Schooljaar 2022-2023
Sint-Jozefsinstituut
Betekom

Damiaaninstituut
Aarschot

Instituut Sancta
Maria Aarschot

Sint-Jozefscollege
Aarschot

Welkom
bij Arcadiascholen!

Arcadia scholengroep

Katholieke dialoogschool

Arcadia is een scholengroep waartoe vier
secundaire en negen basisscholen uit de
ruime regio rond Aarschot behoren. Onze vier
secundaire scholen, elk met hun eigenheid
en sterktes, sloegen de handen in mekaar en
presenteren jullie heel graag hun aanbod in
deze brochure. Kijk maar eens, je vindt zeker en
vast dé school die bij jou past.

In de Arcadiascholen vertrekken we van dialoog.
Vanuit de christelijke waarden staan we open
voor iedereen. Wie je ook bent, je krijgt hier
een warm welkom. Samenwerken met jou en
je ouders vinden we belangrijk. Je leerkrachten
willen jouw ontwikkeling stimuleren. Daartoe
bieden we een rijke (leer-)omgeving aan.

Iedereen is anders. Ben jij een creatieve geest?
Een wetenschapper in spe? Een handige harry
of een echte talenknobbel? We zien jou graag
komen in Arcadia.
Iedereen is van harte welkom!

www.arcadiascholen.be

Zin om te

leren?
Al onze scholen werken nauw samen om jou het beste onderwijs aan te
bieden. In de eerste graad bieden we dezelfde lessentabel aan, met in
elke school een stevige basisvorming. Daarnaast is er overal voldoende
ruimte om te differentiëren en te remediëren. We geven alle kansen om
je talenten te ontdekken en verder te ontplooien.
Onze leerkrachten spelen in op jouw sterktes en interesses en
dagen jou uit waar het kan. Heb je soms een duwtje in de rug nodig of
kan je hulp gebruiken bij het studeren? In elk van onze scholen staat een
heel team klaar om met jou aan de slag te gaan.
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Hoe kan een

dag in een
Arcadiaschool eruitzien?

8.00 u.

10.10 u.

12.00 u.

Welkom aan de
vroege vogels.

Even pauzeren op
de speelplaats.

Gezellig samen
eten.

8.30 u.

10.20 u.

12.25 u.

Start van een nieuwe lesdag.
Een lesuur duurt 50 minuten.

We vliegen er
terug in!

Tijd om nog wat
te ontspannen /
middagactiviteiten.
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12.50 u.

14.40 u.

16.20 u.

De lessen starten
opnieuw.

Klaar voor de
laatste lessen.

Invulling per school.

14.30 u.

15.30 u.

Even de beentjes
strekken.

Einde van de lessen.

5

Na schooltijd bekijken
we onze taken in
Smartschool.

Welke vakken krijg je in het

eerste jaar A?

Eerste leerjaar A

27 u. algemene vorming

1A Module 1

5 u. differentiatie

1A Module 2

Aardrijkskunde

2 u.

Aardrijkskunde

2 u.

Beeld

2 u. of 1 u.

Beeld

2 u. of 1 u.

Frans

3 u. + 1 u.

Frans

3 u. + 1 u.

Geschiedenis

1 u.

Geschiedenis

1 u.

Godsdienst

2 u.

Godsdienst

2 u.

Lichamelijke opvoeding

2 u.

Lichamelijke opvoeding

2 u.

Mens en Samenleving

1 u. of 2 u.

Mens en Samenleving

1 u. of 2 u.

Muziek

1 u. of 0 u.

Muziek

1 u. of 0 u.

Natuurwetenschappen

2 u.

Natuurwetenschappen

2 u.

Nederlands

4 u.

Nederlands

4 u.

Techniek

2 u.

Techniek

2 u.

Wiskunde

4 u.

Wiskunde

4 u.

Eye4Talent

2 u.

Latijn

4 u.

Differentiatie

3 u.

Differentiatie

1 u.
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Kiezen vanuit je talenten
Naast de 27 lesuren van de algemene vorming kies je voor module één of twee. Je ontdekt waar je
interesses liggen, wat je graag doet en goed kan, waar je voor leeft, hoe je leert, wat je motiveert en
waar je van droomt.

Module 1: EYE4TALENT
Twee uur per week volg je Eye4Talent en kies je enkele projecten uit een gevarieerd aanbod. Tijdens de
onthaaldagen kan je je voorkeuren hiervoor opgeven.
Elk trimester word je uitgedaagd om creatief en probleemoplossend aan de slag te gaan. Zo verruim jij
je blik op de wereld.

Module 2: LATIJN
Je verdiept je talent voor taal en legt zo een goede basis om Klassieke Talen te studeren in het tweede jaar.
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Welke vakken krijg je in het

eerste jaar B?
Eerste leerjaar B

28 u. algemene vorming

1B
Beeld

1 u. of 2 u.

Engels

1 u.

Frans

2 u.

Godsdienst

2 u.

ICT

1 u.

Lichamelijke opvoeding

2 u.

Maatschappelijke vorming

3 u.

Muziek

1 u. of 0 u.

Natuur en Ruimte

3 u.

Nederlands

4 u.

Techniek

4 u.

