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Voorwoord

leerlingbegeleiding

studiebegeleiding
communiceren

samen op wegwaarderen
aanmoedigen

ontdekken

ontdekken

christelijk
respect

groeien

vertrouwen

creativiteit
inspraak

kritisch denken
  probleemoplossend

denken  

sociaal

gezondheid
oudercontacten

middagsport

welkom

avondstudie

leren leren

zelfbereide maaltijden

Tijd voor een nieuwe start? Je bent op zoek naar een 
school en studierichting die bij jou past? 
In deze brochure maak je kennis met ons 
studieaanbod. Lees zeker de profielen en ga na of die 
aansluiten bij jouw talenten en interesses. 
We heten je van harte welkom op onze school!

Naar school gaan, is meer dan alleen maar leren en 
in een klas zitten. Het betekent opgroeien, volwassen 
worden, jezelf en anderen ontdekken. We geloven 
in de talenten van elke leerling. De woorden waar 
we voor staan, zijn niet zomaar holle woorden. 
We zijn een school met een sterke leerling- en 
ouderbetrokkenheid. Een school waar een 

gemotiveerd leerkrachtenteam, met een open geest, 
kwaliteitsvol onderwijs aanbiedt. We willen je zoveel 
meer laten ontdekken en met je meestappen op 
jouw levenspad. 

Met deze brochure geven we je info over de 
organisatie van onze school. Op onze website kan je 
nog veel meer over ons te weten komen. 
Heb je nog vragen? Aarzel niet ons te contacteren. 
We helpen je graag verder!

We hopen je spoedig te mogen verwelkomen! 

Het schoolteam

Beste jongere
Beste ouders
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Het was een leuke week! 
De klasdag was ook gewoon een topdag: 

weer nieuwe dingen geleerd, leuke spelletjes 
gespeeld, veel gelachen, … 

Er mogen nog veel zo’n topdagen komen van 
mij. Ik heb echt een megaleuke week

beleefd op mijn nieuwe school!              
Celine

Mijn eerste schooldag was zeer leuk. 
Ik zag het helemaal zitten! Toen ik op de 
speelplaats kwam, was het wel wat raar. 

Van zo’n kleine school naar zo’n grote school. 
Wat een verandering!

Sander

Het was een superleuke onthaalweek, 
de klasgenoten zijn toppie.

Ik heb nog nooit zo’n leuke klas gehad. 
Laura

Eerstejaars aan het woord
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Onze troeven

6

Co-teaching

Bij co-teaching werken twee leerkrachten in één 
klaslokaal als gelijkwaardige partners samen om 
zoveel mogelijk leerlingen de doelstellingen van een 
les of een lessenpakket te laten bereiken.
 
Er kan nog meer gedifferentieerd gewerkt worden en 
leerlingen krijgen meer aandacht van de leraar.

Het eiland

 • lesuur 9, afhankelijk van je lessenrooster
 • aanleren van een studiemethode
 • hulp bij het opmaken van een studieplanning 
 • vakgebonden studietips en individuele opvolging 
   waar nodig
 • remediëring en bijles voor Nederlands, Frans,  
   Engels, wiskunde, wetenschappen en project 
   algemene vakken door vakleerkrachten
 • hulp bij de geïntegreerde proef

Onze troeven

Klassenuur

In de eerste graad is er een klassenuur met de 
klassenleraar: opmaak studieplanning, zelfstandig 
leren werken, studietips, studie-opvolging, …

Avondstudie

Voor de leerlingen die les hebben tot 15.40 uur
is er mogelijkheid tot avondstudie van 15.40 uur tot 
16.30 uur. Aansluitend kan er ook nog busstudie tot 
17.00 uur gevolgd worden. Bij het begin van het 
schooljaar kan je hiervoor intekenen.
 

Uitgebreide zorg

 • zorg op maat voor elke leerling
 • intakegesprekken bij inschrijving voor leerlingen 
    met zorg
 • continue bijsturing/ondersteuning van de 
   leerlingen door de leerkrachten   
 • opvolging van leerlingen d.m.v. klassenraden
 • onthaaldagen voor de leerlingen van het eerste jaar
 • werkgroep voor gelijke onderwijskansen
 • digitaal leerplatform
 • intense samenwerking met het VCLB Deinze
 • studiekeuzebegeleiding
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EERSTE LEERJAAR A

basisvorming  keuzegedeelte

aardrijkskunde 2 STEM-wetenschappen
Engels 1
Frans 3 accent op talent * 1
geschiedenis 1 differentiatie ** 1
godsdienst 2 klassenuur 1
lichamelijke opvoeding 2 STEM (wiskunde/wetenschappen) 2
mens & samenleving 2 
muziek 2 Totaal 5
natuurwetenschappen 2 

ofNederlands 4
techniek 2 sociale vorming & voeding
wiskunde 4 
  accent op talent * 1
Totaal 27 differentiatie ** 1
  klassenuur 1
  maatschappij & welzijn 1
  voeding & horeca 1
  
