen van het zesde en zevende jaar 
een geïntegreerde proef (GIP). Je bereidt een vakoverschrijdende opdracht 
voor die een gemengde jury (leraars en mensen uit de praktijk) evalueert.

We beogen naast de lessen met tal 
van projecten en excursies een sociale, 
culturele, sportieve en ethische vorming. Zo 
word je een zelfbewuste en geëngageerde 
jongere.

We wensen je alvast heel veel succes met je 
studies!
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Onze school wil garant staan voor een zorgzame school waarin 
de leerling zich optimaal kan ontplooien volgens zijn eigen talenten 
en interesses. 

Wij willen een school zijn waar alle leerlingen gelijke ontwikkelingskansen 
krijgen. Daarom leveren wij inspanningen om onze leerlingen te begeleiden en 
te ondersteunen in hun persoonlijk traject. Het is de bedoeling dat leerlingen 
groeien naar zelfredzaamheid. 

Deze leerlingenbegeleiding is een zaak van de hele school. Elke leraar is 
begeleider van leerlingen en heeft oog voor de zorg voor elke leerling. De 
dagelijkse opvolging van een klasgroep is in handen van de klassenleraar. 
Hij coördineert de eerstelijnszorg binnen het normale klasgebeuren (agenda, 
notities bij ziekte, algemene studietips, aanspreekpunt bij persoonlijke 
problemen …). 

Sommige leerlingen hebben bijzondere 
noden. De school biedt extra zorg aan deze 
leerlingen. Samen zoeken  we naar de meest 
gepaste vorm van begeleiding.

Deze visie wordt gedragen door het hele 
schoolteam. We durven rekenen op een 
open communicatie met en medewerking 
van leerlingen en ouders.

Waardevol
onderwijs
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Studieaanbod
De zes leerjaren van het secundair onderwijs zijn onderverdeeld in drie 
graden van elk twee leerjaren. In deze structuur liggen enkele belangrijke 
keuzemomenten na de eerste en tweede graad.

Ook in de derde graad bieden wij drie onderwijsvormen aan:
• het algemeen secundair onderwijs (ASO)wijs (BSO)
• het beroepssecundair onderwijs (BSO)
• het technisch secundair onderwijs (TSO)

Binnen elke onderwijsvorm zijn er verschillende studierichtingen. Schematisch 
vind je hiernaast de studierichtingen die we binnen onze school aanbieden.

Keuzemogelijkheden
Vanaf de derde graad kan je vanuit je talenten en interesses verfijnde 

keuzes maken met het oog op doorstroming naar hoger onderwijs 

of arbeidsmarkt. Bij elke studierichting in deze brochure duiden we 

in kleine kaders aan welke logische overgangen naar deze richting 

leiden. Uiteraard zijn er ook andere mogelijkheden. In dat geval zal 

je verschillende vakken sterk moeten bijwerken. Dit vraagt een extra 

inspanning. De leerlingenbegeleiding helpt je bij deze oriëntatie.  
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Keuze-uren
In de derde graad ASO kan je, afhankelijk van het jaar en de richting, één of twee 
lesuren vrij kiezen die ingericht worden in de complementaire ruimte. Met het oog op 
verdere studies in het hoger onderwijs kan je je versterken in een aantal domeinen.

Economie
Crisis, belastingen, besparingen, 
reclame, budget, begroting, solliciteren, 
jobs,… je kan je geen wereld inbeelden 
zonder economie. In het hoger onderwijs 
is economie vaak in de lessentabellen 
opgenomen.
Studenten zonder economische 
achtergrond hebben vaak moeite om 
voor dit onderdeel te slagen, daarom 
scherpen we via dit keuze-uur je 
financiële geletterdheid en vaardigheden 
aan, uitgaande van de actualiteit. We 
maken o.a. gebruik van de tool Skillville.

Duits
Naast Nederlands en Frans is Duits 
de officiële taal van ons land. Met 105 
miljoen moedertaalsprekers is het de 
grootste taal binnen de Europese Unie 
en door de sterke Duitse economie 
wint de taal steeds meer terrein op de 
arbeidsmarkt. We scherpen in dit keuze-
uur je vaardigheden verder aan, zodat je 
ieder gesprek kan aangaan zonder door 
de mand te vallen.