Wiskunde

4 u.

Differentiatie

4 u.

Je zit in kleinere klasgroepen. Tijdens de
praktijklessen worden je talenten en interesses
aangesproken, je leert allerlei nieuwe dingen
en in leuke projecten kan je al je creativiteit en
handigheid tonen.
Heb je geen getuigschrift op het einde van
de basisschool behaald? Dan hebben wij de
perfecte klas voor jou: groeien op jouw maat
en tempo!
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4 u. differentiatie

Welke vakken krijg je in het

tweede jaar?

Tweede leerjaar A

Tweede leerjaar B

5 u. basisoptie en
2 u. differentiatie

25 u. algemene vorming

10 u. basisoptie en
2 u. differentiatie

20 u. algemene vorming

2A

2B

Aardrijkskunde

1 u.

Beeld

1 u. of 0 u.

Beeld

1 u. of 0 u.

Engels

1 u. of 2 u.

Engels

2 u.

Frans

2 u. of 1 u.

Frans

3 u.

Godsdienst

2 u.

Geschiedenis

2 u.

Lichamelijke opvoeding

2 u.

Godsdienst

2 u.

Maatschappelijke vorming

2 u.

Lichamelijke opvoeding

2 u.

Muziek

1 u. of 2 u.

Mens en samenleving

1 u. of 0 u.

Natuur en ruimte

1 u.

Muziek

1 u. of 0 u.

Nederlands

3 u.

Natuurwetenschappen

1 u.

Techniek

2 u.

Nederlands

4 u.

Wiskunde

3 u.

Techniek

2 u.

Basisoptie

10 u.

Wiskunde

4 u.

Differentiatie

2 u.

Basisoptie

5 u.

Differentiatie

2 u.
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Basisopties
economisch

improviseren

interpreteren

ICT-toepassingen

sociaal

(2A en 2B)

(2A)
beeld, klank,
woord, beweging

Grieks

situeren
analyseren

Klassieke talen
(2A)

interpreteren

Latijn

Romeinen

Grieken

waarden
kunst
Frans

observeren
sociaal gedrag

beschrijven

sociologie

communicatieve
vaardigheden

Maatschappij &
gezondheid
Welzijn
(2A en 2B)

lifestyle

creativiteit

cultuur

teksten

privacy

leefomgeving

verklaren

ruimtelijk
inzicht

duurzaamheid

consumentengedrag

psychologie

media

Kunst & Creatie

creëren

kritische zin

Economie &
Organisatie

milieu

ontwerpen

presenteren

analyseren
natuurverschijnselen

communicatieve
vaardigheden

cultuur
Engels

Moderne talen &
Wetenschappen
(2A)

fictie

onderzoeksmethodes

technologie

welbevinden

Nederlands

wetenschappelijk werk
wetenschappelijk

realisatietechnieken
mechatronica
ontwerpmethodes

prototypes
bedenken

STEM
wetenschappen
(2A)
IT-toepassingen

constructies ontdekken
technisch

ruimtelijke
ontwikkeling

wetenschappelijk
realisatietechnieken

ruimtelijke
ontwikkeling

STEM
technieken
(2A)

IT-toepassingen

prototypes
realiseren

levenswetenschappen

elektriciteit

hout
mechanica

printmedia

IT-toepassingen

technisch

schilderen en
decoratie

mechatronica
constructies
uitvoeren

veiligheid

STEM
technieken
(2B)

recycling/downcycling

ontwerpmethodes
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bouw
projectmatige
aanpak

land- en tuinbouw

Nuttige weetjes
Onthaaldagen

Boeken

Tijdens de eerste dagen van het schooljaar
word je ondergedompeld in tal van boeiende
activiteiten zodat je elkaar, je nieuwe school
en omgeving leert kennen. Je zal je snel thuis
voelen!

Je ouders bestellen je handboeken online,
deze worden dan netjes bij je thuis geleverd –
meer info hierover bij inschrijving.

Smartschool
Smartschool is de elektronische
leeromgeving (met digitale schoolagenda,
communicatiemiddel bij uitstek) van elke
Arcadiaschool.

Bereikbaarheid
Elke school is vlot bereikbaar met het openbaar
vervoer (bus/trein), te voet en met de fiets.
SJIB heeft een eigen busdienst (zie p. 16).
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Sint-Jozefsinstituut
Betekom

Kiezen voor SJIB is kiezen voor een fijne, warme en
groene school in hartje Betekom, waar iedereen elkaar
kent en waar je jezelf kan en mag zijn. We vinden het heel
belangrijk dat jij je goed in je vel voelt. Alleen op die manier
kan jij al jouw talenten maximaal ontplooien en groei jij
ongetwijfeld uit tot de beste versie van jezelf!
Samen met ons beleef je vast en zeker een boeiende tijd.
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www.sjib.be

Samen Jezelf zijn In Betekom
Naar onze school gaan is…

maar ook…

… je eigen leerproces in handen nemen;
… geprikkeld worden in een uitdagende
leeromgeving;
… de basis leggen voor een mooie
toekomst;
… onderwijs op maat krijgen;
… voortdurend gemotiveerd worden;

… sporten tijdens de middagpauzes;
… je zegje doen in onze leerlingenraad;
… verantwoordelijkheden opnemen en
initiatieven mee uitwerken;
… samen lachen en plezier maken…

Dit allemaal zowel binnen als buiten de schoolmuren van de middenschool (sportdag,
onthaaldagen, driedaagse, theaterbezoeken…).
Je merkt het nu al: naar school gaan kan best aangenaam zijn.

