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2 Sint-pieterscollege

Kiezen
het aso?
woordvoor
vooraf
In de eerste graad maakte je kennis met de voornaamste vakken van het secundair onderwijs. Bovendien kon je
ervaren dat je inzet voor de studies, je verstandelijke begaafdheid, je manier van studeren en niet in het minst je
wil om te slagen een zeer grote invloed hadden op je studieresultaten. Vanuit deze ervaring kan je nu kiezen voor
het Algemeen Secundair Onderwijs (aso), Technisch Secundair Onderwijs (tso), Kunst Secundair Onderwijs (kso) of
Beroeps Secundair Onderwijs (bso).
In het Sint-Pieterscollege bieden we richtingen aan uit het aso. Het aso geeft een brede algemene vorming die niet
rechtstreeks voorbereidt op een beroep. Je krijgt er immers een voorbereiding op hoger onderwijs (universitair of
niet-universitair).
Niet voor iedereen die de eerste graad heeft beëindigd, is een aso-opleiding geschikt Misschien zal een studierichting
met een voornamelijk technische, artistieke of praktische leerstof je meer voldoening geven. Stel je ook de vraag of
je voldoende sterk bent voor zowel wiskunde als talen want deze vakken vormen de onmisbare pijlers voor succes
in het aso.
Na de eerste graad biedt de overstap naar tso, kso of bso een zeer brede waaier aan mogelijkheden. Je kan kiezen voor
een richting die aansluit bij je interesse. Later in je schoolloopbaan wordt de overstap naar die onderwijsvormen
bemoeilijkt, omdat je dan de basis voor bepaalde studierichtingen mist.
Wie meer inlichtingen wenst over studierichtingen buiten onze school, kan terecht bij de CLB-vertegenwoordiger in
de school, of in het CLB-centrum. De contactgegevens staan verderop in deze brochure.
We wensen je veel succes met je keuze!

Bart Goossens		

coördinator tweede graad

Jo Beelen			

adjunct-directeur			

Chris Croes

directeur			
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Welke
studierichting
in
welke studierichting
de tweede graad?
in de tweede graad?
Kies je voor aso, dan heb je in onze school de keuze tussen vijf verschillende studierichtingen: Economie, GrieksLatijn, Humane Wetenschappen, Latijn en Wetenschappen. In die zin is de tweede graad een scharniergraad. Je kan
al kiezen voor wat jou het best ligt, zonder dat die keuze onherroepelijk hoeft te zijn. Naast enkele specifieke vakken
hebben alle richtingen ook een groot aantal basisvakken, zodat vele keuzes in feite kunnen worden uitgesteld tot de
derde graad.
De benamingen van de studierichtingen geven al een eerste aanwijzing waarop de nadruk ligt. Deze brochure wil je
helpen om met kennis van zaken een juiste keuze te maken. Het spreekt vanzelf dat de studierichtingen die je volgde
in het tweede jaar niet onbelangrijk zijn. Zo is het niet realistisch Klassieke Talen te willen kiezen in de tweede graad,
indien je in het tweede jaar Moderne Wetenschappen volgde.
Je zult ook merken dat in alle richtingen in de tweede graad aso zowel de moderne talen als de wiskunde belangrijke
peilers zijn.

Tenslotte nog dit: doorgaans is er rond de keuzes nogal wat te doen. Je komt immers misschien terecht in een andere
klas dan sommige van je vrienden. Bedenk daarbij toch dat het niet onbelangrijk is in welke richting je terechtkomt.
Jij moet nu kiezen vanuit jouw motivatie, jouw aanleg, jouw inzet. Latere ontgoochelingen kunnen immers nu
voorkomen worden.
De keuze die je, samen met je ouders, maakt voor het derde jaar, geldt in principe ook voor het vierde jaar. Denk er
goed over na en luister daarbij naar de adviezen van je leerkrachten of eventueel de CLB-vertegenwoordiger.
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economie
Kennis van de economie zal je met heel andere ogen naar de werkelijkheid laten kijken. Je zal begrijpen wat je
vroeger in het nieuws miste. Het vak is algemeen vormend en praktisch tegelijkertijd. Vanuit de actualiteit maak je
kennis met de bouwstenen van het vak economie. Kortom, je krijgt geleidelijk een visie op het maatschappelijk leven
die je niet zomaar uit een boekje kan oppikken. Heb je in het tweede jaar reeds kennisgemaakt met economie langs
het vak sociaal-economische initiatie, dan kan dat je keuze natuurlijk vergemakkelijken.

Iets voor jou?