Spaans (1)  beginners
Spaans is net iets meer dan “Dos 
cervezas por favor.” Spaans heeft de 
meeste moedertaalsprekers ter wereld, 
na het Chinees natuurlijk. Je leert op een 
communicatieve manier een mondje 
Spaans spreken. Dit keuze-uur is voor 
beginners. Enige voorkennis is dus niet 
vereist, we beginnen van niveau 0.

Spaans (2) met voorkennis
Spaans is een wereldtaal! Een andere 
taal en cultuur betekent ook een 
ander wereldbeeld. Aan de hand van 
verschillende culturele thema’s leer je 
op een beklijvende manier bepaalde 
aspecten van de Spaanse en Latijns-
Amerikaanse cultuur kennen.

Statistiek
Heel wat hogere studies binnen de 
humane wetenschappen bevatten 
een belangrijke component statistiek. 
Studenten zonder wiskundige 
achtergrond hebben soms moeite om 
hiervoor te slagen. Door voor dit keuze-
uur te kiezen stap je vol zelfvertrouwen 
het hoger onderwijs in.
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Wiskunde
Je komt bijna dagelijks in contact 
met wiskundige toepassingen zoals 
zoekmachines en paswoord-beveiliging, 
maar weet je eigenlijk wel welke wiskunde 
hierachter schuilt? Tijdens deze lessen 
ga je onder begeleiding zelfstandig aan 
de slag om al die wiskundige geheimen 
te ontrafelen. We wisselen groepswerk 
af met individuele opdrachten.

Wetenschappen (1u)
We focussen op de anatomie: een deel 
van de biologie. Onder begeleiding maak 
je zelfstandig een onderzoeksopdracht 
rond spieren, botten en andere 
structuren van het lichaam. Door de 
analyse van je eigen sport krijg je inzicht 
in hoe ieder onderdeel van het lichaam 
meewerkt aan beweging. Je wordt 
optimaal voorbereid op de leerstof 
en latere onderzoeksopdrachten 
binnen bewegings- en gezondheids-
wetenschappen.

Wetenschappen (2u)
We gaan dieper in op de basisleerstof 
van de vakken biologie, chemie, fysica 
en aardrijkskunde. Tijdens practica 
in het labo scherp je je technische 
vaardigheden aan en krijg je meer inzicht 
in de wetenschappelijke praktijk. Extra 
onderzoeksopdrachten bevorderen het 
begeleid zelfstandig leren. 
In het 6e jaar bereiden we je voor op een 
wetenschappelijk studie in het hoger 
onderwijs. Twijfel je nog welke richting 
je uit wil? Wij zorgen dat je de nodige 
informatie krijgt over de verschillende 
afstudeerrichtingen binnen de exacte 
wetenschappen.





De eerste 
graad
ASO- 

richtingen
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Sportwetenschappen

Deze richting heeft een sterk 
wetenschappelijk accent. Naast 
de wetenschappen krijg je ook een 
wiskundige basis, zodat je niet in de 
problemen komt als je later kiest voor 
een academische studierichting als 
Kinesitherapie.
Iedere week heb je 6 lesuren sport (zoals 
gymnastiek, zwemmen, balsporten, 
dans, atletiek...). In het 6de jaar wordt 
eveneens een wintersportstage in het 
jaarplan opgenomen.
Wij verwachten van jou voldoende 
intellectuele en fysieke aanleg en een 
positieve studiementaliteit, vooral 
voor  wetenschappen  en  wiskunde.  
Bovendien  moet je beschikken over het 
nodige doorzettingsvermogen.
Buiten de lesuren hebben we een breed 
sportaanbod. Je kan deelnemen aan 
middagsport en op woensdagnamiddag 
zijn er regelmatig buitenschoolse 
competities en sportontmoetingen. Tot 
slot nemen we met onze school deel 

aan het SNS-project (sport na school) in 
samenwerking met Stichting Vlaamse 
Schoolsport en de gemeente.