  Totaal 5

* accent op talent: zie pagina 10

** differentiatie: keuze uit wiskunde (versterking/verdieping), Frans of Nederlands (versterking)

EERSTE LEERJAAR B

basisvorming  keuzegedeelte

beeld 2 Verdieping en differentiatie
Engels 2  
Frans 1 accent op talent * 1
godsdienst 2 beeld 1
lichamelijke opvoeding 2 klassenuur 1
maatschappelijke vorming 3 verkennende projecten ** 2
natuur en ruimte 3
Nederlands 4
techniek 4
wiskunde 4

Totaal 27 Totaal 5

* accent op talent: zie pagina 10

** verkennende projecten: haarzorg, verzorging, grootkeuken, computervaardigheden

STEM verwijst naar de internationale 
afkorting voor Science, Technology, 
Engineering en Mathematics. STEM 
staat dus voor een waaier aan 
technologische, technische, exact 
wetenschappelijke en wiskundige 
opleidingen en beroepen.

De richting Techniek-wetenschappen 
bereidt in de eerste en tweede 
graad voor op STEM-richtingen in de 
derde graad.

Eerste leerjaar

VERNIEUWING  •  VERNIEUWING  •  VERNIEUWING  •  VERNIEUWING  •  VERNIEUWING  •  VERNIEUWING  •  VERNIEUWING  •  VERNIEUWING  •  VERNIEUWING  •  VERNIEUWING  •  VERNIEUWING  •  VERNIEUW
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+ 

Elk kind heeft talent!

Wij gaan als school heel graag nóg actiever mee in de 
zoektocht naar dit talent. Onze eerstejaars geven we 
daarom de kans om samen met hun medeleerlingen

 

en leerkrachten op weg te gaan en, eens gevonden, 
die talenten verder te ontwikkelen. De leerlingen 
leggen hun eigen ‘Accent op talent’ door twee 
workshops te volgen.

Accent op talent
1 uur keuzemogelijkheid voor 1A en 1B

bio-esthetiek:

• lichaamsverzorging
• haarzorg
• handverzorging

ict - programmeren

• webdesign
• LEGO-mindstorms
• 3D-printer

STEM-projecten

• leonardo-experimenten
• labo

kookfestijn

• hapjes
• streetfood
• bakken

sport dans muziek grime

expressie - drama - toneel creatief met materiaal
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Tweede leerjaar

2DE LEERJAAR A 2DE LEERJAAR B

basisvorming   
  
aardrijkskunde  1
beeld**  2
Engels  2
Frans  3
geschiedenis  2
godsdienst  2
lichamelijke opvoeding  2
natuurwetenschappen  1
Nederlands  4
techniek  2
wiskunde  4

Totaal  25

basisvorming  
 
Engels  1
Frans  2
godsdienst  2
lichamelijke opvoeding  2
maatschappelijke vorming  2
natuur & ruimte  1
Nederlands  3
techniek  2
wiskunde  3
muziek**  2

Totaal  20

keuzegedeelte   
 
STEM-wetenschappen

STEM-wetenschappen  5
wiskunde verdieping  1
begeleidingsuur   1

maatschappij & welzijn

maatschappij & welzijn  5
begeleidingsuur   1
differentiatie *  1

voeding & horeca
(programmatie in aanvraag)

voeding & horeca  5
begeleidingsuur  1
differentiatie*  1

Totaal  7

keuzegedeelte

basisoptie (2 paketten te kiezen)
maatschappij & welzijn *  5
voeding & horeca  5
economie & organisatie  5

begeleidingsuur   1
studiewijs  1

Totaal  12

* differentiatie: keuze uit wiskunde (versterking/verdieping), Frans of Nederlands (versterking)

** Schooljaar ‘20-‘21: 1 uur beeld en 1 uur muziek

* voorbereiding op Haar- en schoonheidsverzorging 

   of Zorg & welzijn

** Schooljaar ‘20-‘21: 1 uur beeld en 1 uur muziek

+ 

VERNIEUWING  •  VERNIEUWING  •  VERNIEUWING  •  VERNIEUWING  •  VERNIEUWING  •  VERNIEUWING  •  VERNIEUWING  •  VERNIEUWING  •  VERNIEUWING  •  VERNIEUWING  •  VERNIEUWING  •  VERNIEUW
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• CLIL is een onderwijsvorm waarbij een niet-taal-
vak in een andere taal dan het Nederlands wordt 
gegeven (Frans, Engels of Duits). 

• CLIL is een vrijblijvende keuze van de leerling. 
Er is steeds mogelijkheid om een parallel Neder-
landstalig traject te volgen.

