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T R O E V E NT R O E V E N

Uitdagend onderwijs, 
met hoge slaagcijfers 

in het hoger 
onderwijs! 

Gemiddeld scoren 
onze leerlingen 

10 % beter!

De breedste waaier 
studierichtingen 

aso in de 
2de-3de graad!

Kleine klasgroepen 
in de eerste graad, 

met een eigen 
klaslokaal.

Basiszorg voor 
iedere leerling, met 
de klassenleraar 

als spilfiguur.

Een gezonde 
catering met 

warme en koude 
gerechten.

Doorbladeren naar 
praktische info?

Zie voorlaatste blz!

WELKOM

DUURZAAM COLLEGE

Beste leerling, beste ouder(s)

Super dat je overweegt je middelbaar te starten of verder te zetten op SJKS.

Start je volgend schooljaar in 1A, dan heb je gelukkig maar twee opties om uit 
te kiezen: Latijn of Moderne. In beide gevallen ligt de focus op de hoofdvakken 
Frans, Nederlands en wiskunde.
In de Moderne wordt er een brede maar stevige basis gelegd om daarna zelf vol-
uit aan de slag te gaan en je favoriete richting te kiezen. Kies je voor Latijn, dan 
word je deel van een lange traditie van klassieke humaniora. 
De lat ligt een beetje hoger: ga jij de uitdaging aan?

Vanaf het tweede jaar en vooral in de tweede en derde graad wordt het kiezen al 
wat moeilijker. Wij bieden immers een erg brede waaier aan studierichtingen  erg brede waaier aan studierichtingen 
aan.aan. 
Hopelijk vind je in de lessentabellen jouw gading, maar neem zeker ook een 
kijkje bij de infofilmpjesinfofilmpjes en proeflessenproeflessen op onze website of doe navraag in je  
kennissenkring.

We kijken er naar uit je welkom te heten!
Tiny Torsy • Isabelle Van Lemmens • Stefan De Bock • Bernard Jadoul

Kwaliteit voor de toekomst, dat is onze slogan. We doelen daarmee vooral op 
ons uitdagend onderwijs, maar actuele, relevante thema’s leven ook binnen de 
school. 
Zo blijven we aandacht voor het thema duurzaamheid vragen en kij-
ken we hoe we duurzame stappen kunnen zetten op het vlak van mo-
biliteit, energie, voeding en afval. De groene blaadjes doorheen deze 
brochure loodsen je naar enkele voorbeelden van onze duurzame  
initiatieven.

Meer dan 400 
dansers in onze 

recreatieve 
dansgroep Skairo 
met choreografen 

uit de 2de en 3de 
graad!
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Waar staat deze richting voor?Waar staat deze richting voor?
Je studeert graag en beschikt over een dosis ge-
zond verstand? Dan is de optie Latijn wellicht iets 
voor jou. Uiteraard heb je ook wel wat doorzettings-
vermogen nodig.

Waarom zou ik voor deze richting kiezen?Waarom zou ik voor deze richting kiezen?
Dagelijks leer je nieuwe woorden en leg je de link 
met de moderne talen. Een deel van de Nederland-
se woordenschat is afgeleid van het Latijn of van 
het Grieks. Als je deze talen kent, zal je vlugger de 
betekenis van moeilijke woorden in je eigen taal 
begrijpen. Omdat de vorm van een woord meestal 
veel zegt over de precieze betekenis, leer je de ge-
gevens nauwkeurig te analyseren en op basis daar-
van tot een logisch besluit te komen. 

Doordat er tijdens de lessen tal van grammaticale 
begrippen en vervoegingen worden aangeleerd, 
krijg je bovendien meer inzicht in de structuur van 
talen. Bovendien leer je niet alleen antieke teksten 
te ontleden naar vorm en inhoud, maar kan je de 
aangeleerde vaardigheden al snel toepassen op 
moderne Nederlandse, Franse of Engelse teksten.

Dankzij de teksten leer je ook heel wat over de cul-
tuur en de levenswijze van de Romeinen. In de cul-
tuurlessen ga je terug tot de basis van onze wester-
se maatschappij en van ons westers denken.

Voor Latijn moeten theoretische pakketjes gestu-
deerd worden, een specifieke manier van leren die 
al vlug ook voor andere vakken zijn vruchten af-
werpt en die op termijn een uitstekende vorming 
biedt voor elke vorm van hoger onderwijs.

1A - optie LATIJN
Studium linguae 

Latinae 
generalis 

educationis 
vectis est

Latijn is een hefboom 
voor algemene vorming

0 1 2 3 4 5
geschiedenis

Engels
muziek

godsdienst
lichamelijke opvoeding

beeld
techniek

natuurwetenschappen
aardrijkskunde

Frans
Nederlands

wiskunde
Latijn

Basisvorming

Schoolkeuze
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1A - optie MODERNE

Waar staat deze richting voor?Waar staat deze richting voor?
Wanneer je kiest voor Moderne, kies je voor een ste-
vige basis algemene vorming; jij studeert graag en 
hebt een brede interesse. In de lagere school had je 
weinig moeite met de leerstof.

Waarom zou ik hiervoor kiezen?Waarom zou ik hiervoor kiezen?
Omdat we in het lessenpakket ten volle inzetten op 
moderne talen, wiskunde en techniek. Verdieping 
voor Frans, Nederlands en wiskunde is een traditie 
van onze school. We bereiden je voor op een zo ruim 
mogelijke studiekeuze na de eerste graad. In onze 
school is dat de volledige waaier(!) van aso-richtin-
gen. 

In het vak TasteTaste proeven leerlingen van uiteenlo-
pende projecten. ICT, ‘leren leren’, mediawijsheid, 
wetenschappen... zijn slechts enkele voorbeelden 
van modules.

