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STUDIEAANBOD 2020-2021
A-stroom

Technisch secundair onderwijs

1ste graad

2de graad

3de graad

Se-n-Se

3de en 4de jaar

5de en 6de jaar

7de jaar

Schoonheidsverzorging

Esthetische
lichaamsverzorging

1ste jaar

2de jaar

Bio-esthetiek

NIEUW
1A

2A

• Maatschappij en welzijn

Sociale en technische
wetenschappen

• STEM-wetenschappen
Techniek-wetenschappen

Gezondheids- en
welzijnswetenschappen
Sociale en technische
wetenschappen
Techniek-wetenschappen

B-stroom

Beroepssecundair onderwijs

1ste graad

2de graad

3de graad

3de en 4de jaar

5de en 6de jaar

Haarzorg

Haarzorg

1ste jaar

2de jaar

NIEUW
1B

Leefgroepenwerking
(= begeleider)

7de specialisatiejaar

Haarstilist

2B
Kinderzorg

• Maatschappij en welzijn
• Economie en organisatie
Verzorging-voeding

Verzorging

Thuis- en bejaardenzorg/
Zorgkundige

Stamuren 1A

Modernisering secundair onderwijs 1ste jaar

1ste jaar
1A

1B

Algemene vorming
27 uren

Algemene vorming
27 uren

1 klassenuur (met ICT)

kies 2 stamuren
• sociaal & creatief atelier
• STEM
(chemie & life sciences)
• voedingslab
• wellness & lifestyle

kies 2 stamuren
• gezondheid & zorg
• hair & beauty
• voedingsatelier

kies 2 talenturen
• bio & eco
• computertools & sociale media
• kunstatelier
• sportplus
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Vóór de start van het schooljaar kies je
2 verschillende stamuren en 2 verschillende
talenturen die het dichtst bij jouw interesses
aanleunen. Die keuze ligt vast voor het
volledige schooljaar. Van september tot eind
januari krijg je een eerste pakket;
het tweede start begin februari en loopt
tot het einde van het schooljaar.
Voor alle leerlingen van het 1ste jaar is er een
klassenuur. In het klassenuur werkt
de klassenleraar aan een goede klassfeer.
Je krijgt begeleiding bij het leren leren en
we helpen jou je weg te vinden in de digitale
wereld.
Verkennen van je toekomst doe je in de
stamuren. De lessen in de stamuren geven
jou een voorproefje van de basisopties waaruit
je in het 2de jaar kan kiezen.
Ontwikkelen van je sterktes kan je in de
talenturen. Iedereen heeft talenten. Soms
moet je ze nog ontdekken. Dat kan in de
talenturen die we jou in het 1ste jaar A en B
aanreiken. Verbaas jezelf en je omgeving met
wat jij kan!

• Sociaal en creatief atelier: verken het boeiende terrein
van de menswetenschappen en verwerk creatief jouw
nieuwe inzichten.
• STEM (chemie & life sciences): ontdek de adembenemende wereld van de wetenschap en voer
spannende experimenten in het labo uit.
• Voedingslab: verscherp je inzicht in de wetenschap van
voeding en gezondheid en ga actief en met smaak in de
keuken aan de slag.
• Wellness & lifestyle: beleef schoonheid van binnen en
buiten met kennis van lichaam en geest.

Stamuren 1B
• Gezondheid en zorg: neem je eigen gezondheid in
handen en leer zorg dragen voor anderen.
• Hair & beauty: maak in creatieve en inspirerende
workshops kennis met de kapperswereld en sprokkel
beautytips.
• Voedingsatelier: steek je handen uit de mouwen en
maak trendy en gezonde gerechtjes klaar.

Talenturen 1A en 1B
• Bio & eco: bestudeer plant en dier in een groene
omgeving en leer zorgzaam omgaan met het leefmilieu.
• Computertools & sociale media: verken de digitale
wereld en waag je op ongekende ICT-paden.
• Kunstatelier: sta in bewondering voor kunst en geef
zelf vorm aan je verbeeldingskracht.
• Sportplus: beoefen verschillende sporten met passie
en gedrevenheid, individueel en in groep.