• Een CLIL-traject doet geen afbreuk aan de doel-
stellingen van het niet-taalvak. Het speciale aan 
CLIL is dat het vak steeds primeert op de taal: de 
taal aanleren gebeurt in de taalles (Frans/Engels), 
de taal zich nog meer eigen maken (verwerven) 
gebeurt in de CLIL-les.

• Onze school biedt als een van de eerste scholen 
in Vlaanderen CLIL onderwijs aan in bso-richtingen. 
CLIL aanbieden d.m.v. co-teaching in een praktijk-
vak is zelfs uniek in Vlaanderen!

• Enkele voordelen van CLIL:
   > De leerlingen leren meer probleemoplossend 
      denken.
   > De spreekdurf en het zelfvertrouwen gaan bij  
      alle CLIL leerlingen de lucht in.
   > Zowel de taal áls de resultaten van het vak 
      gaan erop vooruit bij CLIL-leerlingen!

CLIL 
Content Language Integrated Learning

3 tso Engels - geschiedenis

4 rk Frans - praktijk co-teaching

6 ha Frans - praktijk co-teaching

6 v Frans - praktijk en stage co-teaching

7 hs   Frans - praktijk en stage co-teaching

2de graad 3de graad
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Gemeenschaps-
restauratie

Haarstilist

Kinderzorg

Thuis- en 
bejaardenzorg
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Kappers zullen altijd nodig zijn! 
Haar blijft groeien :)

Er zijn elk seizoen nieuwe trends 
en modelijnen. Dat zorgt voor veel 
afwisseling en maakt de opleiding 

heel boeiend.

Het is boeiend omdat iedereen anders is.
Doordat iedereen een ander haartype 
heeft, is het telkens een uitdaging om 

er iets moois van te maken.

Voor mij is het meer dan een beroep, 
het is een passie.

Studierichting Haarzorg
Specialisatiejaar Haarstilist
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Profiel

2de graad Haarzorg

• Je wil individueel en als lid van een kappersteam personen 
onthalen en begeleiden.

• Je wil je werkplek organiseren.
• Je wil je technieken volgens werkmodel uitvoeren binnen de 

afgesproken tijd.

3de graad Haarzorg

• Je wil als lid van een kappersteam klanten in de stijl van het 
kapsalon onthalen en begeleiden.

• Je wil op een zelfstandige en creatieve wijze alle facetten van 
het kappersberoep uitvoeren en klanten adviseren.

• Je wil als lid van een kappersteam kapsels realiseren en daarbij 
rekening houden met de wensen van de klant.

7de jaar Haarstilist

• Je wil als lid en als verantwoordelijke van een kappersteam 
klanten op een persoonlijke manier onthalen en begeleiden. 

• Je wil als lid en als verantwoordelijke van het team op een 
professionele manier kapsels realiseren en klantenservice bieden.

• Je wil als verantwoordelijke van een kappersteam de 
werkzaamheden van een kapsalon organiseren en coördineren 
en toezien op de uitvoering ervan.

Studierichting Haarzorg
Specialisatiejaar Haarstilist

STUDIERICHTING HAARZORG

2DE GRAAD HAARZORG  3DE GRAAD HAARZORG  7DE SPECIALISATIEJAAR HAARSTILIST

Toekomst en mogelijkheden

Afgestudeerden van de derde graad haarzorg 
kunnen in gevestigde kapsalons tewerkgesteld 
worden. 

Ze kunnen zich nog verder specialiseren in 
het derde jaar van de derde graad waarin ze 
voorbereid worden om zich als zelfstandige 
te vestigen. 

Afgestudeerden van het zevende jaar haarstilist 
kunnen direct van start als beginnend kapper-
salonbeheerder. 
Ze kunnen zich nog verder ontplooien in het 
hoger onderwijs en een pedagogisch diploma 
behalen. 

Basisvorming 3de 4de 
 
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
project algemene vakken 6 6

Beroepsgerichte vorming

Frans 2 2
Engels 1 1
plastische opvoeding 2 -
praktijk huishoudkunde 1 1
informatica 1 1
vorming haarzorg 17 19

Totaal 34 34

Basisvorming 5de 6de 
 
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
project algemene vakken 4 4

Beroepsgerichte vorming

Frans 2 2
plastische opvoeding 2 -
ondernemend project - 2
vorming haarzorg 22 -
vorming haarzorg/stages - 22*

Totaal 34 34

* 1 uur CLIL

Basisvorming  
 
Frans 2
Nederlands 2
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2 
project algemene vakken 4 

Beroepsgerichte vorming

vorming haarstilist/stages 22*

Totaal 34
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Mensen zien genieten als ze hun gerecht
krijgen, daar doe ik het voor.

Ik koos de richting Grootkeuken 
omdat koken mijn passie is. Ik leer nieuwe 

smaken en gerechten kennen en kan 
de aangeleerde vaardigheden tonen. 
Maar proeven blijft toch het leukste!