Een stevige 
basis 

voor je 
toekomst!

66

We stimuleren en promoten het gebruik van de 
fiets, ook voor schooluitstappen.

77



2e JAAR
“Ik vind het fijn dat onze leerkracht mens & samenleving 
soms afwijkt van het handboek, om in te spelen op de  
actualiteit.“ 
Nan V. - 2e Moderne Talen - Wetenschappen.
“Klopt,  zo bespraken we o.a. de gevaren van sexting tijdens 
de les en zoomden uitgebreid in op het jaaroverzicht 2020 
van cartoonist Kim.”  
Valérie Vastenhaeck -  leerkracht mens & samenleving.

Scan mij!

Elke tweedejaars krijgt het nieu-
we, boeiende vak mens & samen-
leving voorgeschoteld. Er valt 
ontzettend veel over te vertellen 
(zie QR), samengevat draait het 
rond onderwerpen die aansluiten 
bij de uitdagingen voor jongeren 
van vandaag en morgen:

• mediawijsheid
• lichamelijke en geestelijke  

gezondheid
• economisch-financiële  

competenties
• sociaal-relationele  

vaardigheden
• burgerschap

 
  
  

In het 2e jaar bezoeken we de 
kringwinkel, bekijken we de her-
bruikbaarheid van de goederen 
en gaan we kritisch nadenken 
over de huidige wegwerpmaat-
schappij.

“ “
88
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Na 1A krijg je drie opties: Grieks-Latijn, Latijn of Moderne Talen – Grieks-Latijn, Latijn of Moderne Talen – 
WetenschappenWetenschappen, elk met hun eigen leerplan.
Voor 2 Moderne Talen-Wetenschappen2 Moderne Talen-Wetenschappen betekent dit dat de talen 
en wetenschappen extra uren gebruiken om bijkomende leerstof te 
zien. Ook wiskunde wordt versterkt zodat elke leerling een goede ba-
sis heeft en alle opties openhoudt voor de tweede graad.

Het nieuwe vak ‘sciences’ Het nieuwe vak ‘sciences’ houdt zich bezig met exacte wetenschap-
pen maar er komen ook modules economie en humane wetenschap-
pen aan bod om het oriënterend karakter van het tweede jaar te on-
derstrepen.

Heb je in het eerste jaar met veel plezier de richting LatijnLatijn gevolgd, 
dan kan je ook GrieksGrieks erbij nemen. Tot je laatste jaar kan je immers 
op SJKS zowel Grieks als Latijn combineren met verschillende polen 
(moderne talen, wetenschappen en wiskunde).



BasiszorgBasiszorg
Onder het motto “wat één leerling vooruithelpt, is 
goed voor élke leerling” bouwt SJKS de basiszorg 
elke dag uit. Elke leerling moet immers zoveel mo-
gelijk kansen krijgen om te groeien.
Dat proberen we op tal van manieren; we halen er 
de ‘highlights uit:

- … een warm onthaalgesprekwarm onthaalgesprek bij elke inschrijving 
en een hartelijk onthaalmoment voor onze eerste-
jaars op onze startavond: maandag 30 augustus 
2021 om 19u30 ontvangen we onze nieuwe eerste-
jaars!

- … hechte klasgroepen ondersteund door een be-be-
trokken klassenleraar,trokken klassenleraar, die als eerste aanspreek-
punt dient!

- … een brede opvoedingbrede opvoeding als schakel naar volwas-
sen-zijn: mediawijsheid, relaties, seksualiteit, ge-
drag en gezondheid, voor álle leerlingen.

- … uitdagend onderwijs uitdagend onderwijs waarbij basiskennis en 
uitbreiding in evenwicht gehouden worden.

  

• Inzet op hoofdvakken Frans, Nederlands, wis-
kunde en Latijn

• Kleine klassen, met een evenwichtige verdeling 
meisjes – jongens

• Met differentiatie en remediëring binnen en 
buiten de lesuren

 
- … aandacht voor ‘leren leren’ en de mogelijkheid 
om te studeren op school tijdens de middagpauze 
of tijdens de avondstudie, met een aparte studie een aparte studie 
voor leerlingen van de eerste graad.voor leerlingen van de eerste graad.
- … duidelijke evaluatie: duidelijke evaluatie: heldere vraagstelling op 
taken, toetsen, examens, ..., overleg over evaluatie-
data tussen leerlingen en leerkrachten – de werk-
druk wordt bewaakt - en leerstofoverzichten.
- … examens in gewone klaslokalenexamens in gewone klaslokalen, met vol-
doende tijd voor iedereen. Alleen oudere leerlin-
gen leggen examen in grote lokalen af, als voor-
bereiding op het hoger onderwijs. Daarnaast is er 
nog een beperkte zorgklas voor leerlingen die extra 
zorg nodig hebben.

- … klassenraden, infomomenten voor ouders, 
CLB-infosessies voor de leerlingen, duidelijke rap-
porten… We maken er een erezaak van om een 
doordachte studieoriënteringdoordachte studieoriëntering te geven.

- … het oudercomité, de schoolraad, maar ook ou-
dervergaderingen, infoavonden … elke ouderelke ouder is 
meer dan welkom. En dit zijn geen loze woorden: 
reeds in september houden wij een contactmo-
ment voor de ouders, in december, januari en juni 
zijn er oudercontacten!

- … laagdrempelige communicatielaagdrempelige communicatie met onze 
leerkrachten, directie en secretariaat. Leerkrach-
ten kunnen via e-mail eenvoudig gecontacteerd 
worden; die gegevens worden bij aanvang van het 
schooljaar met elke leerling meegegeven. Telefoon-
nummers staan op de website, het secretariaat is 
permanent bereikbaar tijdens de schooluren!