In de richting Economie verwachten we van jou dat:
•

je helder, logisch en kritisch kan denken;

•

je aanleg en interesse hebt voor het opzoeken, structureren en verwerken van informatie (in tabellen,
grafieken,…);

•

•

je geïnteresseerd bent in het economisch en politieke gebeuren: je kijkt om je heen, je leest de krant, je volgt het
nieuws en vertoont belangstelling voor werkgelegenheid en welvaart;
je een goede studiehouding hebt aangenomen en bereid bent dagelijks voldoende tijd te investeren in je studie.

Binnen de richting economie zijn er twee mogelijkheden: economie A en economie B. Interesse en aanleg voor
wiskunde is een belangrijke factor in deze keuze.
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Economie A
Lessentabel

godsdienst

geschiedenis

aardrijkskunde
Nederlands
Frans

Engels
Duits

wiskunde
biologie
chemie
fysica

economie

boekhouden

plastische opvoeding
muzikale opvoeding

lichamelijke opvoeding
informatica
totaal
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Overgang naar de derde graad in het aso
Na de tweede graad stap je logischerwijze in de richting Economie-moderne talen. De overstap naar Humane
wetenschappen is mogelijk mits een zelfstudiepakket voor gedrags- en cultuurwetenschappen. Ook de richting
Moderne talen-wetenschappen is niet onmogelijk. Voldoende aanleg en belangstelling voor wiskunde en
wetenschappen zijn noodzakelijk.
Overgang naar...

Economie-Moderne Talen
Economie-Wiskunde

Vlot
•

Met voorbehoud

Grieks-Latijn

Grieks-Wiskunde

Humane Wetenschappen

Latijn-Moderne Talen

•

Latijn-Wetenschappen
Latijn-Wiskunde

Moderne Talen-Wetenschappen
Moderne Talen-Wiskunde

•

Wetenschappen-Wiskunde
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Economie B
Lessentabel

godsdienst
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Frans
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Duits
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chemie
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economie
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informatica

totaal
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Overgang naar de derde graad in het aso
In de derde graad kan je vanzelfsprekend de richtingen met de component Economie volgen. Dankzij je 5-urenpakket
wiskunde zijn ook veel andere richtingen mogelijk. Humane wetenschappen is haalbaar mits een zelfstudiepakket
voor gedrags- en cultuurwetenschappen.
Overgang naar...

Economie-Moderne Talen
Economie-Wiskunde
Grieks-Latijn

Vlot
•

Met voorbehoud

•

Grieks-Wiskunde

Humane Wetenschappen

•

Latijn-Moderne Talen

Latijn-Wetenschappen
Latijn-Wiskunde

Moderne Talen-Wetenschappen

•

Wetenschappen-Wiskunde

•

Moderne Talen-Wiskunde

•
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grieks-latijn
Wanneer je in het tweede jaar de Grieks-Latijnse studierichting volgde, kan je daar mee doorgaan in de tweede graad.
Je volgt een hoofdzakelijke literaire richting waarbij de nadruk ligt op beide klassieke talen. Via de taal keer je ook
terug naar belangrijke bronnen van de westerse cultuur. Je klassieke vorming draagt bij tot abstract denken, zin voor
analyse en nauwkeurigheid.

Met deze richting sluit je een overgang naar een wetenschappelijk-wiskundige richting in de derde graad niet uit. In
het derde jaar heb je hier immers net zo goed als in de meeste andere richtingen vijf uur wiskunde. In het vierde jaar
heb je weliswaar maar vier uur wiskunde, maar hier wordt hetzelfde leerplan gevolgd als in de cursus van vijf uur
wiskunde, zodat je nadien probleemloos een richting met een stevig pakket wiskunde kan kiezen.
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1

4
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Overgang naar de derde graad in het aso
Met de richting Grieks-Latijn blijven alle mogelijkheden open voor de derde graad. Indien je kiest voor een
economische richting, dan dien je je bij te werken voor het vak economie. Dit gebeurt via een zelfstudiepakket.
Humane wetenschappen kan ook, mits zelfstudie voor gedrags- en cultuurwetenschappen.
Overgang naar...