Lessentabel 1A

Lessentabel 1B
Voor leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs behaalden

Algemene vorming

27

Algemene vorming

27

Godsdienst

2

Godsdienst

2

Nederlands

4

Nederlands

4

Engels

1

Engels

1

Frans

3

Frans

2

Aardrijkskunde

2

Maatschappelijke vorming

3

Geschiedenis

1

Beeld

2

Mens en samenleving

1

Lichamelijke opvoeding

2

Beeld

2

Muziek

1

Lichamelijke opvoeding

2

Natuur en ruimte

2

Muziek

1

Techniek

4

Natuurwetenschappen

2

Wiskunde

4

Techniek

2

Wiskunde

4

Keuzegedeelte

5

Keuzegedeelte

5

Klassenuur met integratie ICT

1

Klassenuur met integratie ICT

1

Stamuren

2

Stamuren

2

Talenturen

2

Talenturen

2

Modernisering secundair onderwijs 1ste jaar

Voor leerlingen met een getuigschrift basisonderwijs

Een basisoptie kan je helpen om je studiekeuze in de 2de graad te bepalen.
Basisopties 2A
Je kiest voor 1 van de 2 basisopties.

Modernisering secundair onderwijs 2de jaar

2de jaar
2A

2B

Algemene vorming
25 uren

Algemene vorming
20 uren

1 klassenuur (met ICT)

keuze uit
basisopties

keuze uit
basisopties

5 uren
maatschappij & welzijn

10 uren
maatschappij & welzijn

of
5 uren
STEM-wetenschappen

5 uren
maatschappij & welzijn
+
5 uren
economie & organisatie

1 uur #Talent
#Audiovision
#Move
#Music
#Word
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Basisoptie 1: Maatschappij en welzijn
• Je wil een persoonlijke en gezonde levensstijl ontwikkelen.
• Je wil inzicht verwerven in het sociale gedrag van mensen.
• Je bent sociaalvoelend en communicatief.
Je verkent deze pijlers vanuit 3 interessegebieden: voeding (gezonde
maaltijden bereiden), lichaamszorg (zorg voor het eigen lichaam en
welbevinden) en lifestyle (interieur en sfeerschepping, vormgeving en
mode).
In de A-stroom worden de interessegebieden meer theoretisch benaderd.
Basisoptie 2: STEM-wetenschappen
Je hebt grote interesse voor alle STEM-elementen: wetenschap (‘Science’),
technologie (‘Technology’), onderzoeken en ontwerpen (‘Engineering’) en
wiskunde (‘Mathematics’).
Basisopties 2B
Je kiest voor 1 basisoptie van 10 uren of 2 basisopties van 5 uren.
Basisoptie 1: Maatschappij en welzijn (10 of 5 uren)
• Je wil een persoonlijke en gezonde levensstijl ontwikkelen.
• Je wil inzicht verwerven in het sociale gedrag van mensen.
• Je bent sociaalvoelend en communicatief.
Je verkent deze pijlers vanuit 3 interessegebieden: voeding (gezonde
maaltijden bereiden), lichaamszorg (zorg voor het eigen lichaam en
welbevinden) en lifestyle (interieur en sfeerschepping, vormgeving en
mode).
In de B-stroom worden de interessegebieden meer praktijkgericht
benaderd. In de 10 uren is er meer ruimte voor uitgebreide toepassingen
dan in de 5 uren.
Basisoptie 2: Economie en organisatie (5 uren)
• Je wil weten wat het betekent om in onze maatschappij
een consument te zijn.
• Ondernemen zit je een stukje in het bloed.
• Je toont interesse voor ICT.

#Talent
Voor de start van het schooljaar kies
je 1 #Talent. Die keuze ligt voor het
volledige schooljaar vast en wordt om
de 14 dagen in een blokje van 2 uren
aangeboden.
#Audiovision
Heb je een passie voor fotografie en
film? Heb je interesse in de technische
mogelijkheden van klank, beeld en
montage? Ga ongestoord creatief
en beeldig aan de slag en dompel je
tijdens #Audiovision onder in de wereld
van de audiovisuele kunst.
#Move
Hou je van dansen op leuke en hippe
muziek? Durf je de basisbewegingen
van verschillende dansstijlen aan?
Wil je via lichaamsexpressie je
gevoelens uitdrukken? Dan is #Move
echt iets voor jou!
#Music
Zit muziek je in de oren en de vingers?
Wil je meer weten over de geschiedenis
van de muziek? Ontdek op een actieve
manier de wondere wereld van muziek
in #Music.
#Word
Een babbelkous? Een woordtovenaar?
Een hoofd vol woorden? Leer wat
je met je stem allemaal kan en met
een levendige fantasie brengen we
in #Word toneel en gedicht tot leven,
schrijven we een verhaal.