RUIMTE OM TE GROEIEN - … zo transparant en zo laag mogelijke school-zo transparant en zo laag mogelijke school-
rekeningen.rekeningen. In het schoolreglement staat de richt-
prijs van uitstappen; bij de organisatie van elke 
nieuwe activiteit wordt ook steeds het kostenplaat-
je in rekening genomen. Indien het financieel even 
moeilijker gaat, is er altijd de mogelijkheid om in 
gesprek te gaan. Schoolkosten mogen geen hinder-
paal zijn voor de ontwikkeling van een kind.

- ... blijvende inzet op bereikbaarheid van directiebereikbaarheid van directie 
en leerkrachten, gebruik van platform Smartschool 
en onze website.

  

Are  you ready for secondary school?
Are you excited to make new friends and learn a 
new language? 
Then I’ve got great news for you! Next schoolyear, 
you are going to study English in the 1st year!  
Learning a new language will give you superpo-
wers! At the end of June, you can present your-
self and your family, talk about your school life, 
describe your room and name  fun activities in 
English!
See you in September!
Your English teachers

YES!
EngelsEngels moeilijk? Misschien wel,   moeilijk? Misschien wel,  
maar wie weet verstond je al heel maar wie weet verstond je al heel 
wat van het tekstje hiernaast! Het wat van het tekstje hiernaast! Het 
vak Engels wordt aan alle eerste-vak Engels wordt aan alle eerste-
jaars 1u en aan alle tweedejaars 2u jaars 1u en aan alle tweedejaars 2u 
per week aangeboden.per week aangeboden.

1010 1111



Kleine probleempjes, thuis of in de klas? Grote vra-
gen? Je hart eens luchten? Eens op adem komen? Je 
weet niet wat er eigenlijk scheelt? Dan kun je altijd 
terecht bij je klassenleraarklassenleraar. Die is immers de eerste 
vertrouwenspersoon. 
Of anders: de leerlingenbegeleidingleerlingenbegeleiding! Zij staan 
ter beschikking voor, na of tijdens de lesuren. Je 
spreekt hen aan in de gangen of aan de leraarska-
mer, of maakt via een Smartschool-bericht, mailtje 
of telefoon een afspraak. 

Soms lukt een bepaald vak niet altijd even goed, 
ondanks de goede zorgen van de vakleerkracht. 
Daarom organiseren we tijdens de middagpauze 
remediëringremediëring voor Frans, wiskunde, Nederlands, 
klassieke talen, Engels en natuurwetenschappen. 
Een leerling kan op eigen initiatief naar de extra be-
geleiding stappen. Een vakleerkracht kan een leer-
ling(e) ook aansporen hieraan deel te nemen.

  

De school werkt ook nauw samen met het CLBCLB 
(www.vclbwaasdender.be). Elke week is er een cel 
leerlingenbegeleiding. Op deze cel maken de di-
rectie, leerlingenbegeleiders van de school en de 
CLB-medewerkers afspraken over de begeleiding 
van de leerlingen. Wekelijks zijn CLB-medewerkers 
op onze school aanwezig. 
Wil je meer weten over de werking van dit CLB of 
ben je op zoek naar contactgegevens van de andere 
teamleden, neem dan eens een kijkje op www.vclb-
waasdender.be of bel rechtstreeks naar 03/780 66 
30. Het CLB-team dat verbonden is aan onze school: 
Iris Van Acker, Steffi De Ruyte en Els De Kerpel.

Uiteraard kan je ook bij de directieledendirectieleden terecht, zij 
coördineren de leerlingenbegeleiding.

VERHOOGDE ZORG

WIE ZIJN ONZE LEERLINGENBEGELEIDERS?

Samen met onze directie en onze CLB-medewerkers, één team.

Kim BlancquaertKim Blancquaert Pieter Van RumstPieter Van Rumst Kirsten MerckxKirsten Merckx Inge CallewaertInge Callewaert Danny BaartDanny Baart

1212

Omdat onze eigen planeet ook dringend nood 
heeft aan meer zorg, sensibiliseren we dage-
lijks onze leerlingen om zuinig om te springen 
met energie, papierverspilling ... Afval sorteren 
brengen we in elke klas onder de aandacht.
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EERSTE GRAAD

TWEEDE GRAAD

DERDE GRAAD

Latijn

Latijn
(2e jaar)

Grieks - Latijn
(2e jaar)

Grieks - Latijn Latijn Economische
Wetenschappen

Economie - Moderne Talen Economie - Wiskunde 6u Economie - Wiskunde 8u Grieks - Latijn

Grieks - Wiskunde 6u Grieks - Wiskunde 8u Humane Wetenschappen Latijn - Moderne Talen

Latijn - Wetenschappen Latijn - Wiskunde 6u Latijn - Wiskunde 8u Moderne Talen - Wet.

Moderne Talen - Wiskunde Sportwetenschappen Wetenschappen - Wis 6u Wetenschappen - Wis 8u

Natuurwetenschappen Moderne Talen Humane Wetenschappen Sportwetenschappen

Moderne

Moderne Talen - Wetenschappen

STUDIEAANBOD OP HET COLLEGE
Scan mij!

Vanaf 2023-2024 wordt deze richting in Vlaanderen niet meer ingericht. Vanaf 2023-2024 wordt deze richting in Vlaanderen niet meer ingericht. Leerlingen die komend 
schooljaar in het derde jaar starten, zullen in 2023 uit de andere opties moeten kiezen, die echter ook 
sterke componenten moderne vreemde talen en wiskunde zullen omvatten.

ALLE ASO-RICHTINGEN 
IN DE TWEEDE & DERDE GRAAD
In onze eerste graadeerste graad is er veel aandacht voor de 
studiegebieden Moderne (vreemde) talen, Wiskun-
de
en Wetenschappen. Op die manier bouwen de leer-
lingen aan een stevige basis en hebben ze veel
opties voor hun studiekeuze.