In de keuken heerst altijd
een leuke werksfeer!

Koken geeft voldoening omdat je 
met eenvoudige ingrediënten 

spectaculaire gerechten kan bereiden.

Studierichting 
Restaurant en keuken/Grootkeuken
Specialisatiejaar Gemeenschapsrestauratie

2020
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Profiel

2de graad Restaurant en keuken

• Je beheerst de basistaken bij het klaarmaken van 
gerechten. Je kan zelfstandig eenvoudige gerechten 
voorbereiden, bereiden en meehelpen aan het 
klaarmaken van een complexere maaltijd onder leiding 
van een kok. 

• Je wil instaan voor de gastvrije ontvangst en bediening 
van klanten in een restaurant. Dit doe je in correct 
Nederlands, maar ook in eenvoudig Frans en Engels.

• Je past de regels van veilig en hygiënisch handelen i.v.m. 
voeding en dranken toe.

• Je bent bereid in team te werken, zowel in de keuken als 
in het restaurant.

• Je hebt aandacht voor prijsbewust handelen.

3de graad Grootkeuken

• Je wil lekker en gezond koken te midden van moderne 
kooktechnieken en dat voor een grote groep gasten. 

• Je wil in team menugerechten bereiden en eindproducten 
bewaren en verdelen, rekening houdend met de regels 
van veiligheid, hygiëne en afvalbeleid. 

• Je bent bereid de noodzakelijke kennis van apparatuur, 
voedingsleer, kostprijscriteria en organisatie te verwerven.

• Je wil niet enkel koken maar ook oordeelkundig en 
hygiënisch handelen en organiseren. 

Studierichting Restaurant en keuken
Grootkeuken
Specialisatiejaar Gemeenschapsrestauratie

7de jaar Gemeenschapsrestauratie

• Je wordt opgeleid tot een leidinggevend kok  
in de maaltijdverstrekking/catering van profit-  
en social-profitorganisaties, die aandacht heeft  
voor kwaliteitsbeheersing, productiegericht werken, 
planmatig organiseren.

• Je verwerft praktische kennis en vaardigheden voor 
de cateringsector. 

Toekomst en mogelijkheden

Afgestudeerden van de derde graad Grootkeuken kunnen 
als uitvoerend kok in diverse zelfbedieningsrestaurants en 
cateringbedrijven tewerkgesteld worden. 
Zij kunnen zich nog verder specialiseren in het derde 
leerjaar van de derde graad Gemeenschapsrestauratie  
waar ze voorbereid worden op de uitoefening van het 
beroep van leidinggevend kok in de catering van profit- 
en non-profitorganisaties. 

STUDIERICHTING RESTAURANT EN KEUKEN/GROOTKEUKEN

2DE GRAAD RESTAURANT EN KEUKEN  3DE GRAAD GROOTKEUKEN  7DE SPECIALISATIEJAAR 
    GEMEENSCHAPSRESTAURATIE

Basisvorming 3de 4de 
 
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
project algemene vakken 6 6

Beroepsgerichte vorming

Frans 2 2
Engels 2 2
informatica 1 1
vorming restaurant en keuken 19 -
vorming restaurant en keuken  19*

Totaal 34 34

* 1 uur CLIL

Basisvorming 5de 6de 
 
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
project algemene vakken 4 4

Beroepsgerichte vorming

Frans 2 2
ondernemend project - 2

vorming grootkeuken 24 -
vorming grootkeuken/stages - 22

Totaal 34 34

Basisvorming

Frans 2
Nederlands 2
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
project algemene vakken 4

Beroepsgerichte vorming

vorming gemeenschaps-
restauratie/stages 22

Totaal 34
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Ik koos voor deze richting omdat ik 
mensen wil helpen en gelukkig wil maken. 

We oefenen dit op stageplaatsen 
met begeleiding.

Verzorging spreekt me aan omdat je 
met mensen kan communiceren en zoveel 

respect en liefde krijgt. 
Als verzorgende beteken je zoveel voor sommige 

mensen, ook al besef je dit soms niet!

We krijgen enorm veel kansen
om ons op stage en hier op school 

te bewijzen.

Tijdens de lessen vorming verzorging 
worden we goed voorbereid 
op ons toekomstig werkveld.

Studierichting Verzorging
Specialisatiejaar Kinderzorg/ 
Thuis- en bejaardenzorg

24
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Studierichting Verzorging 

STUDIERICHTING VERZORGING

2DE GRAAD VERZORGING-VOEDING  3DE GRAAD VERZORGING

Basisvorming 3de 4de 
 
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
project algemene vakken 6 6

Beroepsgerichte vorming

expressie 1 1
Frans 2 2
Engels 1 1
informatica 1 1
muzikale opvoeding 1 1
plastische opvoeding 2 2

vorming verzorging - voeding 16 16

Totaal 34 34

Basisvorming 5de 6de 
 
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
project algemene vakken 4 4

Beroepsgerichte vorming

Frans 2 2
Nederlands - 1
muzikale opvoeding 1 1
plastische opvoeding 1 -
vorming verzorging/stages 22 -
vorming verzorging/stages    22*

Totaal 34 34

* 1 uur CLIL

Profiel

2de graad Verzorging-voeding

• Je bent bereid om enthousiast samen te werken met je klas 
en doelgroepen zoals gezonde kinderen van 2,5 tot 10 jaar en 
gezonde volwassenen. 