Economie-Moderne Talen

Economie-Wiskunde
Grieks-Latijn

Grieks-Wiskunde

Humane Wetenschappen

Vlot

•
•

Latijn-Moderne Talen

•

Latijn-Wiskunde

•

Latijn-Wetenschappen
Moderne Talen-Wetenschappen
Moderne Talen-Wiskunde

Wetenschappen-Wiskunde

Met voorbehoud
•
•

•

•
•
•
•

Iets voor jou?
In de richting Grieks-Latijn wordt verwacht dat je:
•

via teksten verder wil kennismaken met de Griekse en Latijnse literatuur;

•

aanleg hebt voor talen en wiskunde;

•
•
•

interesse hebt voor de Grieks-Romeinse oudheid en voor kunst en cultuur;
een goed geheugen hebt en grote leerstofgehelen de baas kunt;

een ernstige studiehouding hebt, een groeiende zelfstandigheid vertoont en bereid bent dagelijks voldoende tijd
te investeren in het doorgronden van Griekse en Latijnse teksten.
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Humane
humanewetenschappen
wetenschappen
Deze richting heeft een sterke sociaal-culturele inslag. Heb je belangstelling voor het gedrag van mensen en voor wat
leeft in de maatschappij, ben je gevoelig voor kunst en andere culturele uitingen, wil je leren hoe je zelfstandig en in
groep bepaalde opdrachten kan uitvoeren, dan is dit misschien een goede richting voor jou.

Je krijgt algemene vakken zoals talen, wiskunde en wetenschappen. Daarnaast ligt de klemtoon op de richtingsvakken:
gedrags- en cultuurwetenschappen.

In de gedragswetenschappen staat de mens en zijn denken en doen centraal. Je maakt kennis met psychologie,
sociologie en antropologie.
De cultuurwetenschappen bestuderen verschillende verschijnselen van cultuuroverdracht en legt verbanden met
andere aspecten van de maatschappij: recht, economie, kunst, media, …

Lessentabel

godsdienst

geschiedenis

aardrijkskunde
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Frans

Engels

Duits
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muzikale opvoeding

lichamelijke opvoeding

informatica

totaal
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Overgang naar de derde graad in het aso
Het ligt voor de hand dat de richting Humane wetenschappen de meest logische is voor de derde graad. De overstap
naar Economie-moderne talen is haalbaar mits een zelfstudiepakket voor economie. Ook de richting Moderne
talen-wetenschappen is niet onmogelijk. Voldoende aanleg en belangstelling voor wiskunde en wetenschappen zijn
noodzakelijk.
Overgang naar...

Economie-Moderne Talen

Vlot

Economie-Wiskunde

Met voorbehoud
•

Grieks-Latijn

Grieks-Wiskunde

Humane Wetenschappen
Latijn-Moderne Talen

•

Latijn-Wetenschappen
Latijn-Wiskunde

Moderne Talen-Wetenschappen
Moderne Talen-Wiskunde

•

Wetenschappen-Wiskunde

Iets voor jou?
Kies je voor de Humane Wetenschappen dan verwachten we dat je:
•

een ruime interesse hebt voor mensen, maatschappelijke verschijnselen en voor andere culturen;

•

bereid bent om je creativiteit te ontwikkelen;

•
•
•
•
•
•

wenst je communicatieve vaardigheden te ontplooien;
getuigt van een gezonde leergierigheid;

je inzicht wil krijgen in de omringende wereld door verbanden te ontdekken en kritische vragen te leren
stellen;
je geleidelijk persoonlijke standpunten wil leren innemen;

je niet alles zomaar letterlijk overneemt, maar je verantwoordelijk voelt voor je eigen leerproces.

aanleg hebt voor talen en bereid bent om ook je wetenschappelijke en wiskundige achtergrond te verruimen.
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latijn
Heb je belangstelling voor klassieke talen en wil je tegelijkertijd een stevige wiskundige basis, dan kan je kiezen voor
deze richting. Je beperkt je voor de klassieke talen tot het Latijn; je ontwikkelt een grondig inzicht in de Latijnse taal
en maakt verder kennis met de Romeinse literatuur en cultuur. Je klassieke vorming levert een bijdrage tot abstract
denken, zin voor analyse en nauwkeurigheid.
In deze evenwichtige richting blijven zo goed als alle opties in de derde graad open. Ze vraagt een zekere veelzijdigheid
van wie eraan wil beginnen.
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Overgang naar de derde graad in het aso
Met deze richting blijven alle opties open voor de derde graad, behalve deze met een Griekse component. Voor
de economische richtingen en de humane wetenschappen is de overgang haalbaar mits een zelfstudiepakket,
respectievelijk voor economie en gedrags- en cultuurwetenschappen.
Overgang naar...