Wat na het secundair?
Sportwetenschappen leidt in het hoger 
onderwijs vooral naar een pedagogische 
of sportief- wetenschappelijke studie op 
zowel professioneel als academisch 
niveau.

 
Logische overgang

Uit 4 Latijn leerweg 5

Uit 4 Sportwetenschappen

Uit 4 Wetenschappen

Uit een niet-sportrichting: je wordt vooraf 

getest op motorische vaardigheden. Je krijgt 

een schriftelijk advies met de sportvakken die 

je moet bijwerken. 

 
Keuze-uren 6de (2 uren)
• Duits
• economie (1 uur)  wetenschappen (1 uur)
• Spaans
• Wetenschappen (2 uur)
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Logische overgangen
Uit 4 Wetenschappen, 
Uit 4 Latijn leerweg 5
Uit 4 Sportwetenschappen mits goede resultaten voor wetenschappen en wiskunde.

 
Keuze-uren 6de (2 uren)

• Duits
• Spaans

• wetenschappen

• wiskunde

Wetenschappen-wiskunde

De meest uitgesproken exact- 
wetenschappelijke richting in de derde 
graad van het aso is Wetenschappen-
wiskunde. De richting sluit aan op de 
richting Wetenschappen van de tweede 
graad.
In het vijfde jaar krijg je twee keuze-
uren. Je kunt kiezen voor wiskunde of 
wetenschappen. Tijdens deze uren krijg 
je de ruimte om abstracte theoretische 
principes te linken aan hun praktische 
toepassing.
Je leert zelfstandig en methodisch te 
werk gaan. Hierbij staat het oplossen 
van wetenschappelijke  en wiskundige 
problemen centraal.

Wat na het secundair?
Wie aan studies burgerlijk ingenieur, 
wiskunde of natuurkunde denkt, raden 
we aan in de derde graad te kiezen voor 
twee uren wiskunde. Wie opteert voor 
wetenschappen met 6 uur wiskunde, 
is goed voorbereid op alle andere 
wetenschappelijke, medische en 
paramedische studies in het academisch 
en hoger professioneel onderwijs.

 
Keuze-uren 5de (2 uren)
• wetenschappen
• wiskunde
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Logische overgang
Uit 4 Latijn leerweg 5

 
Keuze-uren 6de (2 uren)

• Duits
• Spaans

• wetenschappen

• wiskunde

Latijn-wiskunde

Als je naast Latijn ook geïnteresseerd 
bent in de exacte wetenschappen, dan 
kan je in onze school kiezen voor Latijn-
wiskunde. De combinatie van Latijn en 
wiskunde zorgt voor een evenwichtige 
opleiding, waarin analytisch denken 
centraal staat.
Aangezien je Latijn hebt gevolgd in 
de tweede graad, heb je reeds een 
duidelijk beeld van wat deze klassieke 
talen kunnen bieden. Je kan nu aan de 
slag met de bekendste teksten uit de 
Romeinse oudheid, die mee aan de basis 
lagen van onze eigen beschaving.
Daarnaast krijg je iedere week 6  uur 
wiskunde. 

In het vijfde jaar krijg je twee keuze-
uren. Je kunt kiezen voor wiskunde of 
wetenschappen. Tijdens deze twee 
uren krijg je de ruimte om abstracte 
theoretische principes te linken aan hun 
praktische toepassing.

Wat na het secundair?
Vanuit deze studierichting kan je in het 
hoger onderwijs zowel academische of 
professionele studies aanvatten. 