Die stevige basis is ook nodig aangezien er in de 
tweede graadtweede graad een hoog abstractievermogen ver-
wacht wordt van onze leerlingen. Hoewel het aantal 
uren bij bepaalde vakken overeenkomt met tegen-
hangers in tso- en kso-richtingen ligt de lat hoger 
en wordt er inhoudelijker meer verwacht.
De derde graad voltooit dan de voorbereiding om 
door te stromen naar het hoger onderwijs. Door de 
breedst mogelijke waaier aan aso-richtingen aan te 
bieden, kan elke leerling met zijn of haar eigen pro-
fiel zich op onze school ontwikkelen. 

In de tweede graad tweede graad wordt er naast de richtingspe-
cifieke vakken ook een brede algemene basis aan-
geboden, waarin ook economische, artistieke en 
maatschappelijke vorming en informaticainformatica aan bod 
komen. Die versterkte nadruk is een deel van de 
modernisering van het onderwijs, die vanaf 2019-
2020 uitgerold wordt in het onderwijs. Hierdoor 
worden de 21ste-eeuwse competenties aange-
leerd, zoals financiële en juridische competenties, 
computationeel handelen, gebruik van digitale me-

dia, ondernemingszin … in álle studierichtingen. 
Het vak informatica richten we bijgevolg voor alle 
leerlingen in. Bovendien breiden we het verplichte 
uurtje MEAVMEAV (maatschappelijke, economische en 
artistieke vorming) waar mogelijk uit zodat er vol-
waardige uren economie,  maatschappij en kunst economie,  maatschappij en kunst 
ontstaanontstaan. Deze vakken maken het ook mogelijk om 
gerichter te gaan oriënteren naar de derde graad 
en leerlingen niet alleen kort te laten kennismaken, 
maar hen echt vertrouwd te maken met vaktermi-
nologie, concepten, enz.

Vanaf 2023-2024 worden de nieuwe richtingen in 
de derde graad derde graad uitgerold. Volgend schooljaar zul-
len de lessentabellen gefinaliseerd worden, maar 
we gaan – net zoals nu – alle mogelijke aso-richtin-
gen aanbieden. De voorlopige drafts leren ons dat 
er ook nieuwe vakken en nadruk op dezelfde com-
petenties zullen zijn, helemaal in lijn met de ver-
nieuwde tweede graad.

Op de volgende bladzijden tonen we niet alleen Op de volgende bladzijden tonen we niet alleen 
de vernieuwde lessentabellen 2de graad maar de vernieuwde lessentabellen 2de graad maar 
bekijken we ook kort per richting de veranderin-bekijken we ook kort per richting de veranderin-
gen, met focus op de mogelijke vervolgrichtin-gen, met focus op de mogelijke vervolgrichtin-
gen in de derde graad.gen in de derde graad.
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Overgangsjaar 2021-2022:Overgangsjaar 2021-2022:
Terwijl het derde jaar al begint met de gemoderniseerde studierichtingengemoderniseerde studierichtingen, han-
teren we in het 4de jaar nog oude richtingen oude richtingen Economie a/b (resp. met 4 en 5u wis-
kunde) en Wetenschappen-Stem en Wetenschappen-Talen. Het verschil tussen deze 
twee laatste richtingen zit hem in het accent: eenzelfde pakket voor wetenschappen 
met resp. een stem-gerelateerde uitbreiding of een creatief-talig accent. Eén uur 
Nederlands wordt in de talenrichting gebruikt voor een taalproject, in Wetenschap-
pen-stem wordt er één uur STEM gegeven.

Deze lessentabellen vindt u op www.sjks.be/leren/#studieaanbodDeze lessentabellen vindt u op www.sjks.be/leren/#studieaanbod

Algemene vakken
Informatica
Godsdienst

Lichamelijke opvoeding
Aardrijkskunde

Geschiedenis
Richtingspecifi eke vakken

Economie
Kunstbeschouwing

Filosofi e
Sociologie en psychologie

Grieks
Latijn

Communicatiewetenschappen
STEM-project

Sport- en bewegingswetensch.
Talen

Nederlands
Engels

Frans
Duits

Wetenschappen
Biologie
Chemie

Fysica
Wiskunde

MEAV-component
MEAV

Economische vorming
Maatschappelijke vorming

Artistieke vorming

TOTAAL

Lessentabel modernisering 2de graad
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TWEEDE GRAAD – STUDIERICHTINGEN
Onze lessentabellen vertrekken vanuit de leerplan-
nen van onze koepel, Katholiek Onderwijs Vlaande-
ren. Hoewel richtingen hetzelfde aantal uren heb-
ben voor een bepaald vak, kan er toch soms voor 
een vak meer verwacht worden in die richting die 
aanleunt bij dat specifieke vak (bijv. de taalvakken 
bij Moderne talen of wetenschapsvakken bij Na-
tuurwetenschappen). U vindt deze vakken terug op 
een gekleurde achtergrond in de lessentabel.
Hieronder lijsten we op welke keuzes er gemaakt 
zijn bij de samenstelling van de lessentabellen, 
maar u heeft allicht al gemerkt dat elke richting een 
stevige basis moderne talen heeft. Mits een inhaal-
cursus eind augustus na het vierde jaar is een over-
stap vanuit elke richting naar Moderne talen in de 
derde graad dus perfect mogelijk. Hetzelfde geldt 
voor de richtingen Economie en Humane weten-
schappen; door de oriënteringsvakken MEAV, Eco-
nomische, Maatschappelijke en Artistieke vorming 
is een overstap haalbaar mits een inhaalcursus.