Economie-Moderne Talen

Vlot

Economie-Wiskunde
Grieks-Wiskunde

Latijn-Moderne Talen

•

Latijn-Wiskunde

•

Latijn-Wetenschappen
Moderne Talen-Wetenschappen
Moderne Talen-Wiskunde

Wetenschappen-Wiskunde

•
•

Grieks-Latijn

Humane Wetenschappen

Met voorbehoud

•

•
•
•
•

Iets voor jou?
Als je kiest voor de richting Latijn, dan verwachten we dat je:
•

interesse en aanleg hebt voor Latijn en andere talen en voor wiskunde en wetenschappen;

•

een goed geheugen hebt en grote leerstofgehelen de baas kunt;

•
•

via teksten verder wil kennismaken met het denken en voelen van de Romeinen en je hiervoor wil toeleggen op
de taalstudie van het Latijn;
een ernstige studiehouding hebt, een groeiende zelfstandigheid vertoont en bereid bent dagelijks voldoende tijd
te investeren in het doorgronden van Latijnse teksten.
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wetenschappen
Je kan vanaf de tweede graad resoluut kiezen voor wetenschappen. Je krijgt dan dubbel zoveel biologie, chemie en
fysica als in de andere richtingen. In die extra uren krijg je meer tijd voor waarnemingen, oefeningen, experimenten
en laboratoriumwerk. Er gaat hierbij veel aandacht naar de ontwikkeling van de onderzoeksvaardigheden. In het
tweede uur informatica verdiepen we ons in het leren programmeren.

In de richting wetenschappen krijg je ook een stevige wiskundige vorming. Het spreekt vanzelf dat hiervoor een
voldoende wiskundige aanleg en interesse noodzakelijk is.
In het extra uur informatica maak je kennis met het programma Python. Je leert er technische en wiskundige
problemen mee oplossen.
In de derde graad kan je dan kiezen voor een wiskundig-wetenschappelijke richting.
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Overgang naar de derde graad in het aso
De logische overgangen naar de derde graad situeren zich in de richtingen Wetenschappen-wiskunde, Moderne
talen-wiskunde en Moderne talen-wetenschappen. Mits een zelfstudiepakket voor economie kunnen de
economische richtingen ingeslagen worden. Humane wetenschappen zijn haalbaar als je je bijwerkt in gedrags- en
cultuurwetenschappen. Ook hier is een zelfstudiepakket voorhanden.
Overgang naar...

Economie-Moderne Talen

Vlot

Economie-Wiskunde

Met voorbehoud
•
•

Grieks-Latijn

Grieks-Wiskunde

Humane Wetenschappen

•

Latijn-Moderne Talen

Latijn-Wetenschappen
Latijn-Wiskunde

Moderne Talen-Wetenschappen

•

Wetenschappen-Wiskunde

•

Moderne Talen-Wiskunde

•

Iets voor jou?
In de richting Wetenschappen vinden we het belangrijk dat je:
•

een uitgesproken interesse hebt voor natuurverschijnselen en de brede werkelijkheid in de biologie, fysica en
chemie;

•

een hoog abstractievermogen hebt en aanleg voor het oplossen van wiskundige problemen;

•
•
•
•

houdt van onderzoek en experimenten;

bereid bent om je, door middel van begeleid zelfstandig leren, te verdiepen in het programmeren;
wil zoeken naar orde, samenhang en structuren in de omringende wereld;

moderne talen ziet als een middel om wetenschappelijke literatuur beter onder de knie te krijgen.
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Economie-Moderne talen

Een andere studieeen
andere
richting?
studierichting?
Misschien maak je na de eerste graad een keuze buiten het aanbod van onze school, of wens je andere horizonten te
verkennen. Op de volgende bladzijden vind je een overzicht van alle studierichtingen in de tweede en derde graad
van het secundair onderwijs in Vlaanderen . De CLB-vertegenwoordiger kan je meer informatie geven over deze
studierichtingen.
In de tweede en derde graad zijn er vier onderwijsvormen: aso, bso, kso en tso. Daarnaast worden de studierichtingen
ook ingedeeld in studiegebieden. Studiegebieden zijn groepjes van studierichtingen die inhoudelijk verwant zijn. De
7de jaren zijn niet in het overzicht opgenomen.

Alle informatie vind je op www.onderwijskiezer.be. Indien je klikt op “secundair onderwijs” kan je
studierichtingen zoeken in een alfabetische lijst, een graad en onderwijsvorm of per belangstellingsdomein. Als
je een studierichting selecteert, krijg je uitleg over de logische vooropleiding, lessentabel, inhoud van belangrijke
vakken en uitwegen. Je kan ook opzoeken welke scholen de studierichting aanbieden.