Lessentabel 2A

Lessentabel 2B

25

Algemene vorming

20

Godsdienst

2

Godsdienst

2

Nederlands

4

Nederlands

3

Engels

2

Engels

1

Frans

3

Frans

2

Aardrijkskunde

1

Maatschappelijke vorming

2

Geschiedenis

2

Lichamelijke opvoeding

2

Mens en samenleving

1

Muziek

1

Lichamelijke opvoeding

2

Natuur en ruimte

2

Muziek

1

Techniek

2

Natuurwetenschappen

1

Wiskunde

3

Techniek

2

Wiskunde

4

Keuzegedeelte

7

Keuzegedeelte

12

Klassenuur met integratie ICT

1

Klassenuur met integratie ICT

1

Basisopties

5

Basisopties

10

#Talent

1

#Talent

1

Modernisering secundair onderwijs 2de jaar

Algemene vorming

Sociale en technische wetenschappen 2de en 3de graad tso
Doelgroep

Accenten

Toekomst

Iets voor jou?

Wat zijn de accenten in deze richting?

Wat kun je met deze opleiding doen?

• Je hebt interesse voor sociale wetenschappen en
natuurwetenschappen.
• Voeding en gezondheid boeien jou.
• Je werkt graag samen.
• Je bent sociaal voelend.
• Je hebt zin voor organisatie.
• Je bent creatief.
• Je wil hogere studies volgen.

De studierichting sociale en technische
wetenschappen (STW) is een brede technische
opleiding met ruime aandacht voor de algemene
vakken. Naast natuurwetenschappen, sociale
wetenschappen en voeding, staan de integrale
opdrachten centraal in deze richting.

• Je kunt een professionele bacheloropleiding volgen:

In het vak integrale opdrachten werk je
vakoverstijgend aan de ontwikkeling van volgende
competenties:
• het onderzoeken van natuurwetenschappelijke en
sociaalwetenschappelijke onderwerpen;
• het plannen, voorbereiden en uitvoeren van
een persoonsgerichte activiteit of een maaltijd
organiseren;
• het mondeling voor een groep presenteren;
• de eigen studieloopbaan in handen nemen.

onderwijs
leraar kleuteronderwijs, leraar lager onderwijs, leraar
voeding-verzorging, pedagogie van het jonge kind
gezondheidszorg
verpleegkunde, vroedkunde, ergotherapie,
voedings- en dieetkunde, logopedie en audiologie
sociaal-agogisch werk
orthopedagogie (opvoeder), sociaal werk,
toegepaste psychologie, maatschappelijke
veiligheid.
• Je kunt een Se-n-Se-opleiding volgen:
leefgroepenwerking (opvoeder), internaatswerking,
integrale veiligheid, animator in de ouderenzorg.
• Je kunt kiezen voor een 7de specialisatiejaar bso
kinderzorg of thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige.
De Se-n-Se-opleiding leefgroepenwerking en
de specialisatiejaren bso kinderzorg en thuis- en
bejaardenzorg/zorgkundige kun je op onze school
volgen.
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Technisch Secundair Onderwijs
2de graad

3de graad

3

4

5

6

Godsdienst

2

2

2

2

Nederlands

4

4

4

4

Frans

3

3

3

3

Engels

2

2

2

2

Aardrijkskunde

1

1

1

1

Geschiedenis

1

1

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

Informatica

1

1

-

-

Wiskunde

3

3

3

3

Natuurwetenschappen

4

4

4

4

Sociale wetenschappen

3

3

4

4

Voeding

4

4

4

4

Expressie, natuurwetenschappen
en sociale wetenschappen

4

4

4

4

34

34

34

34

Sociale en technische
wetenschappen

Integrale
opdrachten
Totaal

Techniek-wetenschappen 2de en 3de graad tso
Doelgroep

Accenten

Toekomst

Iets voor jou?

Wat zijn de accenten in deze richting?

Wat kun je met deze opleiding doen?

• Je hebt interesse voor chemie, fysica en biologie.
• Je bent wiskundig sterk.
• Je werkt graag nauwkeurig.
• Je studeert graag.
• Je wil hogere studies volgen.
• Je hebt de nodige computervaardigheden.

De studierichting techniek-wetenschappen (TW) is
één van de meest theoretische richtingen binnen het
technisch onderwijs. Deze richting is erg wiskundig en
wetenschappelijk gericht. Je bestudeert de natuurwetenschappelijke wereld vanuit chemisch, fysisch en
biologisch oogpunt. In de wetenschappelijke labo’s
train je je experimentele vaardigheden.
In vergelijking met wetenschappelijke richtingen binnen
het aso, krijg je hier een meer concrete wetenschappelijke vorming.