Economische wetenschappenEconomische wetenschappen biedt jou een stevi-
ge dosis economische kennis en vaardigheden. In 
een wereld waarin net die competenties belangrij-
ker worden – je vindt niet voor niets in elke richting 
voortaan een economische component terug – is 
dit een richting voor de toekomst. Met wekelijks 5u 
wiskunde en een versterkte basis voor de talen heb 
je in de derde graad een waaier aan mogelijkheden.
Met sociologie, psychologie, filosofie en kunstbe-
schouwing vinden we veel ‘nieuwe’ vakken terug

in de richting Humane wetenschappenHumane wetenschappen. Natuur-
lijk leunt deze leerstof aan bij wat er vroeger werd 
gezien in de vakken gedrags- en cultuurweten-
schappen. Voor wetenschappen (wekelijks 3 u) en 
wiskunde (wekelijks 4u) krijg je het basispakket. Het 
uitgebreid aantal uren moderne talen en het vak 
economische vorming leggen een fundament om 
na de tweede graad ook een andere richting uit te 
gaan. 

Als je voor Grieks-LatijnGrieks-Latijn kiest, kies je voor extra 
uitdagingen. Bij verschillende vakken dien je de-
zelfde verhoogde leerplandoelstellingen te halen 
in minder lesuren dan richtingen die hetzelfde 
leerplan volgen: die uren Engels (2 graaduren min-
der), Frans (2 graaduren minder) en Wiskunde (2 
graaduren minder) gaan naar het vak Grieks. Voor 
de wetenschapsvakken ligt de lat ook hoger dan in 
richtingen met hetzelfde aantal uren. Het nieuwe 
vak MEAV beschouwt via projecten de vakgebieden 
kunst, psychologie, sociologie en economie. Een 
uitdaging!

Ook in de richting LatijnLatijn moet je voor Engels en 
Frans op minder lesuren evenveel zien. Voor wis-
kunde en de wetenschapsvakken wordt er ook 
meer van je verwacht. Toch is er veel ruimte om aan 
het vak Latijn te besteden, zodat de leerlingen met 
voorliefde voor klassieke talen zeker aan hun trek-
ken komen. Bovendien wordt hier de MEAV-com-
ponent uitgesplitst in drie aparte vakken, waardoor 
je de tweede graad afsluit met een heel nieuw set 
vaardigheden en kennis.

De fonkelnieuwe richting Moderne talen Moderne talen doet zijn 
naam alle eer aan als je kijkt naar het groter pak-
ket talen, waarbij er bovendien hogere eisen zijn 
voor Nederlands, Frans, Engels en Duits. Je krijgt er 
nog het nieuwe vak communicatiewetenschappen 
bovenop. Daarnaast krijg je een versterkte basis 
voor wiskunde (8 graaduren) en wetenschappen (7 
graaduren). De uren economische en maatschap-
pelijke vorming zijn ook uitgebreid zodat er na deze 
richting nog vele opties open liggen in de derde 
graad.

De naam zegt het al: de richting Natuurweten-Natuurweten-
schappenschappen biedt een zwaarder pakket wetenschap-
pen aan en ook voor wiskunde worden diepgaande 
richtingspecifieke eindtermen nagestreefd. Deze 
wetenschappelijke kennis en vaardigheden wor-
den verder uitgediept in een STEM-project. Dit alles 
wordt aangevuld met een stevige portie talen en 
een MEAV-component, waardoor je een heel volle-
dige richting krijgt.

De richting SportwetenschappenSportwetenschappen is een heel bre-
de richting waar sport een belangrijk onderdeel 
van uitmaakt, maar waar er vooral lesuren naar ta-
len, wetenschappen en wiskunde gaan. De weten-
schappen worden uitgediept gegeven en wiskunde 
heeft één uur extra gekregen. Dat maakt dat deze 
richting de ideale voorbereiding vormt voor sport-
wetenschappen en alle andere wetenschappelijke 
richtingen in de derde graad. De vakgebieden eco-
nomie, sociologie, psychologie en kunst worden via 
projecten aangereikt.

Natuurlijk gaat een studiekeuzeproces niet alleen 
over cijfertjes, het draait niet alleen over het aantal 
lesuren maar ook over de inhoud. Daarom hebben 
we in een aparte brochure uitgelegd wat er achter 
die verschillende benamingen van richtingen maar 
ook vakken steekt. 

Wat past er bij jou? Welke talenten hebben leerlin-
gen die voor richting X kiezen? Wat wordt er van jou 
verwacht in richting Y?
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DERDE GRAAD LESSENTABELLEN

Kiezen is ... jezelf kennen!

Godsdienst
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Natuurwetenschappen
Aardrijkskunde
Chemie
Fysica
Biologie
Nederlands
Wiskunde
Frans
Engels
Duits
Economie
Esthetica
Grieks
Latijn
Vrije ruimte
Cultuurwetenschappen
Gedragswetenschappen
Project Humane Wetenschappen
Sport
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Vanaf 2023-2024 wordt de richting 
Moderne talen - wiskunde in Vlaande-
ren niet meer ingericht. Leerlingen die 
komend schooljaar in het derde jaar star-
ten zullen dan in 2023 uit de andere op-
ties moeten kiezen, die echter ook sterke 
componenten moderne vreemde talen 
en wiskunde zullen omvatten.

SJKS biedt de breedst mogelijke waaier aan studierichtingen 
aan. Dat maakt het er natuurlijker niet makkelijker op om te 
kiezen. Daarom hebben we een brochure uitgewerkt waar-
bij we per pool uitleggen welke skills je hiervoor nodig hebt, 
wat er van jou verwacht wordt, welke onderwerpen er in de 
richtingspecifieke vakken aan bod komen. Waar zie jij jezelf 
later terecht komen?