• Je wil vaardigheden ontwikkelen op het vlak van huishouding, 
zorg en begeleiding van kinderen/volwassenen, opvoedkundig 
en ondersteunend handelen.

• Je wil mogelijkheden en talenten ontdekken zodat je na de 
tweede graad de juiste studiekeuze (organisatiehulp, verzorging) 
kan maken. 

3de graad Verzorging

• Je hebt een open houding en je bent bereid te functioneren in 
team. 

• Je bent enthousiast, flexibel en communicatievaardig met respect 
voor de totale mens. 

• Je wil vaardigheden ontwikkelen die leiden tot een 
beroepskwalificatie (verzorgende). 

• Je verwerft competenties die voorbereiden op en oriënteren naar 
het behalen van een beroepskwalificatie na een 3de leerjaar van 
de 3de graad bso (verzorgende/zorgkundige of begeleider in de 
kinderopvang).

Toekomst en mogelijkheden

Afgestudeerden van de derde graad verzorging 
kunnen:

• verder studeren
  Je kan doorstromen naar:
 • 7de specialisatiejaar Kinderzorg
 • 7de specialisatiejaar Thuis- en bejaardenzorg/
       zorgkundige
 • 7de specialisatiejaar Organisatieassistentie
 • HBO5 Verpleegkunde

• op de arbeidsmarkt als verzorgende 
  in de thuiszorg werken 
  Om tewerkgesteld te kunnen worden in een 
  rust- en verzorgingstehuis moet je het attest 
  zorgkundige behaald hebben via het zevende jaar 
  Thuis- en bejaardenzorg. 
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Specialisatiejaar Kinderzorg
Thuis- en bejaardenzorg

7DE SPECIALISATIEJAAR

KINDERZORG  THUIS- EN BEJAARDENZORG

Basisvorming   
 
expressie  2
Nederlands   1
Frans  2
godsdienst  2
lichamelijke opvoeding  2
project algemene vakken  4

Beroepsgerichte vorming

vorming kinderzorg  10
vorming kinderzorg/stages  12

Totaal  35

Basisvorming   
 
expressie  2
Nederlands   1
Frans  2
godsdienst  2
lichamelijke opvoeding  2
project algemene vakken  4

Beroepsgerichte vorming

vorming thuis- en bejaardenzorg  10
vorming thuis- en bejaardenzorg/stages  12

Totaal  35

Profiel

7de jaar Kinderzorg

• Je wil binnen teamverband begeleiding op maat bieden aan 
kinderen van 0 tot 12 jaar. 

• Je wil inzicht verwerven in de ontwikkeling van baby, peuter en 
kind en in de organisatie van de welzijns- en gezondheidszorg. 

• Je wil de nodige ondersteunende kennis, vaardigheden en 
zelfstandigheid verwerven.

7de jaar Thuis- en bejaardenzorg

• Je wil als lid van een verpleegkundig team totaalzorg  
op maat bieden aan kinderen, jongeren en volwassenen  
in diverse complexe zorgsituaties. 

• Je wil daarvoor inzicht verwerven in de verschillende 
specifieke doelgroepen en in de organisatie van welzijns- en 
gezondheidszorg. 

• Je wil de nodige ondersteunende kennis, vaardigheden en 
zelfstandigheid verwerven.

Toekomst en mogelijkheden

Na het specialisatiejaar Kinderzorg
• zijn de verzorgenden gespecialiseerd in de 

begeleiding en opvang van kinderen (0-12 jaar) in 
alle opvoedingssituaties.

• kunnen ze overstappen naar
• andere specialisatiejaren binnen het eigen 

studiegebied zoals: 
 > Se-n-Se Leefgroepenwerking
 > Se-n-Se Internaatswerking

• HBO5 Verpleegkunde 
• Professionele bachelor kleuteronderwijs

Na het specialisatiejaar Thuis- en 
bejaardenzorg/zorgkundige 
• zijn de verzorgenden gespecialiseerd in thuiszorg 

en bejaardenzorg. 
• kunnen ze overstappen naar 

• andere specialisatiejaren binnen het eigen 
studiegebied zoals: 

 > Se-n-Se Leefgroepenwerking of 
 > Se-n-Se Animator in de ouderenzorg

• HBO5 Verpleegkunde 

Enkel zorgkundigen kunnen in woon- en 
zorgcentra tewerkgesteld worden. 
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Via interactieve werkvormen en spelletjes 
worden we voortdurend uitgedaagd. 