• Je kunt een professionele bacheloropleiding volgen:
biotechniek
agro- en biotechnologie
industriële wetenschappen en technologie
bouw, chemie, elektromechanica, milieuzorg, 		
multimedia en communicatietechnologie
gezondheidszorg
biomedische laboratoriumtechnologie,
voedings- en dieetkunde, logopedie en audiologie,
ergotherapie, verpleegkunde, vroedkunde,
medische beeldvorming
architectuur
toegepaste architectuur, interieurvormgeving
onderwijs
leraar lager onderwijs,
leraar biologie/fysica/chemie/wiskunde.
• Je kunt een academische bacheloropleiding volgen:
biotechniek
biowetenschappen
industriële wetenschappen en technologie
industriële wetenschappen: biochemie,
industriële wetenschappen: chemie.

12

SCHOOLGIDS 2020-2021

Technisch Secundair Onderwijs
2de graad

3de graad

3

4

5

6

Godsdienst

2

2

2

2

Nederlands

4

4

4

4

Frans

3

3

2

2

Engels

2

2

2

2

Aardrijkskunde

1

1

1

1

Geschiedenis

1

1

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

Informatica

2

2

-

-

Digital science

-

-

1

1

Wiskunde

6

6

6

6

Biologie

1

1

-

-

Toegepaste biologie

1

1

3

3

Chemie

2

2

-

-

Toegepaste chemie

2

2

6

6

Fysica

2

2

-

-

Toegepaste fysica

2

2

4

4

Wetenschappelijke vaardigheden

1

1

-

-

Totaal

34

34

34

34

Techniek-wetenschappen

Bio-esthetiek 2de graad tso en Schoonheidsverzorging 3de graad tso
Doelgroep

Accenten

Iets voor jou?

Wat zijn de accenten in deze richting?

• Je wil schoonheidsspecialiste worden.
• Je bent handig en creatief.
• Je hebt oog voor het esthetische.
• Je bent sociaal en communicatief vaardig.
• Je beseft dat een goede theoretische kennis nodig is
om de praktijk te ondersteunen.

De studierichting bio-esthetiek/schoonheidsverzorging is een praktische opleiding op
technisch niveau. Je krijgt voldoende algemene
vorming om verder te studeren. In de praktijkvakken
hand-, gelaats-, lichaams- en voetverzorging leer
je de basisvaardigheden voor het beroep van
schoonheidsspecialiste. De wetenschappelijke vakken
toegepaste anatomie, biologie en chemie en de
technische vakken ondersteunen de praktijk.
In de 3de graad voer je behandelingen op klanten uit.
Jouw sociale en communicatieve vaardigheden
worden hierbij aangescherpt. Een verzorgd
voorkomen, orde, netheid en hygiëne, discretie,
tact, respect, verantwoordelijkheidszin en zin voor
creativiteit dragen bij tot de professionaliteit van de
opleiding.

Toekomst
Wat kun je met deze opleiding doen?
• Je kunt een professionele bacheloropleiding volgen:
onderwijs
leraar bio-esthetiek/haartooi, leraar kleuteronderwijs,
leraar lager onderwijs
gezondheidszorg
voedings- en dieetkunde, orthopedie, podologie,
verpleegkunde.
• Je kunt een Se-n-Se-opleiding volgen:
esthetische lichaamsverzorging, grime.
• Je kunt onmiddellijk tewerkgesteld worden als:
schoonheidsspecialiste in een schoonheidsinstituut of een wellnesscentrum
vertegenwoordigster in de sector van
schoonheidsproducten.
In het Se-n-Se jaar esthetische lichaamsverzorging
worden de verzorgingsbehandelingen verder uitgediept.
Via de stages en het runnen van een minionderneming
op school leer je als schoonheidsspecialiste
naar de wens van de klant je werk organiseren,
plannen en uitvoeren. Het verwerven van de
ondernemerschapscompetenties staat centraal in
het 7de jaar esthetische lichaamsverzorging.
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De Se-n-Se opleiding esthetische lichaamsverzorging
kan je op onze school volgen.