Vrije ruimte: je eigen talenten ontplooien
Soms leunen jouw interesses aan bij zaken die niet 
meteen verpakt zitten in de ‘gewone’ schoolvakken. 
Anderzijds vragen de arbeidsmarkt en de maat-
schappij dat jonge mensen over een pak skills be-
schikken die vroeger niet nodig waren.
Daarom bieden we in de derde graad aan alle leerlin-
gen een waaier aan keuzevakken onder de noemer 
‘Vrije ruimte’:

• Vakoverschrijdende modules: Spaans, financiële 
geletterdheid, Scandinavistiek, programme-
ren, passiefhuis, anatomie en fysiologie, kern-
redactie Ic Hou, stof tot nadenken... Onze col-
lega’s kwamen vanuit hun eigen passie met deze 
doordachte projecten aanzetten.

• Jaar- en klasoverschrijdend: leerlingen uit de 
derde graad kiezen zelf twee modules en werken 
onderling samen.

• Permanente evaluatie: samen-werken, anders 
leren en evalueren staan voorop.

QR nog aan te passen naar 
juiste link 



Sinds zomer 2018 heb-
ben we zonnepanelen 
op de 2 meest gunstige 
daken van de school!

2222 2323
Het College in vogelvlucht

Op één grote campus samen, met respect 
voor elkaar: kleuters, lagere school, 
secundair én internaat.

Openleercentrum
met een gezellige bibliotheek, vele 
computers, iPads en Chromebooks 
om tijdens de middagpauze school-
opdrachten af te werken.
Sporthal 1, onze vernieuwde 
turnzaal!

Leerlingensecretariaat
attesten en formulieren dien je hier 
in, ook kan je er terecht als je je even 
niet lekker voelt.

Ingang Van Britsomstraat

Planning
hier worden de studie en diverse 
planningen geregeld.
Fietsenstalling 1e jaar

Leerlingenbegeleiding

Gang 1e jaar
met hun eigen vaste klaslokaal.

Sporthal 2

Sporthal 3

Ingang Stationsstraat
Collegekerk

Calfac
met een warme keuken en een geva-
rieerd aanbod aan broodjes, beleg 
en salad bar.

Nieuwbouw 2022-2023



EEN SCHOOLDAG OP HET COLLEGE

8u00: ochtendstudie*
8u27: eerste belteken: naar de klas!
8u30-9u20: 1e lesuur
9u20-10u10:  2e lesuur
10u10-10u25:  speeltijd
10u25-11u15:  3e lesuur
11u15-12u05:  4e lesuur
12u05-13u22:  middagpauze
13u22: eerste belteken: naar de klas!
13u25-14u15:  5e lesuur
14u15-15u05:  6e lesuur
15u05-15u15:  speeltijd
15u15-16u05:  7e lesuur
16u15-17u30:  avondstudie

*in de Calfac voor wie tijdig op school is en zijn les-
sen wil opfrissen
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CATERING
Onze partner, cateringbedrijf Scolarest, zorgt voor 
gevarieerd, betaalbaar en lekker eten op onze 
school. Iedere schooldag kunnen leerlingen en per-
soneelsleden - zonder vooraf in te schrijven - kie-
zen uit een gevarieerd aanbod van broodjes met 
beleg, gezonde slaatjes, een warme schotel, fruit of 
een ander dessert en (fruit)water.
De afrekening gebeurt aan de kassa in de refter. Alle 
leerlingen en personeelsleden krijgen een individu-
ele restaurantbadge waarmee hun naam wordt in-
gescand. De kassier tikt in wat er verbruikt wordt, en 
er wordt afgerekend volgens het prepaid-systeem: 
ouders kunnen geld overschrijven op deze badge, 
zodat er nooit met cash geld gewerkt hoeft te wor-
den.
Ouders kunnen echter het verbruik van de maaltijd-
kaart online opvolgen. Via een infobrief krijgen zij 

naast uitleg over het hele cateringverhaal ook een 
code om in te loggen. Op die manier is er een maxi-
male transparantie!

Democratische prijzen*
Volledige maaltijd €6,70Volledige maaltijd €6,70
Warme schotel €5,36Warme schotel €5,36
Maxi salad bar  €4,12Maxi salad bar  €4,12
Fruitwater  €1,07Fruitwater  €1,07
Water   €0,70Water   €0,70
Belegd broodje €3,16Belegd broodje €3,16
Nagerecht  €1,10Nagerecht  €1,10
Fruit   €0,70Fruit   €0,70
Soep   €1,34Soep   €1,34

*De prijzen worden in 2021-2022 geüpdate

Eet
Leer
Leef

Leerlingen kunnen zich ook beperken tot een 
drankje, of ze kunnen helemaal niets nemen en hun 
boterhammetjes opeten met een drankje dat ze zelf 
meebrachten. Je betaalt alleen wat je verbruikt; er is 
vrije keuze!
De afspraak is dat enkel leerlingen die ‘s middags 
thuis gaan eten, de school over de middag verlaten. 
Alle andere leerlingen blijven op school eten.

Scan mij!

Elke dag ook de 
mogelijkheid om een 
vegetarische optie te 

bestellen!
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BUITEN DE KLAS
Sport op school
Tijdens de middagpauze, op woensdagnamid-
dagen of na vier uur worden er voor verschillen-
de sporten klassencompetities georganiseerd. 
De vrijwilligers van de eerste graad gaan jaarlijks 
schaatsen. De vrijwilligers van het zesde jaar doen 
een driedaagse overlevingstocht in de Ardennen. 
Voor volleybal, zwemmen, voetbal, atletiek... nemen 
we deel aan de scholencompetitie van de Stich-
ting Vlaamse Schoolsport (MOEV). Jaarlijks wordt 
voor elk jaar een sportdag georganiseerd.