Ook in de brochures “Naar de tweede graad” en “Naar de derde graad” kom je meer te weten over de inhoud van
studierichtingen. De brochures zijn verkrijgbaar bij de CLB-medewerker.
Meer informatie over het CLB vind je op bladzijde 29.

bron overzicht: VCLB Leuven
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Algemeen secundair onderwijs
studiegebied

2de graad

3de graad

ASO

Economie
Grieks
Grieks-Latijn
Humane wetenschappen
Latijn
R. Steinerpedagogie
Wetenschappen
Yeshiva

Economie-moderne talen
Economie-wetenschappen
Economie-wiskunde
Grieks-Latijn
Grieks-moderne talen
Grieks-wetenschappen
Grieks-wiskunde
Humane wetenschappen
Latijn-moderne talen
Latijn-wetenschappen
Latijn-wiskunde
Moderne talen-wetenschappen
Moderne talen-wiskunde
R. Steinerpedagogie
Wetenschappen-wiskunde
Yeshiva

Sport

Sportwetenschappen
Wetenschappen-topsport

Moderne talen-topsport
Sportwetenschappen
Wetenschappen-topsport
Wiskunde-topsport

Beroepssecundair onderwijs1
studiegebied

2de graad

Auto

3de graad
Auto
Carrosserie
Tweewielers en lichte verbrandingsmotoren
Vrachtwagenchauffeur

Bouw

Bouw
Duurzaam wonen
Schilderwerk en decoratie

Bouwplaatsmachinist
Duurzaam wonen
Ruwbouw
Ruwbouwafwerking
Schilderwerk en decoratie
Steen- en marmerbewerking

Decoratieve technieken

Publiciteit en etalage

Etalage en standendecoratie
Publiciteitsgrafiek

Grafische communicatie
en media

Drukken en voorbereiden

Drukken en afwerken
Drukvoorbereiding

Handel

Kantoor (Office en retail)2
Verkoop (Office en retail)2

Kantoor (Office)2
Verkoop (Retail)2

Hout

Hout

Houtbewerking
Houtbewerking-snijwerk

Juwelen

Diamantbewerking
Goud en juwelen

Diamantbewerking
Goud en juwelen
Uurwerkmaken

Koeling en warmte

Centrale verwarming en sanitaire installaties
Koelinstallaties

Land -en tuinbouw

Paardrijden en -verzorgen
Plant, dier en milieu

Dierenzorg
Groendecoratie
Landbouw
Paardrijden en -verzorgen
Tuinbouw en groenvoorziening

Lichaamsverzorging

Haarzorg

Haarzorg

Maritieme opleidingen

Maritieme vorming
Rijn- en binnenvaart

Rijn- en binnenvaart

Mechanica-elektriciteit

Basismechanica

Elektrische installaties
Kunststofverwerking
Lassen-constructie
Mechanisch onderhoud
Werktuigmachines

(auto/ koeling en warmte/ machines)

Elektrische installaties

Mode

Moderealisatie en -presentatie

Muziekinstrumentenbouw

Moderealisatie en -verkoop
Muziekinstrumentenbouw

Personenzorg

Verzorging-voeding

Organisatiehulp
Verzorging

Sport

Topsport-sportinitiatie

Topsport-sportinitiatie

Textiel

Textiel

Textiel

Toerisme
Voeding

Onthaal en recreatie
Brood- en banketbakkerij
Restaurant en keuken
Slagerij en vleeswarenbereiding

Brood- en banketbakkerij en confiserie
Grootkeuken
Restaurant en keuken
Slagerij en verkoopsklare gerechten

studiegebied

2de graad

3de graad

Ballet

Ballet

Ballet
Modern ballet

Beeldende kunsten

Artistieke opleiding
Audiovisuele vorming
Beeldende en architecturale kunsten
Beeldende en architecturale vorming

Architecturale en binnenhuiskunst
Architecturale vorming
Artistieke opleiding
Audiovisuele vorming
Beeldende vorming
Industriële kunst
Toegepaste beeldende kunst
Vrije beeldende kunst

Podiumkunsten

Dans
Muziek
Woordkunst-drama

Dans
Muziek
Woordkunst-drama

Kunstsecundair onderwijs

Technisch secundair onderwijs
studiegebied

2de graad

Auto

3de graad

Autotechnieken

Bouw

Bouw- en houtkunde
Bouwtechnieken

Bouw- en houtkunde
Bouwtechnieken

Chemie

Techniek-wetenschappen

Chemie
Farmaceutisch-technisch assistent
Techniek-wetenschappen

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Grafische communicatie
en media