Dit maakt studeren toch een stuk 
aangenamer en gemakkelijker.

Creatief, sociaal 
en toch nog wetenschappelijk.

Ik vind dit een goede richting.
Er is een goed evenwicht tussen 

praktijk en theorie. 

Ik vind het een richting met veel variatie.
Je verbreedt je kennis 

op sociaal en op wetenschappelijk vlak. 

Studierichting 
Sociale en technische 
wetenschappen
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Studierichting Sociale en 

technische wetenschappen

 Profiel

• Je bent sociaalvoelend en wil sociale vaardigheden 
ontwikkelen. 

• Je bent geïnteresseerd in relationele en sociale leerprocessen. 
• Je kan je inleven in de gevoelswereld van anderen. 
• Je hebt interesse voor een concrete benadering van de 

natuurwetenschappen en het brede domein van de voeding. 
• Je bent creatief en je presenteert graag het resultaat van je 

creativiteit aan anderen. 
• Je onderzoekt en organiseert graag voor een bepaalde 

doelgroep. 
• Facilitaire wetenschappen: je bent bovendien bereid na te 

denken over oplossingen voor de noden van de moderne 
maatschappij.

Toekomst en mogelijkheden

Je wil je specifieke beroepskeuze uitstellen en 
na het secundair onderwijs kiezen uit een breed 
spectrum aan studiemogelijkheden in het hoger 
onderwijs. Je kan doorstromen naar:

• professionele bachelor in o.a. 
  studiegebied Onderwijs, Sociaal-agogisch     
  werk, Gezondheidszorg, ... 

• professionele bachelor Facilitair 
  management, ...

• HBO5

• een specialisatiejaar:
 > op tso-niveau: 
      Se-n-se Internaatswerking, 
      Se-n-Se Leefgroepenwerking
 > op bso-niveau: 
      Kinderzorg 
      Thuis- en bejaardenzorg 

STUDIERICHTING SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

2DE GRAAD   3DE GRAAD

Basisvorming 3de 4de Basisvorming 5de 6de

aardrijkskunde 1 1 aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2 Engels 2 2
Frans 3 3 Frans 3 3
geschiedenis 1 1 geschiedenis 1 1
godsdienst 2 2 godsdienst 2 2
informatica 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2 lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4 Nederlands 4 4
wiskunde 3 3 wiskunde 3 3

Fundamenteel gedeelte   Fundamenteel gedeelte

integrale opdrachten 6 7 
natuurwetenschappen 4 4 natuurwetenschappen 5 5
plastische opvoeding 1 -
sociale wetenschappen 4 4 sociale wetenschappen 4 4

   Optie algemeen   Optie facilitaire wetenschappen

      facilitaire wetenschappen 2 2
   integrale opdrachten 7 7 integrale opdrachten 5 5

Totaal 34 34 Totaal 34 34 Totaal 34 34
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Organische chemie vind ik het leukst, 
waarschijnlijk omdat dat vak mij het meeste 

ligt. In chemische technologie leren we 
hoe de industrie werkt en dat is zeer boeiend. 

Bij analytische chemie bouwen we verder 
op de vorige jaren en het is leuk 

om de opbouw in de chemie te zien.

Alles wat we in de theorie zien, 
passen we toe in het labo. Zo kan ik me 
de leerstof nog beter visueel voorstellen.

De richting is zeer leuk en interessant 
omdat het vak chemie opgesplitst 

wordt in meerdere onderdelen.
Zo krijg je meer inzicht in welke 
soorten chemie er allemaal zijn.

Ik zit graag in de richting omdat we nu meer 
labo hebben en dat vind ik leuk. 

De toepassingen uit het dagelijkse leven
vind ik interessant.

Studierichting 
Chemie
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STUDIERICHTING CHEMIE

3DE GRAAD

Basisvorming 5de 6de
  
aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 3 2
geschiedenis 1 1
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 3
wiskunde 4 4
  
Fundamenteel gedeelte  
analytische chemie m.i.v. laboratorium 6 6
chemische technologie m.i.v. laboratorium 4 4
organische chemie m.i.v. laboratorium 4 4
toegepaste biologie 1 2
toegepaste fysica m.i.v. laboratorium 2 2

Stage  3 weken
  
TOTAAL 36 35

Studierichting 

Chemie

 Profiel

• Je kiest voor een studierichting met een sterk wetenschappelijk 
karakter.

• Je bent sterk in chemie en geboeid door wetenschappen.
• Je onderzoekt en experimenteert graag.
• Je kiest voor een opleiding met veel labopraktijk.
• Het toepassen en het beheersen van voornamelijk chemische 

en biologische processen boeit je.
• Het verwerven van een algemeen inzicht in de samenhang 

tussen natuurwetenschappen, techniek, industrie en 
maatschappij spreekt je aan.