Reizen
In het derde jaar gaan we naar Canterbury. In de 
derde graad zijn er daguitstappen naar Parijs en 
Aken.
Daarnaast werken wij al geruime tijd aan (inter)
nationale projecten, die tot intense persoonlijke 
contacten leiden tijdens jaarlijkse leerlingen- en 
docentenuitwisselingen. Zo hebben wij nu partner-
scholen in Bockstael, Dinant en in het buitenland: 
Nederland, Groot-Brittannië en Duitsland.
Voor de zesdejaars is er de traditionele (vrijwillige) 
eindreis naar Italië, Griekenland of Spanje.
Er zijn ook de Ardennentrektocht voor vrijwilligers 
en de sportkampen voor de studierichting Sport-
wetenschappen.

Uitdagingen
Om onszelf uit te dagen en te meten waar we staan, 
neemt de school ook deel aan allerlei wedstrijden. 
Omgaan met winst of verlies en kunnen relativeren 
zijn belangrijke attitudes. Vaak halen we de finales 

van deze wedstrijden, maar ook als dat niet zo is, 
blijven we motiveren om deel te nemen. Zo nemen 
we deel aan:
• Vlaamse olympiades voor: Latijn en Grieks, 

wiskunde, fysica, chemie, aardrijkskunde, biolo-
gie, filosofie.

• Olyfran (wedstrijd die taalvaardigheid test)
• Jong-journalistenwedstrijd (schrijfvaardig-

heid Nederlands)
• De Kangoeroewedstrijd (wiskundewedstrijd 

voor de 1e graad).

Doorheen het hele jaar zijn er over alle jaren ver-
schillende uitstappen, acties en activiteiten ge-
pland. Wil je snel een kijkje nemen waar we naartoe 
gaan? Kijk dan bij de nieuwsberichten op onze web-
site of volg ons op Facebook of Instagram!
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Voor de vriendschapsdagen van onze eerste-
jaars in september en juni trekken we naar 
Puytvoet, de natuur in!  We verplaatsen ons die 
dag met de fiets!
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PARTICIPATIE
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Leerlingeninitiatieven
“Leerlingen zijn onze hoofdrolspelers” en bouwen 
mee aan de school van morgen. Dat zeggen we, 
dat schrijven we en dat trachten we iedere dag in 
de praktijk waar te maken. We willen alle leerlingen 
motiveren om waar het past hun verantwoordelijk-
heid op te nemen. Zelf invulling geven, eindverant-
woordelijkheid dragen, ... het zijn elementen die je 
dan ook ziet terugkomen bij verschillende projec-
ten die de leerlingen zelf dragen, zoals onder ande-
re:
• de redactie van de IC Hou-jongeren
• het 100-dagencomité
• engagement voor solidariteitsprojecten 

Kalasi, Junglekids, Damiaan, Oxfam...
• werkgroep Duurzaamheid 

• de dansgroep SKAIRO! Meer dan 40 leerlin-
gen-choreografen begeleiden ruim 400 dansers 
en danseressen! In eigen beheer kiezen ze zelf 
de muziek en bouwen een heel jaar door aan 
een choreografie die ze tijdens de slotshow in 
de stadsschouwburg met hun groepjes bren-
gen voor het grote publiek!

Leerlingen zijn onze 
hoofdrolspelers

Scan mij!

We vinden diversiteit een enorme meerwaarde, 
waar we niet alleen rekening mee houden bij de 
klassamenstelling maar ook binnen onze school en 
schoolgemeenschap. Op onze speelplaats komen 
alle leeftijden, alle nationaliteiten, alle achtergron-
den elkaar tegen: een waardevolle mix! 

OKAN
Sinds 2011 staat SJKS in voor de organisatie van 
OKAN-klassen. OKAN staat voor “onthaalklas an-
derstalige nieuwkomers”, allemaal leergierige 
kinderen vanaf twaalf jaar die als gezamenlijk doel 
hebben zo snel mogelijk Nederlands te leren om 
dan na ongeveer één schooljaar door te kunnen 
stromen naar het regulier onderwijs. 
De 6 OKAN-klassen – waarvan er 2 les krijgen in 
SJKS   in klassen van maximum 12 leerlingen– vor-
men een kleurrijke groep binnen de school. De 
leerlingen hebben dan wel een ander leertraject, ze 
houden zich ook aan alle andere schoolregels. Niet 
altijd even evident als je nog nooit naar school bent 
geweest of de taal niet machtig bent! 

EX-OKAN
Sinds 2017-2018 ondersteunt een team van drie 
collega’s ook ex-OKAN’ers. Zij werken voor elk van 
deze leerlingen een individueel traject uit, bekijken 
mee welke vakken er bijgewerkt moeten worden en 
bespreken met de vakleerkrachten de knelpunten. 
Tracht maar eens geschiedenis, aardrijkskunde … 
te studeren als Nederlands je moedertaal niet is!

Inspraak op alle niveaus

Iedereen kan langs verschillende kanalen en eigen 
inspraakorganen zijn stem laten horen binnen SJKS:
• Leerkrachten overleggen tijdens klassenraden,
vak- en reeksvergaderingen en hun afgevaardigden 
ontmoeten elkaar in de pedagogische
raad (PER), ...
• Ouders krijgen de mogelijkheid om lid te worden 
van het oudercomité. Dit overleg- en adviesorgaan 
vervult haar taak als spreekbuis van de ouders naar 
de leerkrachten en directie op een voortreffelijke en 
open manier. “Bevoorrechte en kritische vrienden”, 
zo luidt het in hun statuten. Bovendien biedt het 
oudercomité zijn diensten aan bij de promotie, de 
openschooldag ... 
• Wij streven als school ernaar onze leerlingen op 
te leiden tot kritische jongvolwassenen die in staat 
zijn op te komen voor hun eigen mening. De klas-
senleraar is het eerste aanspreekpunt om acute 
problemen te bespreken en problemen binnen de 
school aan te kaarten. Ook de directeur, de leer-
lingenbegeleiding en de leerkrachten vormen een 
laagdrempelig aanspreekpunt. Op die manier ko-
men ook onderwerpen aangebracht door leerlin-
gen binnen de adviesorganen aan bod. Via enquê-
tes en inspraakmomenten kan het schoolbestuur 
beleidsbeslissingen (voorafgaandelijk) toetsen bij 
de leerlingen.
• Vertegenwoordigers van leerlingen, ouders,
leerkrachten en de lokale gemeenschap vormen sa-
men met een afgevaardigde van het
schoolbestuur de schoolraad.