Technisch Secundair Onderwijs

Technisch Secundair Onderwijs
2de graad

Bio-esthetiek

3

4

Godsdienst

2

2

Nederlands

4

Frans

3de graad

Schoonheidsverzorging

5

6

Godsdienst

2

2

4

Nederlands

3

3

3

3

Frans

2

2

Engels

2

2

Engels

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Aardrijkskunde

1

1

Geschiedenis

1

1

Geschiedenis

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Kunstgeschiedenis

1

1

Plastische opvoeding

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Informatica

1

1

Plastische opvoeding

1

1

Wiskunde

3

3

Wiskunde

2

2

Natuurwetenschappen

3

2

Toegepaste wetenschappen

4

4

Stijlleer

1

1

Vaktheorie

3

2

Toegepaste anatomie

1

2

Hand- en gelaatsverzorging en make-up

5

4

Vaktheorie

1

1

Voetverzorging

3

2

Hand- en gelaatsverzorging, make-up en
voetverzorging

6

8

Lichaamsverzorging

2

3

Stage

-

2

Haarzorg

2

-

Totaal

34

34

34

34

Praktijk
Totaal

Praktijk

Er zijn 18 halve dagen stage in het tweede semester.

Gezondheids- en welzijnswetenschappen 3de graad tso
Doelgroep

Accenten

Toekomst

Iets voor jou?

Wat zijn de accenten in deze richting?

Wat kun je met deze opleiding doen?

• Je hebt een brede interesse voor de gezondheid
en het welzijn van je medemens.
• Je bent sociaal voelend en zorgzaam.
• Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en
je bent bereid om samen te werken.
• Je wil hogere studies volgen.

In de studierichting gezondheids- en welzijnswetenschappen (GWW) bestudeer je de mens in
zijn totaliteit, met als uitgangspunt de gezonde mens.
Je krijgt vakken die rond een psychopedagogische,
een zorgende en een wetenschappelijke component
geordend zijn. Via de stages en het vak seminarie
krijg je een realistisch beeld van een aantal beroepenvelden in de gezondheidszorg, de welzijns- en de
onderwijssector, zodat je later een gemotiveerde
studiekeuze kunt maken.

• Je kunt een professionele bacheloropleiding volgen:

Stages
De stages hebben geen beroepsgericht karakter, maar
een oriënterende functie. Ze worden als blokstages
van telkens 2 weken ingericht. Tijdens iedere
stageperiode streven we deze 4 doelen na:
• het verkennen van het werkveld met het oog op
een latere studiekeuze;
• het ontplooien van sociale vaardigheden en
het aanleren van de juiste attitudes;
• het zich inleven in de leefwereld van de zorgvrager
en het begeleiden van activiteiten bij kinderen,
ouderen en mensen met een beperking;
• het onder begeleiding inoefenen van verzorgende
handelingen.
16
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gezondheidszorg
verpleegkunde, vroedkunde, ergotherapie,
logopedie en audiologie
sociaal-agogisch werk
orthopedagogie (opvoeder), sociaal werk,
toegepaste psychologie, maatschappelijke veiligheid
onderwijs
leraar kleuteronderwijs, leraar lager onderwijs,
pedagogie van het jonge kind.
• Je kunt het hoger beroepsonderwijs (HBO5) volgen:
verpleegkunde, sociaal werk, orthopedagogiek ...
• Je kunt een Se-n-Se-opleiding volgen:
leefgroepenwerking (opvoeder), internaatswerking,
integrale veiligheid, animator in de ouderenzorg.
• Je kunt kiezen voor een 7de specialisatiejaar bso
kinderzorg of thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige.
De Se-n-Se-opleiding leefgroepenwerking en de
specialisatiejaren bso kinderzorg en thuis- en
bejaardenzorg/zorgkundige kun je op onze
school volgen.

Technisch Secundair Onderwijs

Gezondheids- en
welzijnswetenschappen

3de graad

5

6

Godsdienst

2

2

Nederlands

3

3

Frans

2

2

Engels

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Geschiedenis

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Plastische opvoeding

1

-

Wiskunde

2

2

Toegepaste biologie

3

4

Toegepaste chemie

2

2

Toegepaste fysica

1

1

Gezondheid en welzijn

3

3

Psychologie en pedagogiek

3

3

Seminarie

2

2

Stages

4

4

Totaal

34

34

Haarzorg 2de en 3de graad bso
Doelgroep

Accenten

Toekomst

Iets voor jou?

Wat zijn de accenten in deze richting?

Wat kun je met deze opleiding doen?