Grafische communicatie
Grafische media

Grafische communicatie
Multimedia
Printmedia

Handel

Handel
Handel-talen

Boekhouden-informatica
Handel
Informaticabeheer
Secretariaat-talen

Hout

Houttechnieken

Houttechnieken

Koeling en warmte
Land- en tuinbouw

Koel- en warmtechnieken
Biotechnische wetenschappen
Plant-, dier- en milieutechnieken

Biotechnische wetenschappen
Dier- en landbouwtechnische wetenschappen
(akkerbouw en veeteelt / dierenzorg)

Natuur- en groentechnische wetenschappen
Planttechnische wetenschappen
Lichaamsverzorging

Bio-esthetiek

Schoonheidsverzorging

Maritieme opleidingen

Maritieme technieken: dek
Maritieme technieken: motoren

Maritieme technieken: dek
Maritieme technieken: motoren

Mechanica-elektriciteit

Elektriciteit-elektronica
Elektromechanica
Elektrotechnieken
Industriële wetenschappen
Mechanische technieken

Elektriciteit-elektronica
Elektrische installatietechnieken
Elektromechanica
Elektronische installatietechnieken
Industriële ICT
Industriële wetenschappen
Mechanische vormgevingstechnieken
Podiumtechnieken
Vliegtuigtechnieken

Mode

Creatie en mode

Creatie en mode

Optiek

Optiektechnieken

Orthopedische technieken

Orthopedietechnieken

Personenzorg

Sociale en technische wetenschappen

Gezondheids- en welzijnswetenschappen
Jeugd- en gehandicaptenzorg
Sociale en technische wetenschappen

Sport

Lichamelijke opvoeding en sport
Topsport

Lichamelijke opvoeding en sport
Topsport

Tandtechnieken

Tandtechnieken

Textiel

Textiel- en designtechnieken
Textieltechnieken

Textiel- en designtechnieken
Textielproductietechnieken

Toerisme

Toerisme

Onthaal en public relations
Toerisme

Voeding

Brood en banket
Hotel
Slagerij en vleeswaren
Voedingstechnieken

Brood- en banket
Hospitality
Hotel
Slagerij en vleeswaren
Voedingstechnieken

1: Een beperkt aantal scholen biedt “modulaire” BSO-opleidingen aan. Deze opleidingen zijn niet onderverdeeld in leerjaren maar
in modules. De modulaire opleidingen zijn niet opgenomen in de lijst. Je vindt een overzicht op www.onderwijskiezer.be.
2: In het Katholiek onderwijs gebruikt men de gemeenschappelijke benaming “Office en retail” voor de studierichtingen Kantoor en
Verkoop in de 2de graad. In de 3de graad Kantoor volgt iedereen de basismodule Administratief medewerker en kan men één
keuzemodule kiezen: Retail minor, Logistiek of Medewerker klantendienst. In de 3 de graad Verkoop volgt iedereen de basismodule Retailmedewerker en kan men één keuzemodule kiezen: Logistiek, Medewerker klantendienst of Visual merchandising. De
meeste scholen vermelden op hun website welke keuzemodule(s) ze aanbieden.
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begeleiding
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leerlingbegeleiding
Het Sint-Pieterscollege wil een Trotter zijn voor leerlingen: een gids die je kunt gebruiken als je er nood aan hebt.

Tijdens je schoolcarrière zal je soms moeilijke momenten tegenkomen. Voor praktische problemen kan je terecht bij
de studiebegeleiding. Als het gaat om persoonlijke knelpunten, dan heb je nood aan socio-emotionele begeleiding.
Studiekeuzebegeleiding helpt je een passende studierichting te kiezen.

In deze brochure werd er uitvoerig ingegaan op de studiekeuze en de studiekeuzebegeleiding. Hieronder geven we
een overzicht van de andere initiatieven in de leerlingenbegeleiding:

Interne leerlingenbegeleiding
Socio-emotionele begeleiding

Op dit terrein is de klastitularis uiterst belangrijk. Hij is het aanspreekpunt in de klas, hij geeft lessen sociale
activiteiten (1ste en 2de jaar), begeleidt de klasdagen, excursies, … Kortom hij draagt er samen met de leerlingen
zorg voor dat er een positief klasklimaat heerst.
Toch is het om allerlei redenen mogelijk dat iemand het wat moeilijk heeft (pesten, conflictsituaties, thuissituatie,
gedragsproblemen, …). Leerlingen kunnen ook dan bij hun titularis terecht, maar ze kunnen zich ook richten tot
vakleraren, de graadopvoeders of de leerlingenbegeleider. Zij bieden een luisterend oor en zoeken graag samen naar
een oplossing.