“We zijn een kleine, gezellige
school, waardoor iedereen zeker
zijn of haar plekje vindt.”
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Kunnen kiezen is leuk
Leerlingen van het eerste jaar kiezen bij ons uit twee modules
(Eye4Talent of Latijn) die aangevuld worden met uren differentiatie.
In elke lessentabel bevinden zich groeiuren. Dit zijn lesuren
waarvan elke leerling beter wordt. Door de leerstof te herhalen,
in te oefenen en uit te diepen kan iedereen op zijn eigen tempo
nieuwe inzichten verwerven.
Tijdens ICT verbeter je jouw digitale skills, leer je verantwoord
omgaan met media en werken met ons digitaal leerplatform.
De klascoach zal tijdens de TEAM-momenten oog hebben voor het
verwerven van sociale competenties. Ook brengen we je allerlei
vaardigheden bij die je eigen studieloopbaan ondersteunen: leren
leren, leren plannen, leren samenwerken… Op die manier willen we
zorgen dat je van alle markten thuis bent.

Groeiuur Frans
Groeiuur
Nederlands

E4T

Latijn

1 u.

1 u.

0,5 u.

Groeiuur Wiskunde

1 u.

ICT

1 u.

0,5 u.

0,5 u.

0,5 u.

TEAM
Latijn
Project

4 u.
2 u.

Een volgende stap
in de juiste richting
In het tweede jaar maak je een keuze voor één van
onze vijf basisopties die wordt aangevuld met twee
uren differentiatie (zie tabel hiernaast). Met deze
keuze bieden we jou een waaier aan mogelijkheden
zodat je op het einde van het schooljaar verantwoord
kan kiezen voor de tweede graad.
Voor de uren differentiatie zijn er verschillende
mogelijkheden. Een ‘accent’ laat je ofwel proeven
van enkele thema’s van een basisoptie ofwel werk je
-samen met een leerkracht Frans en Wiskunde- aan
de uitbouw van je vaardigheden voor die vakken.
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Differentiatie
Accent
STEM

Accent
LaboWetenschappen

Accent
Economie

Accent
Sociale
Wetenschappen

Accent
Wiskunde/
Frans

Basisopties

Klassieke Talen
Economie en Organisatie
Moderne Talen en Wetenschappen
STEM-wetenschappen
Maatschappij en Welzijn

maatschappij, ontwikkel je je ondernemerszin
en doe je heel wat financiële kennis op.

Accent ‘STEM’
Tijdens deze uren leg je het accent op
projectmatig werken rond verschillende
thema’s, waarbij we rekenen op grondig
onderzoek, uitdagend ontwerp en knappe
realisaties.

Accent ‘Sociale Wetenschappen’
Hier ga je op zoek naar jouw plaats in
de samenleving, ontwikkel je je sociale
vaardigheden en bestudeer je het gedrag van
de mens in alle aspecten van de maatschappij,
zoals gezondheid, welzijn, cultuur, voeding...

Accent ‘Labo-Wetenschappen’
Je onderzoekt en experimenteert graag. Met
laboratoriumproeven zal je de aangebrachte
theorie toetsen aan de werkelijkheid.

Accent ‘Wiskunde/Frans’
Tijdens deze uren werk je op jouw ritme en
tempo, leggen we het accent waar jij het
nodig vindt.

Accent ‘Economie’
Tijdens deze uren ga je door eenvoudig
onderzoek meer inzicht krijgen in onze
15

Omdat we differentiatie erg belangrijk vinden,
differentiëren we niet enkel tijdens deze uren
maar ook in alle andere vakken.
Differentiatie betekent immers samen met
leerkrachten werken aan je persoonlijke groei,
je competenties, je vertrouwen in jezelf… Met
de nodige ondersteuning groeit ook jouw
vertrouwen en veerkracht.
Ons team van leerkrachten en coaches legt de
lat hoog en zoekt samen met jou een weg om je
doel te bereiken.

Bij leren hoort uiteraard ook evalueren. Het gaat
hier niet enkel om kennen en kunnen. Leraren
geven opbouwende feedback, ze laten je
stilstaan bij jouw leerproces en bekijken samen
met je ouders jouw traject.
Door het leren in eigen handen te nemen krijg
jij zin in meer en zal jij onbewust je grenzen
verleggen.

Laptops voor leerlingen
Vanaf september 2022 voeren we het gebruik
van laptops in voor leerlingen van al onze
Arcadiascholen. Meer informatie komt
binnenkort beschikbaar.

Tijdens het achtste lesuur kan je bij ons op
school blijven ‘werken/leren onder begeleiding’
(WOB).