• Je hebt interesse voor uiterlijke verzorging.
• Je bent praktisch aangelegd om haren te knippen,
brushen, kleuren, permanenten …
• Je bent dienstvaardig en communicatief sterk.
• Je bent creatief.
• Je hebt oog voor hygiënisch handelen.

In de 2de graad leer je stap voor stap haartechnieken
met kennis van zaken aan. Het is de bedoeling dat
je inzicht verwerft en dat je begrijpt waarom je iets
doet. Volgende basistechnieken komen aan bod:
haren kammen en borstelen, haren vorm geven
met verschillende hulpmiddelen, haren knippen
en kleuren. Deze technieken worden in stijgende
moeilijkheidsgraad in een didactisch kapsalon op
school aangeleerd.

Wie na het 6de jaar slaagt, behaalt het studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad
secundair onderwijs.

In de 3de graad verdiep je de opgedane basiskennis,
zodat je een volwaardige kapper kan worden. Je leert
verschillende technieken te verfijnen en te combineren
en je werkt meer en meer op klanten.

Als je na de derde graad een 7de specialisatiejaar
haarstilist met succes volgt, heb je de volgende
troeven:

Op het einde van de 3de graad moet je de volgende
competenties bezitten:
• je kan als lid van een kappersteam klanten in de stijl
van het kapsalon onthalen en begeleiden;
• je realiseert als lid van een kappersteam kapsels en je
houdt daarbij rekening met de wensen van de klant;
• je neemt het eigen leren mee in handen;
• je leeft in verbondenheid met jezelf, de anderen en
de wereld.
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• Je kan onmiddellijk als kapper in een kapsalon in
het werkveld stappen.
• Je kan vervolmakingscursussen herenkappen,
lichaamsverzorging, make-up … volgen.
• Je kan je specialiseren in een 7de jaar haarstilist.

• je leert in een virtueel kapsalon een zaak runnen;
• je behaalt het diploma van het secundair onderwijs
waarmee je een bacheloropleiding kan volgen;
• het verwerven van de ondernemerschaps
competenties staat centraal in het 7de jaar
haarstilist.

Het 7de specialisatiejaar haarstilist kan je op onze
school volgen.

Beroepssecundair Onderwijs
2de graad

3de graad

3

4

5

6

Godsdienst

2

2

2

2

Frans

2

2

2

2

Project algemene vakken

6

6

4

4

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

Plastische opvoeding

2

2

2

2

Toegepaste informatica

1

1

-

1

Haarzorg

18

18

22

17

Stages haarzorg

-

-

-

4

Klassenuur - o.a. leren leren, relationele vorming

1

1

-

-

Totaal

34

34

34

34

Haarzorg

Om de 14 dagen gaan de leerlingen 1 dag op stage.

Verzorging-voeding 2de graad bso en Verzorging 3de graad bso
Doelgroep

Accenten

Toekomst

Iets voor jou?

Wat zijn de accenten in deze richting?

Wat kun je met deze opleiding doen?

• Je gaat graag met mensen om en je wil de zorg voor
anderen op jou nemen.
•Je bent praktisch aangelegd om te koken en diverse
huishoudelijke taken te verrichten.
• Je hebt belangstelling voor de gezondheid en het
welzijn van kinderen, jongeren, volwassenen …
• Je bent communicatief sterk.
• Je hebt zin voor verantwoordelijkheid.

In de 2de graad verzorging-voeding maak je kennis
met de wereld van de zorg en de diensten. Via
eenvoudige leersituaties en altijd onder begeleiding
word je voorbereid op het verstrekken van indirecte
zorg (= zorg voor maaltijden, linnen en interieur) en
van directe zorg (= zorg en begeleiding van kinderen,
jongeren en volwassen).
Via praktijkgerichte vakken leer je je interesse,
mogelijkheden en kwaliteiten ontdekken.
Binnen iedere oefensituatie staat het kwaliteitsbewust
handelen steeds centraal.