Toekomst en mogelijkheden

Afgestudeerden van de derde graad Chemie kunnen 
onmiddellijk aan de slag in het werkveld als 
procesoperator of als lab-technicus (laborant).

Of 

Je wil je specifieke beroepskeuze uitstellen en na 
het secundair onderwijs kiezen uit een
breed spectrum aan studiemogelijkheden in het 
hoger onderwijs. Je kan doorstromen naar:

• professionele bachelor in o.a. studiegebied  
  Onderwijs, Gezondheidszorg, Chemie, ...

• HBO5

• doorstromen naar een specialisatiejaar 
         > op tso-niveau: 
              Se-n-se Chemische procestechnieken, 
              Se-n-Se Apotheekassistent
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Door de vele proeven die ik tijdens het labo uitvoer,
krijg ik een beter inzicht in de theorie. De experimenten

vinden plaats in een volledig vernieuwd labo.
Dat is natuurlijk keitof!

Wiskunde en wetenschappen
zijn overal aanwezig, 

je hebt het bijna voor alles nodig.
Wetenschap is de toekomst!

Het is een richting met veel mogelijkheden. 
Je kan na het zesde jaar heel wat weten-

schappelijke bachelors volgen, maar je kan 
ook in andere studiegebieden terecht.

Ik vind het fijn dat we zelf kunnen toepassen 
wat we in theorie gezien hebben. En je leert 

ook werken met allerlei technieken die je 
anders alleen ziet in theorie. Als je zelf iets 
hebt kunnen doen of ontdekken in het labo, 

onthoud je dat ook beter.

Studierichting 
Techniek-wetenschappen

38



4140

STUDIERICHTING TECHNIEK-WETENSCHAPPEN

2DE GRAAD   3DE GRAAD

Basisvorming 3de 4de Basisvorming 5de 6de

aardrijkskunde 1 1 aardrijkskunde 1 1
biologie 1 1
Frans 3 3 Frans 3 3
geschiedenis 1 1 geschiedenis 1 1
godsdienst 2 2 godsdienst 2 2 
informatica 2 1 
lichamelijke opvoeding 2 2 lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4 Nederlands 4 4

Fundamenteel gedeelte   Fundamenteel gedeelte

chemie 2 2 
Engels 3 3 Engels 2 2
fysica 2 2 
toegepaste biologie 1 1 toegepaste biologie 3 2
toegepaste chemie 2 2 toegepaste chemie 5 6
toegepaste fysica 2 2 toegepaste fysica 5 5
wetenschappelijk tekenen 1 1
wiskunde 5 6 wiskunde 6 6

Totaal 34 34 Totaal 34 34

Studierichting 

Techniek-wetenschappen

 Profiel

• Je kiest voor een studierichting met een sterk wetenschappelijk 
karakter. 

• Je hebt belangstelling voor natuur en milieu. 
• Je bent sterk in wiskunde en je bent geboeid door 

natuurwetenschappen. 
• Je onderzoekt en experimenteert graag. 
• Je kiest voor een opleiding met labo-uren zodat de theoretische 

kennis via praktische toetsing ondersteund wordt. 
• Je wil waarnemingen exact leren beschrijven. 

Toekomst en mogelijkheden

Je wil je specifieke beroepskeuze uitstellen en 
na het secundair onderwijs kiezen uit een breed 
spectrum aan studiemogelijkheden in het hoger 
onderwijs. Je kan doorstromen naar:

• professioneel onderwijs in het 
  studiegebied
 > Biotechniek
 > Gezondheidszorg
 > Industriële wetenschappen en 
    technologie
 > Onderwijs

• academisch onderwijs aan de 
  universiteiten in het studiegebied
 > Biotechniek
 > Gezondheidszorg
 > Industriële wetenschappen en 
    technologie
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Hoe bereik je onze school?

• Ingang van de school
Je komt de school binnen en verlaat die via de voor 
jou bestemde toegangspoorten:
 • via de Gentpoortstraat 
   (alleen te gebruiken door voetgangers)
 • via de Leiedam (Kalkhofstraat). 
   De fietsers/bromfietsers laten hun fiets/
   bromfiets gesloten achter in de fietsenstalling.

• Bereikbaarheid via het openbaar vervoer 
De school is vlot bereikbaar met het openbaar 
vervoer, hiervoor verwijzen we naar de “Brochure 
bereikbaarheid” van onze scholengemeenschap Ideaal.

Wat kan je eten op school? 
 
De maaltijden worden op school door de leerlingen 
van de afdeling ‘Grootkeuken’ vers bereid. De 
hieronder vermelde prijzen zijn richtprijzen en 
kunnen volgend schooljaar nog een lichte wijziging 
ondergaan.

warme maaltijd of salade van de week   € 5,00
(soep, hoofdgerecht en dessert)

groentesalade, gewone portie € 2,00

groentesalade, grote portie of groot bord € 3,00

belegd broodje € 3,20

dagverse soep € 0,50

dessert € 0,75

Hoe ziet de uurregeling 
op onze school eruit? 