SJIB organiseert eigen
busvervoer
We organiseren dagelijks twee busritten:

Rit 1:
Heist-Goor – Schriek –
Booischot –
Begijnendijk – Baal – Tremelo

Rit 2:
Gelrode – Nieuwrode –
Wezemaal –
Rotselaar – Werchter

SJIB bouwt
Sjib blijft investeren in de renovatie van haar gebouwen: De aanleg van onze biodiverse tuin is in volle
gang. Met al deze inspanningen maken we van SJIB een aangename plek om te leren en te vertoeven.
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Hoor jij volgend jaar bij ons SJIB-team?
We doen ons uiterste best om het teamgevoel te versterken. We leggen de focus op je goed voelen
in je vel, het sluiten van vriendschappen, het ontdekken van je nieuwe schoolomgeving en het
samen groeien.

Sint-Jozefsinstituut
Pastoor Pitetlaan 28, 3130 Betekom
016 56 81 27
sjib.middenschool@sjib.be
Pastoor Pitetlaan 24, 3130 Betekom
016 56 96 44
sjib.bovenbouw@sjib.be
www.sjib.be

Infoavond
Donderdag 10 maart 2022 om 19.30 u.

Opendeurdag
Zondag 24 april 2022
Volg SJIB:
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@sjib

@sjibconnect

Damiaaninstituut
Aarschot

Ben je een kei in wetenschap? Sterk in technologie?
STEM je graag af op je toekomst? Dan ben je van harte
welkom in het Damiaaninstituut.
In DIA ontdek je samen met al je vrienden waar je goed in
bent en wat je later wil worden.
18

www.damiaaninstituut.be

Het Damiaaninstituut is …
Je thuis voelen

Een school waar STEM
de toekomst is

In het Damiaaninstituut krijgt de middenschool een gezellig ‘eigen’ plekje binnen de
‘grote school’. Naast studeren is er ook tijd
voor ontspanning. Je kan kiezen uit sporten,
deelnemen aan creatieve of culinaire
workshops, ontwerpen en programmeren in
onze robot- en legoclub of wegdromen bij
een boek in onze gezellige leeshoek.

De samenleving van vandaag heeft
steeds meer mensen nodig met een
STEM-profiel. DIA pakt deze uitdaging
graag aan. Enthousiaste leerkrachten met
technologische en wetenschappelijke
knowhow bereiden je optimaal voor op de
toekomst. Hiervoor beschikt onze school
over lokalen, uitgerust met de nieuwste
snufjes.

Uitdaging
Je krijgt extra uitdaging voor vakken waarin
je uitblinkt. Tijdens leerlabo’s leer je hoe je
slimmer kan studeren.
Kortom, DIA laat je schitteren!

Een fiere rode neuzen school
Naast een goede opleiding is jouw welzijn
een engagement van DIA. We willen het
beste uit jezelf halen.

Begeleiding
Tijdens de middag kan je inhaallessen
volgen voor wiskunde, Nederlands en Frans
zodat je helemaal mee bent. Leerlingen die
graag op school hun huiswerk maken, kunnen
na de lesuren terecht in het studie-uur.

We bieden je dus niet alleen goed
onderwijs, we geven je ook de ruimte om
je breed te ontwikkelen en we motiveren je
om zorgzaam met elkaar om te gaan en je
in te zetten voor de samenleving.

“Ik kies voor DIA omdat je hier
jezelf mag zijn.”
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Wat kies je?
Eerste leerjaar A
Module 2

In het eerste leerjaar A krijg je 27 lesuren van
50 minuten algemene vorming. Tijdens de
overige vijf lesuren gaan we op zoek naar jouw
interesses. Hiervoor maak je een keuze tussen
module 1 en module 2.

Ben je gepassioneerd door geschiedenis of wil
je meer te weten komen over de taal van de
‘oude’ Romeinen? Kies dan voor Latijn.

Klasuur
Module 1

Welke module je ook kiest, tijdens het klasuur
leer je samen met je klastitularis de school en
je klasgenoten beter kennen. Een IT-leerkracht
neemt ook de tijd om je wegwijs te maken en
je onder te dompelen in de digitale wereld.
Wat je hier leert, oefen je verder in tijdens de
andere lessen.

In deze module combineer je groeiuren taal
en wiskunde met Eye4Talent.
Tijdens de groeiuren word je in kleine groepjes
opgedeeld en werk je met lesmateriaal
dat aangepast is aan jouw kennis en
vaardigheden.

“DIA STEMt af op
jouw toekomst.”

Elk trimester kies je een project van
Eye4Talent dat past bij jouw talenten.
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Eerste leerjaar B
Jongens en meisjes die geen getuigschrift lagere
school hebben behaald, verwelkomen we graag in
het eerste leerjaar B. Ook twaalfjarigen uit het vijfde
leerjaar kunnen in onze B-stroom terecht.
Tijdens de lessen kan je je handigheid tonen en je
creativiteit kwijt. Dit alles doe je op je eigen tempo
en volgens jouw mogelijkheden en talenten. Je
hebt geen grote toetsen. We volgen je vorderingen
wel nauwgezet op via ons groeirapport. Je
klastitularis maakt je wegwijs in Smartschool en
daagt je uit tot experimenteren met moderne
software.
We motiveren je niet alleen om je praktisch inzicht
en vaardigheden te ontwikkelen maar vinden ook
je welbevinden heel belangrijk. Bij je klastitularis
kan je met al je grote en kleine vragen terecht.
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Tweede leerjaar A
In het tweede jaar A krijg je 25 uur algemene vorming. Daarnaast kies je een basisoptie van vijf uur. Je
volgt ook twee uur differentiatie.
Frans en
Wiskunde
op maat