 
Keuze-uren 5de (2 uren)
• wetenschappen
• wiskunde
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Latijn-Moderne talen

Ben je geboeid door taal en cultuur en 
wil je een studierichting die je maximaal 
voorbereidt op je verdere academische 
carrière? Kies dan in de derde graad voor 
de richting Latijn-Moderne talen.
Je maakt kennis met auteurs die tot de 
grootmeesters van de wereldliteratuur 
behoren. Je leert ook heel wat 
hedendaagse auteurs kennen.
We mikken met deze studierichting op 
een veelzijdige taalvorming. Je oefent 
de communicatieve aspecten, verwerft 
grondig inzicht in de structuur en de 
mogelijkheden van de levende talen. 
Je legt met je kennis van het Latijn 
verbanden en ervaart wat taalevolutie is.
Een ruime culturele belangstelling, vooral 
in taalkundige en literaire aspecten, is 
een pluspunt. 
 

 Wat na het secundair?
Latijn-moderne talen is een goede 
voorbereiding op taalkundige en humaan 
wetenschappelijke studierichtingen, 
zowel aan een universiteit als in een 
hogeschool.

 
Logische overgang

Uit 4 Latijn

 
Keuze-uren 6de (2 uren)
• Spaans
• seminarie economie (1 uur) statistiek (1 uur)
• seminarie economie (1 uur) wetenschappen (1 uur)
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Moderne talen-wiskunde

Deze richting is een polyvalente 
richting in de derde graad. Je krijgt zes 
lesuren wiskunde. Je leert wiskundige 
problemen oplossen  en je kunt 
uitleggen waarom je de voorkeur geeft 
aan een bepaalde methode.
We leggen ook de nadruk op de talen: 
Nederlands, Frans, Engels, Spaans en 
Duits. Je traint de vier vaardigheden 
(luisteren, lezen, spreken en schrijven) 
zodat je vlot en precies kunt 
communiceren.
Tijdens de studiereizen krijg je de kans 
om je verworven kennis van deze talen 
te gebruiken in een authentieke context. 

Wat na het secundair?
Moderne talen-wiskunde is een zeer 
brede, algemene studierichting, de ideale 
voorbereiding op een professionele of 
academische bachelor. 

 
Logische overgangen
Uit 4 Economie-wiskunde
Uit 4 Wetenschappen
Uit 4 Latijn leerweg 5

 
Keuze-uren 6de (2 uren)
• seminarie economie (1 uur) wetenschappen (1 uur)
• Spaans
• wetenschappen
• wiskunde
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Economie-moderne talen

In deze richting combineer je economie 
met een maximaal aantal uren talen.
In de lessen economie betrekken we 
voortdurend de economische actualiteit 
om je interesse in sociaal-economische, 
maatschappelijke thema’s te prikkelen. 
Door deze economische basisvorming 
verwerf je inzicht in de boeiende wereld 
van vraag en aanbod, sparen en lenen, 
arbeidsmarkt... De deelname aan een 
aantal workshops, presentaties van
ondernemers…. scherpt je kennis verder 
aan. 
Je maakt kennis met de verschillende 
aspecten van het ondernemen en 
de financiële en boekhoudkundige 
aspecten van het bedrijfsleven. 
We leggen ook de nadruk op de talen: 
Nederlands, Frans, Engels, Spaans en 

Duits. Je traint de vier vaardigheden 
(luisteren, lezen, spreken en schrijven) 
zodat je vlot en precies kunt 
communiceren.
Tijdens de studiereizen krijg je de kans 
om je verworven kennis van deze talen 
te gebruiken in een authentieke context. 

Wat na het secundair?
Met je diploma economie-moderne 
talen heb je een goede basis voor heel 
wat richtingen in het hoger onderwijs, 
zowel professionele als academische 
bacheloropleidingen in economische of 
taalkundige richtingen. 

 
Logische overgangen
Uit 4 Economie-moderne talen
Uit 4 Economie-wiskunde

 
Keuze-uren 6de (2 uren)
• Spaans
• seminarie economie (1 uur) statistiek (1 uur)
• seminarie economie (1 uur) wetenschappen (1 uur)
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Economie-wiskunde