’s Morgens is de schoolpoort open vanaf  
7.30 uur. Het onthaal en leerlingensecretariaat 
zijn bereikbaar vanaf 8.00 uur. De leerlingen 
worden ’s morgens ten laatste om 8.25 uur  
en ’s middags om 12.50 uur of om 13.40 uur, 
afhankelijk van het lessenrooster, op school 
verwacht. De lesdag start om 8.30 uur en 
eindigt om 15.40 uur of 16.30 uur. 

Op woensdag eindigt de lesdag om 12.00 uur 
en is er een pauze van 10 minuten.
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Eerste belteken 8.25

Lesuur 1 8.30 - 9.20

Lesuur 2 9.20 - 10.10

15 min. pauze

Lesuur 3 10.25 - 11.15

Lesuur 4 11.15 - 12.05

Lesuur 5 12.05 - 12.55 middagpauze

Lesuur 6 12.55 - 13.45 middagpauze

Lesuur 7 13.45 - 14.35

15 min. pauze

Lesuur 8 14.50 - 15.40

Lesuur 9 15.40 - 16.30 ma do di ma ma ma ma ma

di vr do di vr di vr do

do vr vr

vr

Veelgestelde vragen

* de leerlingen van 7 hs hebben op woensdagnamiddag 
   les, hierdoor zijn ze vrij op vrijdagnamiddag 
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Digitale leeromgeving: Smartschool

In alle klassen wordt er gewerkt met de elektronische 
leeromgeving ‘Smartschool’. 
Smartschool kan zowel thuis als op school gebruikt 
worden. Het biedt de leerlingen en de leerkrachten 
extra mogelijkheden om voor verschillende vakken 
interactief te werken. Je leert hiermee werken tijdens 
de lessen project onderzoekend leren en informatica. 

Communicatie met de ouders

 • U kan de directie contacteren via telefoon of mail.
 • De schoolagenda omvat de wekelijkse 

rubriek ‘communicatie’ waarbij, zowel door 
personeelsleden als door ouders, info uitgewisseld 
kan worden.

 • In augustus ontvangt u de data van oudercontacten 
en infoavonden. 

 • Via het overlegplatform Smartschool kan u:
 • de agenda van uw kind bekijken.    
 • dagelijks de resultaten van uw kind volgen.     

• inschrijven voor oudercontacten – studie …
 • de brieven omtrent uitstappen raadplegen
 • de rekeningen raadplegen.

 • Op regelmatige basis ontvangt u een 
samenvattend rapport op papier.

 • Als eerste contactmoment organiseren we begin 
september een onthaalavond voor ouders van 
nieuwe leerlingen. 

 

Hoe communiceert 

onze school?

44
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Onze school:

 - biedt in de 2de en 3de graad richtingen bso aan: 
Grootkeuken, Haarzorg en Verzorging.

 - biedt in de 2de en 3de graad richtingen tso aan: 
Sociale en technische wetenschappen, Techniek-
wetenschappen en Chemie.

 - bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs.
 - heeft een enthousiast team dat dag in dag uit 

klaar staat voor de leerlingen.
 - vindt waarden en normen zeer belangrijk.
 - zorgt voor een warme, hartelijke sfeer.
 - draagt discipline en structuur hoog in het vaandel.
 - stimuleert de betrokkenheid van de ouders en 

maakt werk van een goede communicatie.
 - streeft naar een grote individuele zorg voor elke 

leerling.
 - investeert in leerlingenbegeleiding op maat van 

de leerling: zowel psychosociale ondersteuning 
als studiebegeleiding (bijlessen, huiswerkklas, 
avondstudie, …).

 - heeft oog voor de leefwereld van de jongeren.
 - geeft onze jongeren de kans zich te ontplooien. 
 - gaat de uitdaging om vernieuwingen door te 

voeren niet uit de weg. 



Onze contactgegevens

Gentpoortstraat 37
B-9800 Deinze

tel 09 381 51 21

info@sinttheresiadeinze.be

leiepoortdeinze.be

Onze school maakt deel uit van 

• vzw Leiepoort Deinze, samen met campus 
Sint-Hendrik en campus Sint-Vincentius 

 
• de scholengemeenschap IDEAAL 

die bestaat uit de vrije secundaire scholen  
in Aalter, Deinze en Machelen-Zulte.

Inschrijvingen

• Tijdens de zomervakantie is de school open voor 
informatie en inschrijvingen.

  De inschrijvingsmomenten zijn terug te vinden op 
onze website.

• Tijdens het schooljaar kan je elke werkdag 
inschrijven tijdens de schooluren en dit na afspraak.

 