Creatief met taal Wiskunde op
maat

STEM

Klassieke Talen
Moderne Talen en Wetenschappen
Economie en Organisatie
STEM Science – Engineering (STEM-wetenschappen)
STEM Technology (STEM-technieken)

Creatief met taal
Wiskunde op maat

Differentiatie
Frans en Wiskunde op maat

Ben je de poëet of journalist van de
toekomst? Wil je je presentatietechnieken
en je taalvaardigheid aanscherpen? Wil je je
creativiteit de vrije loop laten via improvisatie of
het uitwerken van marketingcampagnes? Kruip
je graag in de huid van een fictief personage?
Creatief met taal maakt jouw ambities waar.

Wil je extra uitdaging voor Frans en Wiskunde?
Dan is Frans en Wiskunde op maat ideaal voor jou.
Hier werk je aan een sterke basis voor deze
vakken.

STEM
Tijdens onze STEM-projecten ga je zelf aan
de slag. Je ontdekt, onderzoekt, ontwerpt,
realiseert, interpreteert en evalueert.

Wiskunde op maat zorgt voor een stevige
ondersteuning van de wetenschapsvakken.

“Als je de schoolpoort
van DIA binnenkomt,
voel je je meteen thuis.”
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Tijdens talentenprojecten leer je o.a. werken
met verschillende tekenprogramma’s zoals
sketchup en CAD en werk je met moderne
technologieën. Op deze manier kom je nog
beter te weten waar je interesses liggen en
welke studierichting het beste bij jou past.

Tweede leerjaar B
In het tweede leerjaar B krijg je 20 uur
algemene vorming. De algemene vorming
wordt aangevuld met de basisoptie STEMtechnieken. Gedurende tien uur per week
maak je kennis met de domeinen Metaal,
Hout, Bouw, Elektriciteit, Land- en Tuinbouw,
Grafische technieken en Schilderen en
decoratie. Je volgt ook twee uur differentiatie.

Wil je meer weten over onze innovatieve
projecten? STEM dan af op onze sociale media.

Laptops voor leerlingen
Vanaf september 2022 voeren we het gebruik van laptops in voor leerlingen van al onze
Arcadiascholen. Meer informatie komt binnenkort beschikbaar.

Damiaaninstituut
Pastoor Dergentlaan 220
3200 Aarschot
016 56 70 59
info@damiaaninstituut.be
www.damiaaninstituut.be
Volg DIA:

Infoavond
Dinsdag 8 maart 2022 om 19.30 u.

Opendeurdag
Zondag 24 april 2022

@damiaaninstituut
@Damiaaninstituut Middenschool
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@damiaaninstituut_middenschool

Instituut
Sancta Maria
Aarschot

Welkom! Vanuit een warm en hartelijk klimaat
bieden wij in Sancta Maria Aarschot kwaliteitsvol
onderwijs aan in een context waar iedereen
welkom is, waar iedereen kansen krijgt om te
leren en zich te ontplooien, in een gezamenlijke
verantwoordelijkheid.
24

www.sanctamaria-aarschot.be

Een goede school bouw je samen!
zorgen wij voor een brede algemene
vorming en bieden we mogelijkheden
tot differentiatie en remediëring voor elke
leerling.

Warm en hartelijk
Wij zijn een school waar leerlingen zich
thuis voelen. Daar werken we aan en we
organiseren dan ook heel wat activiteiten
zodat je je hier goed voelt.

Kwaliteitsvol onderwijs
De overstap van de lagere school naar het
secundair is groot maar we proberen voor
jullie deze overgang zo zacht mogelijk
te maken. We ontvangen jullie met een
onthaalweek, om zo snel mogelijk de
school en elkaar te leren kennen.

Op onze school vinden we het heel
belangrijk dat je je eigen talenten en
sterktes leert kennen. We leren je de
lat hoog te leggen voor jezelf! Uiteraard
gaan we jullie hierin zo goed mogelijk
begeleiden. In alle richtingen, op elk
niveau, willen we het beste uit jou halen.

Iedereen leert

Samen verantwoordelijk

Wij bieden jullie een ruim aanbod aan
in Sancta Maria. Een A-stroom en een
B-stroom, met verschillende richtingen
om zo goed mogelijk bij jouw talenten
en mogelijkheden aan te sluiten. Zo

Een goede school bouw je samen, ook
met ouders, met andere scholen, met
bedrijven, met de lokale gemeenschap.
Samen met hen vormen we een team dat
jou aanmoedigt!

Iedereen welkom

“Ik ben altijd graag naar school geweest in
Sancta Maria: de leerkrachten hebben een hart
voor hun leerlingen en halen het beste in ons
naar boven.”
E.V. - oud-leerling

25

Leren: Wat? Hoe?
Leren moet je leren en daar helpen wij je mee.
Net zoals je groeit, groeit ook je studiehouding.
Gaandeweg verwachten wij echter dat je hierin
steeds zelfstandiger wordt. Uiteraard gaan we
jullie hierin zo goed mogelijk begeleiden. Daar
zorgen je leerkrachten en het leeratelier voor.
We voorzien daarom een duidelijke basis
waarop jullie zelf verder kunnen bouwen, met
bv. gestructureerde en uitdagende lessen en
met het huiswerkatelier.