In deze richting combineer je economie 
met een pakket van 6 uur wiskunde.
In de lessen economie verwijzen we 
voortdurend naar de economische 
actualiteit  om je interesse in 
sociaaleconomische, maatschappelijke 
thema’s te prikkelen.
We geven je een algemene economische 
basisvorming mee die je helpt om 
inzicht te verwerven in de boeiende 
wereld van vraag en aanbod, sparen en 
lenen, arbeidsmarkt... De deelname aan 
een aantal workshops, presentaties van 
ondernemers….  scherpt je kennis verder 
aan.
Op bedrijfseconomisch vlak maken we 
kennis met de verschillende aspecten 
van het ondernemen en brengen 
we je inzicht bij in de financieel-
boekhoudkundige aspecten van het 
bedrijfsleven. De theorie die je tijdens de 

lessen wiskunde verwerkt, pas je toe op 
concrete economische vraagstukken. 
Op die manier verwerf je inzichten die 
nodig zijn voor verdere economische 
studies.

Wat na het secundair?
Met je diploma economie-wiskunde ligt 
de weg open voor heel wat richtingen in 
het academisch of professioneel hoger 
onderwijs. 

 
Logische overgang
Uit 4 Economie-wiskunde

 
Keuze-uren 6de (2 uren)
• Duits
• Spaans
• wetenschappen
• wiskunde



19

EM EW LM LW MW SW WW

5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6

aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1

biologie 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2

chemie 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

Duits 3 3 1 3 3 1 3 3 1 1

economie 4 4 4 4

economie (seminarie) 1 1 1 1 1

Engels 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2

esthetica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Frans 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3

fysica 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3

geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Latijn 4 4 4 4

lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

natuurwetenschappen 2 2 2 2

Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Spaans 1 1

sport 6 6

wiskunde 3 3 6 6 3 3 6 6 6 6 4 4 6 6

keuze-uur 2 2 2 2 2 2 2 2 2

TOTAAL 32 33 32 33 32 33 33 33 32 33 32 33 32 33

onze 
lessentabellen





TSO- 
richtingen
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LO en sport

In deze studierichting specialiseer je je 
niet in één sport. Gymnastiek, atletiek, 
balsport, zwemmen, omnisport en 
ritmisch expressieve vorming komen 
aan bod,  dit zowel op technisch als op  
tactisch gebied. Vakken als 
toegepaste chemie/ fysica/biologie, 
bewegingsagogiek, LO en maatschappij 
en psychologie leggen de basis voor 
verdere studies. Binnen de diverse 
bewegingsdomeinen ontwikkel je  
sociale vaardigheden: fair play, 
samenwerking en regels aanvaarden. 
Ook attitudes als durf, zelfbeheersing, 
doorzettingsvermogen, aandacht voor 

veiligheid en een gezonde levensstijl 
krijgen de nodige aandacht. In het 6de 
jaar neem je deel aan een verplichte 
wintersportstage en werk je zelfstandig 
aan een geïntegreerde proef (GIP). 

Wat na het secundair?
Je kan kiezen voor een professionele 
bachelor, bijvoorbeeld lichamelijke 
opvoeding. Ook de beroepen waarvoor 
je een flinke fysieke paraatheid nodig 
hebt, zijn in trek: vb. uniformberoepen 
(politie, brandweer of leger).

 
Logische overgangen
Uit 4 Lichamelijke opvoeding en sport
Uit 4 Sportwetenschappen
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Logische overgangen
Uit 4 Techniek-wetenschappen
Uit 4 Wetenschappen

Techniek-wetenschappen

In deze studierichting krijg je een 
uitgebreide theoretische en praktische 
wetenschappelijke vorming. 
In de wetenschappen steunt de 
didactische aanpak op de wisselwerking 
tussen theorie en labo- oefeningen 
(toegepaste biologie, toegepaste 
chemie, toegepaste fysica). Enerzijds 
verduidelijkt de praktijk de theorie en 
anderzijds leer je via experimenten 
abstracte regels afleiden. Door 
nauwkeurige waarnemingen en 
experimenten leer je de typisch 
wetenschappelijke denk- en werkwijze 
beheersen die je nodig hebt voor verdere 
studies en de job die daar bij aansluit.
Een wetenschappelijke methode 
doorgronden is ondenkbaar zonder een 
degelijke wiskundige basis. Daarom 

bieden we jou in de derde graad 6 uur 
wiskunde aan.