Met het studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van
de 3de graad secundair onderwijs heb je de volgende
mogelijkheden:

In de 3de graad verzorging word je opgeleid tot
een warmmenselijke en deskundige verzorgende
die later in o.a. de kinderopvang, de woonzorg
met woonzorgcentra en gezinszorg kan worden
tewerkgesteld. Je leert op een kwaliteitsvolle manier
totaalzorg verlenen aan de jonge en volwassen
gebruiker. Via de stage krijg je de kans om de
verworven kennis en vaardigheden in het werkveld
toe te passen. In het 5de jaar zijn dat nog eenvoudige
zorgsituaties en werk je onder begeleiding. In het 6de
jaar komen er meer complexe zorgsituaties aan bod
en moet je zelfstandiger werken.
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• je kan als verzorgende werken;
• je kan de studies HBO5 verpleegkunde aanvatten;
• je kan je specialiseren in een 7de jaar kinderzorg of
thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige.
Via het 7de specialisatiejaar vergroot je je kansen in
het werkveld.
Als je slaagt, behaal je het diploma van het secundair
onderwijs waarmee je als kinderbegeleider of
zorgkundige je kansen op tewerkstelling vergroot.
Met het diploma van het secundair onderwijs kan je
ook een bacheloropleiding volgen.
De 7de specialisatiejaren kinderzorg en thuis- en
bejaardenzorg/zorgkundige kan je op onze school
volgen.

Beroepssecundair Onderwijs

Beroepssecundair Onderwijs
2de graad

Verzorging-voeding

3

4

Godsdienst

2

2

Frans

2

Project algemene vakken

3de graad

Verzorging

5

6

Godsdienst

2

2

2

Frans

1

1

6

6

Project algemene vakken

4

4

Lichamelijke opvoeding

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Muzikale opvoeding

1

1

Communicatie en
pedagogisch handelen

4

4

Gezondheid en welzijn

6

6

Maaltijd-, linnenen interieurzorg

2

2

3

3

Directe
zorg

Plastische opvoeding

2

2

Toegepaste informatica

1

1

Communicatie en
pedagogisch handelen

3

3

Indirecte
zorg

Gezondheidszorg

3

3

Geïntegreerd werken

Linnen- en interieurzorg

3

3

Stages

10

10

Maaltijd- en interieurzorg

6

6

Totaal

34

34

2

2

Klassenuur o.a. leren leren, relationele vorming

1

1

Totaal

34

34

Directe
zorg
Verzorgingvoeding

Indirecte
zorg

Geïntegreerd werken

Verzorging

De stages worden als blokstages georganiseerd.
• Aantal weken: 12
• Plaatsen: kinderdagverblijven, particuliere opvanginstellingen, woonzorg met
woonzorgcentra.
De school kent de stageplaats aan de leerling toe.
Hierbij wordt met jouw woonplaats en je verplaatsingsmogelijkheden rekening
gehouden.

Een dag op school

Zorgzame school

Schooluren

Welkom

Het toezicht op school start om 07.45 u. De lessen beginnen ’s morgens om 08.25 u.
en eindigen om 12 u. ’s Middags beginnen we opnieuw om 13 u. en eindigen we om
15.40 u. of om 16.30 u. Er is een korte pauze van 15 minuten om 10.05 u. en van
10 minuten om 14.40 u.

Nieuwe leerlingen moeten zich op onze school welkom voelen. Voor de 1ste jaars is
de Stap-in op donderdag 27 augustus 2020 om 17 u. de gelegenheid om kennis te
maken met de klassenleraar en de klasgenootjes.
Op die dag kun je ook meteen het bestelde schoolmateriaal afhalen.

Studie

Onze school investeert in brede basiszorg. In onze goed uitgebouwde
leerlingenbegeleiding is er per leerjaar een vaste contactpersoon bij wie jij en
je ouders met je vragen terecht kunnen.

• De dagstudie tijdens het 8ste lesuur wordt aangeboden op de dagen dat de lessen
om 15.40 u. eindigen.
• Op maandag, dinsdag en donderdag heb je de volgende mogelijkheden:
- busstudie van 16.45 u. tot 17 u. of tot 17.15 u.;
- avondstudie van 16.45 u. tot 17.30 u. of tot 18 u.

Middagmaal
Voor het middagmaal op school heb je de volgende keuze:
• je brengt je eigen lunch mee;
• je koopt een broodje aan op school;
• je kan soep aankopen;
• je verbruikt een warme maaltijd op school.
Er is een heel gevarieerde keuze met een ruim groenteaanbod. Hiervoor hoef je je
niet op voorhand in te schrijven. Met een betaalkaart reken je dagelijks je aangekocht
broodje of je warme maaltijd af. Je kunt er ook aan de drankautomaat een drankje
mee aankopen. Via een overschrijving zorg je dat er voldoende geld op de kaart staat.