DIVERSITEIT
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STARTAVOND 19u30
VRIJDAG 30 AUG ‘21

1e JAAR
INSCHRIJVEN

EERSTE SCHOOLDAG
Dé avond voor de nieuwe leerlingen in het eerste jaar!
De directie ontvangt tijdens deze gelegenheid de nieuwe eerstejaars. Daarna 
neemt de klassenleraar alle leerlingen van de klas mee naar het eigen klaslokaal. 
Daar ligt het boekenpakket al klaar samen met infobrieven zodat alle ouders de 
praktische afspraken thuis kunnen nalezen. De klassenleraar geeft informatie i.v.m. 
het begin van het nieuwe schooljaar, o.m. over de begeleide studie. Op die avond 
zijn de leerkrachten beeld en L.O. ook aanwezig met een infostand over hun vak.  
We raden aan met de fiets te komen (ingang Collegestraat 31).

Breng de ID-kaart of kids-ID van de leerling mee!Breng de ID-kaart of kids-ID van de leerling mee!

Woensdag 1 september 2021 
van 8u27   - 12u05

Collegestraat 31
9100 Sint-Niklaas

www.sjks.be
Tel. 03/ 780 71 50

aanmelden op
naarhetsecundair.be

tussen
1 april

en 28 april ‘21

inschrijven met 
toegangsbrief

vanaf
8 mei ‘21

vrije 
inschrijvingen

3 juni - 30 juni ‘21
ma-vr 8u-16u30
woe 8u-12u30

vanaf 
23 aug ‘21

enkel op afspraak

1 - 2 juli ‘21
16 - 20 aug ’21

ma-di-do 8u - 16u30
woe 8u - 12u30

vr 8u - 20u

1 2 3

Scan mij!
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SCHOOLBOEKEN 
HUREN OF KOPEN?
Op onze school bestaat een boe-
kenfonds. Dit fonds regelt de ver-
koop, de verhuring, de verdeling 
en de inzameling van de school-
boeken. Handboeken zijn duur, 
daarom hebben wij beslist elk 
handboek minstens 3 schooljaren 
te gebruiken. Op die manier kun-
nen wij een handboek aan leer-
lingen verhuren tegen een der-
de van de koopprijs. Wie boeken 
huurt, betaalt ook een waarborg-
som van €50 die je terugkrijgt 
wanneer je de school verlaat.
Handboeken kopen kan ook bui-
ten de school, als het maar de 
juiste uitgave is. Sommige hand-
boeken hebben de leerlingen ge-
durende drie of meer leerjaren

 nodig. Dan is huren weinig zinvol.
Bij de inschrijving ontvang je de 
boekenlijst voor de studierichting 
die uw dochter/zoon gaat volgen
en een login. Hiermee kun je onli-
ne op onze website alle gewenste 
handboeken bestellen.
Tijdens de laatste vakantiedagen 
kan je de handboeken komen af-
halen (zie hieronder).

Vanaf het 3e jaar kunnen leerlin-
gen ook jaarlijks een locker huren. 
Tot en met het tweede jaar heb-
ben leerlingen immers een vast 
lokaal waar ze hun boeken kun-
nen achterlaten. Een locker vormt 
nadien pas een welgekomen, ei-
gen stekje om alles in op te ber-
gen wat je even niet nodig hebt.

AFHALEN SCHOOLBOEKEN VOOR...

LOCKERS

2e - 6e jaar
INSCHRIJVEN

vrije 
inschrijvingen

3 - 30 juni ‘21
ma-vr 8u-16u30
woe 8u-12u30

vanaf 
23 aug ‘21

enkel op afspraak

1 - 2 juli ‘21
16 - 20 aug ’21

ma-di-do 8u - 16u30
woe 8u - 12u30

vr 8u - 20u

4e jaar
6e jaar

woensdag 25 augustus ‘21
tussen 9u - 12u
tussen 13u - 16u

2e jaar vrijdag 27 augustus ‘21
tussen 9u - 12u
tussen 13u - 16u

3e jaar
5e jaar

donderdag 26 augustus ‘21
tussen 9u - 12u
tussen 13u - 16u

1e jaar maandag 30 augustus ‘21
startavond
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Aarzel niet iemand van de directie of een van de 
leerkrachten aan te spreken. We geven jou en je 
ouders graag antwoord.

Pedagogisch directeur 1-2-3 
Tiny Torsy
03/780 71 55 - tiny.torsy@sjks.be

Pedagogisch directeur 4-5-6
Isabelle Van Lemmens
03/780 71 54 - isabelle.van.lemmens@sjks.be

Administratief directeur
Stefan De Bock
03/780 71 53 - stefan.de.bock@sjks.be

Algemeen directeur 
Bernard Jadoul
03/780 71 51 - bernard.jadoul@sjks.be

HEB JE NOG VRAGEN?

Of liever via Facebook?
fb.com/SintJozefKleinSeminarie
De Facebookpagina van de school geeft onmiddel-
lijk een beeld van wat er op een school leeft. Foto’s en 
berichten bereiken via deze weg een breed publiek 
en interactie met ouders en (oud-)leerlingen houdt 
de pagina dynamisch.

Scan mij!