Studiebegeleiding

Studiebegeleiding begint in de klas bij de vakleraar. Hij is het eerste aanspreekpunt bij studiemoeilijkheden. Indien
nodig neemt hij initiatieven zoals bijkomende uitleg, remediërende opdrachten, opvolgen van de studie-inzet,
planning, …

Met specifieke of structurele studiemoeilijkheden kunnen de leerlingen terecht bij het team studiebegeleiding. Deze
begeleiding wordt per graad georganiseerd en bouwt geleidelijk op tot meer zelfstandigheid.
De begeleiders werken meestal op dinsdagavond na de school individueel of in kleine groepjes. Zij kijken samen met
de leerling op welk domein hulp nodig is. In overleg met de klassenraad, de leerling en de ouders wordt er vervolgens
een begeleidingstraject van workshops en gesprekken uitgestippeld.

Leerlingen van de derde graad kunnen met concrete vragen over wiskunde, chemie en fysica terecht in de monitoraten
op dinsdag na school.

Op de website (www.sintpieterscollege.be) vindt u ook een overzicht van externe organisaties voor studiebegeleiding.

Begeleiding bij leerstoornissen

Voor leerlingen met specifieke leerzorgen werken we met begeleidingsplannen. Leerzorgen omvatten dyslexie,
dyscalculie, AD(H)D, … maar even goed een taalachterstand.

Een begeleidingsplan omvat specifieke ondersteunende maatregelen zoals extra tijd bij proefwerken, controleren
van notities, gebruik maken van een formularium, flexibel omgaan met spellingsfouten, …
Het begeleidingsplan wordt opgemaakt in overleg met leerling, ouders en klassenraad. Iedere leerling krijgt een
opvolgleerkracht, die ervoor zorgt dat het begeleidingsplan jaarlijks wordt geëvalueerd en aangepast aan eventueel
veranderde noden.
We werken liefst op basis van een gemotiveerd attest omdat daarin vaak aanwijzingen voor de begeleiding op school
zijn opgenomen.
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Een omschrijving van de zorgpakketten zoals ze in de scholen van de scholengemeenschap worden toegepast vindt
u op de website (www.sintpieterscollege.be).

Stress, Prestatiedruk en Weerbaarheid (SPW)

Leerlingen die moeilijkheden ervaren omwille van stress, prestatiedruk of faalangst zijn welkom in onze SPWbegeleiding. In een traject van zes tot acht weken trachten we leerlingen te helpen om weerbaar te worden tegen de
druk die het schoolse leven met zich meebrengt. Dit initiatief wordt voor iedere graad in de loop van het schooljaar
georganiseerd, na de schooluren. Deelname hieraan gebeurt op vraag van ouders, leerlingen of klassenraad.

Draaideurproject (DDP)

Via het DDP kunnen hoogbegaafde leerlingen wekelijks gedurende twee uren de les verlaten en naar het
openleercentrum gaan. De bedoeling is om de schoolmotivatie te verhogen door gastseminaries aan te bieden gevolgd
door individueel en gezamenlijk projectwerk. Minstens even belangrijk is dat we deze leerlingen hulp bieden bij het
leren leren en het plannen van hun schoolwerk.

Flexibele leerwegen

Het gebeurt dat leerlingen met een structurele achterstand instromen. Ze hebben les gevolgd in andere regio’s of ze
komen uit een Okan-klas of … Samen met de klassenraad wordt gezocht naar begeleidende maatregelen om deze
achterstand weg te werken.

Sinds enkele jaren bestaat er regelgeving die flexibiliteit toelaat, vooral gericht op het wegwerken van taalachterstand
voor Nederlands. De scholengemeenschap werkte een Leerweg op Maat (LoM) voor Frans uit. We werken zoveel
mogelijk binnen dit kader, maar houden altijd rekening met de noden van de leerling.

Begeleiding in samenwerking met partners
CLB-medewerker

Onze school werkt voor de leerlingenbegeleiding samen met VCLB Leuven, K. Van Lotharingenstraat 5, 3000 Leuven.
Meer informatie over de werking van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) vindt u op de website (www.
sintpieterscollege.be).

GON-begeleider

GON staat voor geïntegreerd onderwijs. GON-begeleiding biedt kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis
(ASS), gehoorproblemen, visuele problemen, … de kans om het gewone onderwijs te volgen door wekelijkse
ondersteuning. Alle GON-begeleidingen in onze school zijn georganiseerd vanuit Ten Desselaer, Lovenjoel en het
Koninklijk Instituut Woluwe.
Meer informatie over GON-begeleiding vindt u op de website (www.sintpieterscollege.be).