Wat na het secundair?
Mede door de geïntegreerde proef 
in het zesde jaar, bereidt deze 
studierichting in de eerste plaats voor 
op een wetenschappelijke professionele 
bachelor. 
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Handel

We bieden een brede algemene 
vorming met aandacht voor moderne 
talen en bedrijfseconomie. Tijdens de 
studiereizen en de geïntegreerde proef 
(GIP) krijg je de kans je verworven 
kennis van deze talen toe te passen. De 
bedrijfsgerichte vorming is opgedeeld 
in drie delen. Het commercieel 
gedeelte leert je alles over marketing en 
handelsactiviteiten. Het administratief 
deel behandelt de boekhouding van de 
handelsonderneming. Tenslotte is er 
het bedrijfseconomische onderdeel dat 
erop gericht is om de beleidsaspecten 
van een onderneming onder de 
aandacht te brengen. De theoretische 
kennis wordt toegepast of aangevuld 
vanuit de praktijk, via bedrijfsbezoeken, 
actualiteitsopdrachten en seminaries. 
De minionderneming binnen de GIP-

 
Logische overgang
Uit 4 Handel

opdracht, is de uitgelezen manier 
om bedrijfseconomische kennis, 
vaardigheden en attitudes te ontwikkelen 
en uit te bouwen.

Wat na het secundair?
Deze richting bereidt je voor op de 
hogeschool (professionele bachelor).
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Boekhouden-informatica

In deze studierichting is er een evenwicht 
tussen een brede algemene vorming en 
het specifiek gedeelte van de opleiding: 
bedrijfseconomie en toegepaste 
informatica. 
In het vak bedrijfseconomie gaat 
de aandacht naar de dubbele 
boekhouding & jaarrekeninganalyse 
van een onderneming. Ook het 
opstart, investerings-, financierings-, 
marketingbeleid van een onderneming 
wordt uitgelicht. 
Toegepaste informatica leert je 
vaardigheden en attitudes die nuttig 
zijn om problemen te analyseren en 
op te lossen. Je leert programmeren, 
omgaan met professionele 
softwarepakketten en ontwikkelt je eigen 
webtoepassing. Via bedrijfsbezoeken, 
actualiteitsopdrachten en seminaries 
wordt dagelijkse economische kennis 
bijgebracht en aangescherpt. Je hebt 

de competenties om op eigen benen te 
staan in de ondernemingswereld.

Wat na het secundair?
Zowel de richting Handel als  
Boekhouden-informatica bereiden je 
voor op de hogeschool (professionele 
bachelor). Als je daar niet voor kiest 
kan je ook een specialisatiejaar volgen. 
Daarnaast heb je door de praktische en 
concrete insteek van deze richtingen 
al veel vaardigheden en attitudes 
ontwikkeld die je succes op de 
arbeidsmarkt zal verhogen.

 
Logische overgang
Uit 4  Handel
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BI LO HN TW

5 6 5 6 5 6 5 6

aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1

bedrijfseconomie 7 7 9 10

bewegingsagogiek 2 2

Duits 3 2

Engels 3 3 2 2 3 3 2 2

Frans 3 3 2 2 4 4 2 2

geschiedenis 1 1 1 1 1 1 1 1

godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2

informatica 1 1

lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2

lichamelijke opvoeding & sport 7 7

LOS en maatschappij 1 1

natuurwetenschappen 1 1 1 1

Nederlands 3 3 3 3 3 3 4 4

psychologie 1 1

toegepaste biologie 4 4 3 2

toegepaste chemie 1 1 5 6

toegepaste informatica 5 5

toegepaste fysica 1 1 4 4

wiskunde 4 4 2 2 3 3 6 6

TOTAAL 32 32 33 33 32 32 32 32

onze 
lessentabellen



BSO- 
richtingen
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Organisatiehulp