Internaat
Wie een degelijk internaat zoekt, kan terecht op het internaat van onze scholengroep.
Het internaat is deels in de Ieperstraat en deels in de Beernegemstraat gevestigd.
Voor meer inlichtingen kun je contact opnemen met de internaatsbeheerder op het
nummer 051 42 71 91 of via www.ksotr.be/internaat.
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Als je ondersteuning voor een bepaald vak nodig hebt, dan kun je in de eerste
plaats bij je vakleerkracht terecht. We bieden op onze school de mogelijkheid om
remediëring te volgen. In de studiecoaching leer je je werk plannen.
Voor leerlingen met een leerstoornis zijn er verhoogde zorgmaatregelen op maat.

Het rapport

Communicatie

Schoolmateriaal

Transparante evaluatie

Ouders - leerlingen - school

Boeken

Onze school streeft naar een transparante evaluatie.
Punten die je verdient met je dagelijks werk, vinden hun
neerslag in het maandrapport. Op die manier kunnen jij
en je ouders je persoonlijke evolutie op de voet volgen.

Om op de hoogte te blijven van wat er op school leeft, zijn
de website en de Facebookpagina de aangewezen
communicatiekanalen. Via www.sji-tielt.be verneem
je heel wat nieuwtjes en krijg je toegang tot allerhande
praktische informatie.
Van contactgegevens, het weekmenu tot brieven aan
ouders en hoe je je op onze school kunt inschrijven …
je vindt het er allemaal!

Nieuwe leerlingen krijgen hun boekenlijst begin juni
toegestuurd. Hierop vind je eveneens de materialen en
de kledij die je voor sommige vakken nodig hebt.
Wie zich vóór het administratief verlof inschrijft, kan
nieuwe boeken via de school aankopen. Wie later
inschrijft, bestelt de boeken via de boekhandel.

Onze leef- en leerregels leer je uit het schoolreglement
en het schoolreglement light die je ook via dezelfde
website kunt raadplegen.

Kledij die je nodig hebt voor de LO-lessen en de praktijklessen in de verschillende studierichtingen kun je op
de dag van de boekenverkoop op school aankopen.

We hechten veel belang aan een open communicatie
met de ouders van onze leerlingen. U bent als ouder van
harte welkom op de oudercontacten, de verschillende
infoavonden en natuurlijk onze opendeurdag. Meer info
krijgt u via de website en via de briefwisseling die wij met
uw zoon of dochter meegeven.

Materiaal

In de eerste en tweede graad tso krijg je drie
proefwerkperiodes:
• met Kerst;
• met Pasen;
• op het einde van het schooljaar.
In de derde graad tso krijg je een volledige
proefwerkenreeks met Kerst en op het einde van het
schooljaar. Met Pasen leg je dan slechts voor een
beperkt aantal vakken proefwerken af.
Binnen het bso worden de vakken permanent
geëvalueerd.
We hechten er ook belang aan jou positieve
levenswaarden mee te geven. Vandaar dat je
geëvalueerd wordt op het respect dat je toont, op hoe
je in groep functioneert, hoe je interesse en inzet in de
klas opbrengt en op je stiptheid. Die evaluatie wordt in
het attituderapport neergeschreven. Cijfers vind je er
niet, wel een verwoording van hoe we jou als persoon
op school ervaren.

Kledij

Voor de studierichtingen bio-esthetiek/schoonheidsverzorging en haarzorg krijg je bij de boekenlijst ook een
materialenlijst.
De boeken-, kledij- en materialenverkoop vinden plaats
op donderdag 27 augustus 2020. De juiste uurregeling
volgt in een brief na 15 augustus. Het is enkel mogelijk
om via bancontact te betalen.

Locker
Leerlingen die geen vast klaslokaal hebben, kunnen
een locker gebruiken om hun boeken en materiaal
op te bergen. Ook de leerlingen van de richtingen
bio-esthetiek/schoonheidsverzorging en haarzorg
maken gebruik van kastjes om hun materiaal veilig op
te bergen. Voor het gebruik van een locker wordt een
waarborg gevraagd.

Inschrijven?
• elke schooldag na telefonische afspraak
051 40 03 30. Je kunt het onthaal hiervoor
elke werkdag bereiken van 8 u. tot 16.30 u.
• tijdens de zomervakantie elke werkdag van
9 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 17.30 u.
De school is gesloten vanaf woensdag 8 juli
tot en met zondag 16 augustus 2020.

Kroonstraat 19
8700 Tielt
051 40 03 30
www.sji-tielt.be
School van KSO (Katholiek Secundair Onderwijs) Tielt-Ruiselede

www.kliek.be

sint.jozefsinstituut@molenland.be