Sport op school

Laptops voor leerlingen

Sporten doen we graag: je kan aan ochtenden middagsport doen, we organiseren een
sportdag, op woensdagnamiddagen en
andere vrije momenten kan je deelnemen
aan vrijblijvende activiteiten zoals een
veldloop, een badminton-, een voetbal- en
een tchouckbaltoernooi. Daarnaast kan
je tijdens de paasvakantie mee op ski- en
snowboardvakantie. Sportieve mogelijkheden
genoeg dus!

Vanaf september 2022 voeren we het gebruik
van laptops in voor leerlingen van al onze
Arcadiascholen. Meer informatie komt
binnenkort beschikbaar.

Activiteiten tijdens de middag
Heb je geen zin om tijdens de middag op
de speelplaats te blijven? Er zijn heel wat
alternatieven zodat je zeker iets naar je zin
vindt: sportactiviteiten, leesclub, creatief atelier,
werken in onze mediatheek, gelukslessen,
gezelschapsspellen…

Bouwplannen
We werken in onze school aan enkele grote
bouwprojecten. Bij een eerste project worden
onder andere onze technieklokalen en een
deel van onze sportinfrastructuur vernieuwd.
Ons andere project is het voormalige klooster
naast de school dat we hebben aangekocht
en gaan verbouwen. In dat gebouw komen
er heel wat nieuwe leslokalen. Hierdoor is de
grote kloostertuin nu ook onderdeel van de
school. Die extra ruimte in het groen zal jullie
zeker bevallen!

Tweedaagse van de eerste graad
Een echt hoogtepunt voor onze eerste graad
is de tweedaagse die we elk jaar organiseren.
Een combinatie van workshops, spelletjes,
pretparkbezoek en gewoon gezellig samen
zijn, maken daar altijd weer een succes van!
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Wat kies je?
Eerste leerjaar A-stroom
Als je op het einde van de basisschool een getuigschrift behaalt, word je ingeschreven in het eerste
leerjaar A. 28 lesuren per week zijn voor iedereen dezelfde, met ook voor iedereen een uur ICT en een
groeiuur voor Frans. Voor de resterende vier lesuren kies je uit module 1 of module 2.

Module 1
In de eerste module organiseren we een groeiuur voor Nederlands en voor wiskunde. In die extra
uren werken we zowel aan uitdieping als aan ondersteuning. Daarnaast krijg je twee uur per week
Eye4Talent. Wij organiseren zes projecten waarvan jij er drie kan kiezen. Elk project duurt ongeveer
een trimester. Met die projecten willen we jullie interesses naar boven brengen en jullie talenten
verder uitbouwen, zodat je een beter idee krijgt welke richting je uit kan.

Module 2
In de tweede module krijg je vier uur per week het vak Latijn. Een aanrader voor leerlingen met een
talenknobbel!
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Eerste leerjaar B-stroom
De B-stroom is meer praktisch gericht en je leert er
al doende.
Ook hier krijg je 32 uren les per week, maar de
aanpak verschilt erg van de A-stroom. De algemene
vakken (Engels, Frans, maatschappelijke vorming,
Nederlands, Natuur en Ruimte, Wiskunde en de
groeiuren) worden gecombineerd tot één supervak,
dat we het groeipad noemen. Dit groeipad wordt
jullie gegeven door een team van leerkrachten
die per twee voor de klas staan, om jullie zo goed
mogelijk te coachen en te begeleiden. In dit
groeipad werken we met weekopdrachten, waarmee
jij volgens jouw tempo en jouw mogelijkheden aan
de slag gaat.

Tweede leerjaar A-stroom
De basisopties die we aanbieden in Sancta Maria zijn: Economie en Organisatie, Klassieke Talen,
Maatschappij en Welzijn, Moderne Talen en Wetenschappen, STEM. Basisopties zijn nog geen
studierichtingen, je kan vanuit elke basisoptie naar elke studierichting in het derde jaar.
Daarnaast zijn er twee differentiatie-uren per week die jij moet invullen. Wil je naast je basisoptie ook
nog een andere basisoptie leren kennen, dan kan je kiezen voor een ingekorte “light”-versie van de
basisopties Economie en Organisatie of STEM. Wil je wat langer stilstaan bij Frans en Wiskunde, dan
kan je kiezen voor een groeiuur extra voor deze vakken.
Differentiatie
Economie
light
Basisopties

Economie en Organisatie
Klassieke Talen
Maatschappij en Welzijn
Moderne talen en Wetenschappen
STEM-wetenschappen
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Maatschappij
en Welzijn light

STEM
light

Groeiuur Frans
en Wiskunde

Tweede leerjaar B-stroom
De basisopties die we aanbieden in de B-stroom in Sancta Maria zijn: Economie en Organisatie,
Maatschappij en Welzijn. Elke leerling in 2B volgt de beide basisopties, voor tien lesuren per week dus.
De manier van werken van 1B, waarbij we de algemene vakken combineren en je les krijgt van een
team leerkrachten, zetten we verder in het groeipad in 2B. Dat supervak combineert de vakken Engels,
Frans, Maatschappelijke Vorming, Natuur en Ruimte, Nederlands en Wiskunde.