De studierichting Organisatiehulp 
is praktijkgericht en biedt je een 
professionele voorbereiding op een 
tewerkstelling in verschillende sectoren. 
Je verwerft kennis, vaardigheden en 
attitudes om aan de slag te gaan als 
logistiek assistent in zorginstellingen 
(woonzorgcentra, ziekenhuizen, 
kinderdagverblijven).
Het is de bedoeling dat je leert werken 
in eenvoudige situaties onder toezicht 
van een verantwoordelijke, waarbij een 
werkplan is opgesteld door anderen. 
Door werkplekleren, je stages en de 
geïntegreerde proef die je in het zesde 
jaar maakt, leg je de link tussen de lessen 
en de werkpraktijk. Je verwerft ook een 
praktische basiskennis Frans die je kan 
gebruiken op de werkvloer.
Je bent geëngageerd, dienstbaar en 
vriendelijk in de omgang. Uiteraard 
heb je een verzorgd voorkomen en ben 
je tactvol, creatief, betrouwbaar en 
discreet. Je leert ook ordelijk, stipt en 
nauwkeurig werken.

Wat na het secundair?
Na het zesde jaar behaal je een 
studiegetuigschrift. Met het 
ondernemend project (complementair 

gedeelte) verwerf je inzicht in de werking 
van een bedrijf en oefen je praktische 
ondernemers competenties. Dat is 
noodzakelijk voor wie een eigen zaak wil 
opstarten. Daarna kan je doorstromen 
naar een zevende jaar om een diploma 
secundair onderwijs te behalen. Het 
logische vervolg is het zevende jaar 
Organisatie-assistentie in een andere 
school.

Op de arbeidsmarkt aan de slag als:
 ▪ logistiek assistent in 

zorginstellingen zoals 
woonzorgcentra, kinderdagverblijven 
en dagcentra;

 ▪ logistiek medewerker in 
kleinhuishouding, bij diensten voor 
gezinszorg of bij particulieren;

 ▪ servicemedewerker in 
kleinhoreca, vakantiecentra, 
bedrijven, zorginstellingen en 
onderwijsinstellingen. 

 
Logische overgang
Uit 4 Verzorging-voeding
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Kantoor

In de richting Office en Logistics leer je 
enerzijds diverse administratieve taken 
uitvoeren, zoals klanten ontvangen, 
agenda’s opmaken, presentaties 
voorbereiden enz. Anderzijds kom je 
alles te weten over het verzenden en 
ontvangen van goederen en de vlotte 
werking binnen het magazijn.
Omdat we niet meer zonder computer 
kunnen, besteed je uiteraard veel 
aandacht aan ICT- vaardigheden. 
Daarnaast is het belangrijk dat je vlot 
zakelijk kunt communiceren in het 
Nederlands, maar ook in het Frans en 
Engels.
In het vijfde jaar maak je kennis met 
de bedrijfswereld via bedrijfsbezoeken, 
stages en werkplekleren. Het is belangrijk 
dat je een verzorgd voorkomen hebt en 
dat je sociaal vaardig bent zodat je met 
iedereen vlot en correct kunt omgaan. 
De bedrijfsstages in het zesde en het 
zevende jaar geven jou de kans om 
verworven kennis en vaardigheden in de 
praktijk te oefenen.

 
Logische overgang
Uit 4  Kantoor

Wat na het secundair?
Na het zesde jaar behalen de leerlingen 
een studiegetuigschrift. 
Wil je het diploma van secundair 
onderwijs behalen, volg je nog een 
specialisatiejaar.
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Kantoor (specialisatiejaar)

Wie het specialisatiejaar Kantoor volgt, 
kan het diploma van secundair onderwijs 
behalen. Tijdens het ondernemend 
project in het complementair gedeelte 
krijg je inzicht in de werking van 
een bedrijf en oefen je praktische 
ondernemerscompetenties. In het 
zevende jaar leer je nog meer klantgericht 
handelen en werken in team. Denk aan 
werk bij een helpdesk, in een showroom, 
op een beurs, in de e-business, enz.
Naast de stages krijg je ervaring via een 
oefenfirma in de klas.
Je krijgt ook een uitgebreide ICT-
opleiding zodat je leert werken met ERP-
software en programma’s als Photoshop, 

 
Logische overgang
Uit 6 Kantoor

InDesign, Acrobat, enz. 
Je legt opnieuw een geïntegreerde proef 
af.