Buddy-project

Het Buddy-project is een initiatief van de stad Leuven waarbij jongeren uit de eerste graad hulp krijgen van een
naschoolse studiebegeleider. Het project wil gelijke onderwijskansen bevorderen.

Buddy’s zijn vrijwilligers en leraren in opleiding die studiebegeleiding geven aan jongeren. Zij leggen de nadruk op
inhoudelijke begeleiding en op het inspireren en motiveren van de leerlingen. Een buddy komt één of twee keer per
week langs op school voor een sessie na de schooluren.
Leerlingen worden hiertoe uitgenodigd in overleg tussen de school, de leerling en de ouders.
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Hulpinstrumenten
Checklist
Een checklist is een hulpinstrument dat we in de eerste graad gebruiken op vraag van de klassenraad. Aan de hand
van een dagelijkse checklist helpen we leerlingen om zich te organiseren. Een checklist geeft aan wat de leerling voor
welk vak dagelijks moet meebrengen. Wekelijks voorzien we een evaluatiemoment.

Volgkaart

Het doel van een volgkaart is om de (studie)houding en vooral stiptheid te verbeteren. De kaart wordt opgesteld in
overleg met de klassenraad en wordt iedere les door de vakleerkracht opgevolgd.

Contract

In een contract worden een aantal gedragsregels vastgelegd. Het is een hulpmiddel om het (studie)gedrag van
leerlingen zo aan te passen dat het contact en de samenwerking met leerkrachten en/of medeleerlingen opnieuw
beter verloopt. Het contract wordt opgesteld in overleg met de klassenraad en wordt tweewekelijks opgevolgd door
de leerlingenbegeleider.
De leerlingenbegeleider, Hans Luyten, coördineert de zorg en de begeleiding voor onze leerlingen. Met vragen kunt
u steeds bij hem terecht (Hans.Luyten@spc.ksleuven.be).
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keuzeprocudure
10 mei: studiekeuzedag
Op deze dag wordt het studieaanbod in de tweede graad voorgesteld. Je maakt kennis met het aanbod op onze school
en met de mogelijke richtingen in tso-scholen uit de buurt.

11 mei: infoavond studierichtingen tweede graad
Op donderdag 11 mei 2017 worden de studierichtingen nogmaals voorgesteld op een infoavond waarop ouders en
leerlingen uitgenodigd worden. Een absolute aanrader in het keuzeproces.

18 mei: oudercontact
Op een laatste oudercontact op donderdag 18 mei 2017 kunnen jij en je ouders in een gesprek met je titularis jouw
keuze en het advies verder onderzoeken en bespreken.

Begin juni: definitieve keuze
Samen met je laatste vakrapport ontvang je een definitief keuzeformulier, dat je na grondig overleg met je ouders,
ingevuld afgeeft aan je titularis.

Einde juni: klassenraad
Tijdens de deliberatie beraadslagen je leerkrachten over je attest (A-attest: geslaagd; B-attest: geslaagd, maar niet
voor alle studierichtingen; C-attest: niet geslaagd) en formuleren een oriënteringsadvies.
Indien deze beslissing en/of het advies niet overeenkomen met jouw keuze, bezorgt je titularis je een
herkeuzeformulier.

Ook de coördinatoren en de CLB-vertegenwoordiger zijn dan beschikbaar voor verdere informatie en overleg en
voor hulp bij het zoeken naar eventuele studiemogelijkheden buiten onze school.
Graag ontvangen wij dan, zo snel mogelijk, een resultaat van de uiteindelijke keuze.
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praktische info
Wanneer kan je op onze school terecht?
Elke schooldag:			

van 8u30 tot 16u30 op afspraak

				

in augustus van 8u30 tot 17u00 of na afspraak

Tijdens de zomervakantie:
De school is gesloten:		
Infoavond tweede graad:		

in juli van 8u30 tot 17u30 of na afspraak

van maandag 10 juli 2017 tot en met woensdag 16 augustus 2017

donderdag 12 mei 2016 om 20u

Contactgegevens
Sint-Pieterscollege
Minderbroedersstraat 13
3000 Leuven
tel: (016) 22 44 64
fax: (016) 20 37 53

e-mail directie:		
chris.croes@spc.ksleuven.be
		jo.beelen@spc.ksleuven.be
e-mail secretariaat:		

e-mail graadcoördinator:		
www.sintpieterscollege.be
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secretariaat@spc.ksleuven.be

bart.goossens@spc.ksleuven.be