Instituut Sancta Maria
Kardinaal Mercierstraat 10
3200 Aarschot
016 56 61 04
directie@sanctamaria-aarschot.be
www.sanctamaria-aarschot.be
Volg SMA:

@SanctaMariaAarschot

Infoavond
Maandag 7 maart 2022 om 19.30 u.

Opendeurdag
Zondag 24 april 2022
@sanctamaria.aarschot
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Sint-Jozefscollege
Aarschot

Welkom op onze groene campus
langs de Demer!
De eerste graad van onze school bevindt zich op een unieke
locatie. Hier krijg je – ook letterlijk – alle ruimte om te leren,
te spelen en om samen met ons je talenten te ontdekken.
Onze school bouwt ook aan de toekomst. Zo realiseren we
momenteel nieuwe leerlingentoiletten en extra leslokalen.
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www.sjca.be

Innovatief en creatief onderwijs
klaspraktijk. We willen je zo goed mogelijk
voorbereiden op je latere schoolloopbaan.

De gebouwen stralen huiselijkheid uit. De
muren ademen de typische ‘Collegesfeer’.
Onze school biedt een hoogstaande,
kwalitatieve vorming. De christelijke
waarden behoren tot het fundament
van onze school. Het aanmoedigen
van creativiteit en het ‘buiten de lijntjes
kleuren’ staat in onze schoolvisie.

Wat onze school zo uniek maakt, is zeker
en vast de kruisbestuiving tussen de
opties en richtingen met kunst en de
algemeen vormende afdelingen. Loop
maar eens door de school en laat je
verwonderen!
We begeleiden je op jouw weg
naar zelfstandigheid en geven je de
competenties mee die je nodig hebt om
mee te bouwen aan een duurzame en
positieve maatschappij.

Het Sint-Jozefscollege biedt vernieuwend
onderwijs aan. We doen dit graag op onze
eigen manier. Al onze leerlingen komen
met een laptop naar school. Het gebruik
van ICT is vandaag de dag immers niet
meer weg te denken uit de hedendaagse

“Ik koos voor het College omwille van
de kwalitatieve vorming die mijn kind
er krijgt in een warme omgeving.”
A.S. - ouder
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Wat kies je?
Eerste leerjaar
Onze eerstejaars kunnen kiezen tussen twee
boeiende modules: Eye4Talent én Latijn. Ook
in deze modules vind je ons ‘College-DNA’
terug.
Kies je de module Latijn, dan heb je ook nog
een half jaar lang de hobbyactiviteit ‘Vormen
Van’. Koken, relaxeren, proefjes in het labo,
sport, gaming, beeldhouwen… het kan
allemaal! Je krijgt ook nog een half schooljaar
lang een apart uurtje ICT.

Tweede leerjaar
De tweedejaars in onze school hebben de
keuze uit een ruim aanbod van interessante
basisopties én bijkomende opties. Een leerling
die bijvoorbeeld kiest voor Klassieke Talen (5 u.),
kan ook nog twee uur STEM kiezen. Een
leerling die Kunst en Creatie (5 u.) wil volgen,
kan perfect ook Economie en Organisatie (2u.)
ontdekken via de bijkomende optie. Hier heb
je nog een overzicht van de mogelijkheden:

Kies je de module Eye4Talent, dan heb je ook
Vormen Van en ICT. In het groeiuur Wiskunde
gaan leerkrachten jou ondersteunen of
uitdagen. Installeer je in onze gezellige en
goed gevulde schoolbib en (her)ontdek je
leesplezier tijdens het project ‘Iedereen leest!’.

Voorbeelden van bijkomende opties
Kunst &
Creatie

Economie &
Organisatie

Basisopties

Economie en Organisatie
Klassieke Talen
Kunst en Creatie
Maatschappij en Welzijn
Moderne talen en Wetenschappen
STEM-wetenschappen
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Maatschappij
& Welzijn

Grieks

Wetenschappen

Voorbeelden van bijkomende opties
STEM

Iedereen
leest!

Technologische
activiteiten

...
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Iedereen is welkom

Hou zeker onze website en socialemedia-

In de eerste graad staat een heel zorgteam
voor je klaar. We helpen jou graag verder op
weg, ook als het even wat moeilijker gaat.
Leerlingen kunnen ’s middags terecht in
het Leerlab, waar ze geholpen worden door
vakleerkrachten en studiecoaches.
‘Leren op het College’ is zoveel meer
dan alleen maar les volgen. We gaan op
uitstap, op driedaagse naar Heimbach en
organiseren projectdagen en sportmiddagen.
Campus Bekaf beschikt over uitstekende
sportfaciliteiten. Voor wie graag op de
planken staat, is er het schooltoneel. In de
leerlingenraad kan je je eigen stem laten
horen. Vervelen doe je je hier nooit!

kanalen in de gaten voor informatie over
schoolbezoeken en opendeur. Wij kijken er
alvast naar uit om jou te leren kennen en jou
te laten ontdekken wat SJCA te bieden heeft.