Wat na het specialisatiejaar?
Na het specialisatiejaar kan je 
bijvoorbeeld aan de slag als 
onthaalmedewerker, administratief 
logistiek medewerker of als commercieel 
medewerker binnendienst.
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onze 
lessentabellen

OH KN

5 6 5 6 7

Engels 2 2 2

Frans 1 1 3 2 2

godsdienst 2 2 2 2 2

kantoor 8 8 11

lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2

logistiek 5 4

ondernemend project 2 2 2

organisatiehulp 21 21

logistieke assistentie 7 7

logistieke medewerking indirecte zorg 4 4

stage 10 10

PAV 4 4 4 4 4

stage 4 7 7

zakelijke communicatie 2 1

TOTAAL 32 32 32 32 32
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Studieondersteuning

Studeren loopt niet voor iedereen van een leien 

dakje. Bij de ene gaat het veel vlotter dan bij de 

andere. Daar kunnen diverse redenen voor zijn: 

leermoeilijkheden, een taalachterstand, praktische 

omstandigheden. 

Om als school tegemoet te komen aan deze 

moeilijkheden  bieden de vakleerkrachten en de 

leerlingbegeleiding ondersteuning aan om je 

leerproces te begeleiden.

Samen leren

Klassenleraar
Eén van je leraars vervult de taak van klassenleraar. Vanaf de eerste schooldag draagt hij zorg voor jou en je klasgenoten.  

Hij staat je met raad en daad bij, stimuleert en moedigt je aan. Bij hem kan je terecht met al je vragen en problemen. 
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Begeleiding
Als jij het zelf even moeilijk hebt, om welke 

reden dan ook, dan staan de leerlingbegeleiding, 

je klassenleraar, je vakleerkrachten en de directie 

voor je klaar. Heb je het gevoel dat je er alleen voor 

staat? Spreek ons dan aan en we zullen al het 

mogelijke doen om je te helpen. Als een probleem 

buiten onze bevoegdheid valt, dan contacteren 

we op jouw vraag het CLB. Deze mensen 

zijn gespecialiseerd om leerlingen met 

diverse problemen uit de nood 

te helpen.

Samen leren

Leerlingenraad
Wil je iets veranderen in de school? Wil je de dialoog aangaan met je leerkrachten en de directie over zaken die voor jou als leerling belangrijk zijn? Misschien organiseer je graag evenementen die het leven binnen de school interessanter maken? Dan is de leerlingenraad iets voor jou!



Buiten de lesuren

artistiek circuit

Italië

sport
Londenreis

Wat je in het klaslokaal leert is erg belangrijk, maar onze 
school heeft in de derde graad nog een aantal andere 
troeven. In het vijfde jaar kan je deelnemen aan een 
internationaal project, gaan we met de school op reis naar 
Londen, in het zesde jaar naar Polen of Italië. Je kan in het 
artistiek circuit samen met je vrienden theater, dans en 
muziek ontdekken na de schooluren. Je kan deelnemen 
aan een partijtje voetbal, volleybal, basketbal, badminton, 
tennis etc. We nemen met de school ook deel aan atletiek- 
en zwemwedstrijden. Het pastoraal team organiseert 
bezinningen rond de belangrijkste christelijke feestdagen. 
Met de jaarlijkse solidariteitstocht dragen we mensen die 
het moeilijk hebben een warm hart toe.

int
ernationaal project
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Vlot bereikbaar

Lier

Aarschot

Westerlo

Mechelen

Herselt
Pijpelheide - Aarschot
Booischot - Aarschot

Mechelen - Westerlo - Geel
Mechelen - Herentals
Tremelo

515
510

160
511

161
527
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Inschrijvingen
Je kan je dochter of zoon online inschrijven vanaf 3 mei. 

Raadpleeg onze website voor meer informatie!