Samen op weg
In de loop van je eerste twee schooljaren bij
ons op Bekaf gaan we jou observeren en
zetten we in op zowel leren leren, leren leven
àls leren kiezen. Samen met jou gaan we op
zoek naar een geschikte studierichting in de
tweede graad. Jouw twee klastitularissen zijn
hierbij de spilfiguren en staan ook altijd voor
jou klaar.
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SJCA heet je welkom
Bereikbaarheid
Onze beide campussen, Bekaf en Schaluin (onze tweede en derde graad) zijn vlot bereikbaar met de
fiets, auto of het openbaar vervoer. Campus Bekaf heeft ook een fiets- en voetgangersvriendelijke
ingang langs de Demerdijk.

Praktische info
Meer praktische info over boeken, laptop bestellen, lockers… krijg je bij inschrijving.

Sint-Jozefscollege
Bekaflaan 65, 3200 Aarschot

Infoavond

016 55 11 30

Woensdag 9 maart 2022 om 19.30 u.

Schaluin 28, 3200 Aarschot
016 55 11 11
sintjozefscollege@sjca.be
www.sjca.be

Opendeurdag
Zondag 24 april 2022
Volg SJCA:
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@sjca

@sjcaarschot

Wat na de eerste graad?
Je kan kiezen uit een rijk aanbod van verschillende
studierichtingen die aangeboden worden in de vier
secundaire scholen van Arcadia. Neem zeker een kijkje op
www.arcadiascholen.be om het aanbod te verkennen.
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Opendeurdag
in alle Arcadiascholen
Zondag 24 april 2022
Inschrijvingen
Voorrang bij het inschrijven voor:
- broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn in de secundaire school.
Ook stiefbroers en -zussen, halfbroers en -zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen.
- kinderen van personeel van de secundaire school.
Voor de voorrangsgroepen starten de inschrijvingen in het eerste leerjaar op maandag 14 februari 2022.
Voor alle twaalfjarigen starten de digitale inschrijvingen in het eerste leerjaar op maandag 7 maart 2022.
Voor leerlingen van het tweede t.e.m. zevende jaar starten de inschrijvingen op zondag 24 april 2022.
Digitaal inschrijven kan via de website van de school.

De scholen zijn tijdens de zomervakantie open t.e.m. donderdag 7 juli en vanaf dinsdag 16 augustus.
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CLW
Centrum duaal Leren en Werken
Vanaf het jaar waarin je zestien wordt,
kan je het beste uit twee werelden
combineren. Leren op de school en leren
in de bedrijfswereld. Dit betekent dat
je twee dagen leert op school en drie
dagen werkt en leert op de werkvloer.
We sluiten daartoe een Overeenkomst
Alternerende Opleiding (OAO) af waarin je
een vergoeding krijgt.

-

Je kan hierdoor een diploma secundair
onderwijs, een getuigschrift tweede of
derde graad behalen en een beroepskwalificatie in volgende studiegebieden:
- restaurant en keuken
- handel en verkoop
- auto

lassen
bouw
hout
sanitair

Natuurlijk willen we allemaal dat je start
in een OAO maar als je nog niet over de
nodige vaardigheden en werkkwaliteiten
beschikt, bieden we enkele tussenstappen aan in de aanloopfase. Dat traject
beslissen we na een grondige screening.

“Je diploma halen door WERKEN en
LEREN te combineren? Iets voor jou?”
Meer info over CLW
Damiaaninstituut
Pastoor Dergentlaan 220
3200 Aarschot

016 56 37 33
clw@damiaaninstituut.be
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OKAN
Onderwijs Anderstalige Nieuwkomers

- OKAN-leerlingen zijn leerlingen die nog
niet lang in België verblijven en die de
Nederlandse taal niet kennen.

- Welke richting dat wordt, hangt af van
de interesses, de capaciteiten, de leeftijd
en de vroegere schoolloopbaan van de
leerlingen.

- Voor ze kunnen schoollopen in het
gewone onderwijs in Vlaanderen, moeten
ze eerst Nederlands leren.
- Na een jaar OKAN kennen de anderstalige
leerlingen normaal voldoende Nederlands
om aan te sluiten bij een gewone
studierichting.

Meer info over OKAN
SJIB Bovenbouw
Pastoor Pitetlaan 24, 3130 Betekom
016 56 96 44
sjib.bovenbouw@sjib.be
www.sjib.be
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- In die nieuwe studierichting worden de
leerlingen nog verder begeleid door een
vervolgcoach.

Scholengroep Arcadia
Herseltsesteenweg 4 www.arcadiascholen.be
3200 Aarschot
info@arcadiascholen.be
Volg ons:

@arcadiascholen

V.u.: Remco Babijn, Herseltsesteenweg 4, 3200 Aarschot

In een Arcadiaschool is het fijn leren. Leerlingen,
personeel, directie en ouders gaan allemaal met elkaar
om op een ongedwongen en respectvolle manier.
Bij ons maak je ongetwijfeld snel vrienden.

