naar het eerste jaar
in het sint-pieterscollege

hallo!
Beste toekomstige leerling
Beste ouders

Binnenkort zet je de stap naar “de grote school”. We vinden het fijn dat je
overweegt om naar het Sint-Pieterscollege te komen.
In deze brochure schetsen we een beeld van onze school, met speciale aandacht
voor het eerste jaar.

Graag nodigen we je uit om een kijkje te nemen op onze website en onze school
te bezoeken tijdens de infoavond en opendeurdag. Op die manier kan je proeven
van de sfeer op onze school.
We hopen je in september te mogen verwelkomen op onze school en wensen je
alvast een vlotte start toe in het eerste jaar.

Chris Croes						Jo Beelen		
directeur						adjunct-directeur

wie zijn wij?

onze school
in cijfers

128

Onze school werd in 1890, meer dan 125
jaar geleden, gesticht door het aarstbisdom
Mechelen-Brussel.

13
Minderbroedersstraat

Je vindt ons midden in het
boeiende stadscentrum van
Leuven, makkelijk bereikbaar met de fiets of het openbaar vervoer.

120

In onze school zijn 100 leerkrachten aan de slag. Daarnaast zijn er nog heel wat andere personeelsleden die de
school mee doen draaien.

49

Verspreid
over de 6 leerjaren zijn er
49 klassen. In
elke klas zitten
gemiddeld iets
minder dan 23
leerlingen.

1114

Er zitten 1114 leerlingen
op het Sint-Pieterscollege,
ongeveer evenveel jongens
als meisjes.
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200 000

In ons zwembad zit zo’n
200 000 liter water. Doordat
we ons eigen zwembad
hebben, kunnen we één
lesuur per week zwemles
geven. Voor de andere lessen
LO en sportactiviteiten
hebben we ook een sporthal
en een turnzaal.

:::::::::::
:::::::::::
:::::::::::

206

In onze leslokalen staan er in totaal 206
computers. Daarnaast zijn er 25 iPads
beschikbaar om mee aan het werk te gaan
tijdens de lessen.

wie is wie?
Chris Croes, directeur
De directeur draagt de eindverantwoordelijkheid voor alle
aspecten van het schoolleven. Zij draagt samen met de adjunctdirecteur zorg voor de communicatie en vertegenwoordigt de
school in de overlegorganen binnen school, schoolbestuur en
scholengemeenschap.

Jo Beelen, adjunct-directeur
De adjunct-directeur neemt in samenspraak met de directeur een
aantal beleids- en beheerstaken op zich.
Bart Goossens, coördinator
Hij coördineert de pedagogische werking van de eerste graad en
is het aanspreekpunt voor studiekeuze, de oudercontacten, het
onthaal van nieuwe leerlingen en de examenregeling in die graad.
Hans Luyten, leerlingbegeleider
De interne leerlingenbegeleider coördineert de begeleiding van
de leerlingen en organiseert mede het ordelijke verloop van het
schoolleven.

Michael Nuyts, coördinator secretariaat
Het secretariaat is verantwoordelijk voor de schooladministratie.
Het ondersteunend personeel staat in voor de leerlingenadministratie, voor de fotokopiedienst, voor de vervangingen van
afwezige leerkrachten en de organisatie van de proefwerken.

Heidi De Bondt, graadopvoeder eerste graad
De graadopvoeder zorgt voor de administratieve opvolging van
de aanwezigheden, toezicht op de speelplaats en in de refter. Zij is
een dagelijks aanspreekpunt voor leerlingen van de eerste graad.

Rudi Timmermans, econoom
De econoom is, samen met de directeur, verantwoordelijk voor
het materieel en financiële beheer. Hij staat in voor de uitrusting
en het onderhoud van de gebouwen en voor de organisatie van
een aantal diensten. Hiervoor wordt hij bijgestaan door een
onderhoudsploeg.

onze school
in 5 waarden
In het Sint-Pieterscollege bieden we kwaliteitsvol onderwijs en een
brede vorming. Daarbij begeleiden we onze leerlingen naar steeds
meer zelfstandigheid. We hechten veel belang aan een warme,
openhartige en respectvolle sfeer, met ruimte voor eigen inbreng.

begeleiden naar zelfstandigheid
brede vorming
kwaliteit van onderwijs
eigen inbreng
verbondenheid

Het Sint-Pieterscollege streeft een uitmuntende
voorbereiding op het hoger onderwijs na. We
willen onze leerlingen uitdagen, prikkelen,
boeien en stimuleren.

Naast het intellectuele spreken we ook het
sociale, culturele en sportieve in hen aan. We
organiseren daartoe een divers aanbod van
lesvervangende en naschoolse activiteiten.
Bij de begeleiding van de schoolloopbaan hebben
we veel aandacht voor de verscheidenheid aan
interesses en talenten. Op die manier proberen
we iedereen optimaal te oriënteren.

Naast het leren van onze leerlingen is ook ons eigen leren belangrijk. We stellen
ons open voor een veranderende wereld, volgen didactische en technologische
vernieuwingen op en vertalen bruikbare inzichten naar onze specifieke
onderwijspraktijk.
We begeleiden onze leerlingen naar steeds meer zelfstandigheid. We ondersteunen
en stimuleren een geleidelijke groei, vanuit het besef dat verantwoordelijkheid
nemen en omgaan met vrijheid leerprocessen zijn. Dit doen we via projecten en
excursies, een aangepaste lespraktijk en een graadspecifieke studiebegeleiding.
Onze school staat bekend om zijn cultuur van participatie en initiatief bij
leerkrachten, leerlingen en ouders. Een open dialoog staat dan ook centraal in al
onze contacten.
We koesteren de warme, open sfeer op onze school. Daarom hechten we veel
belang aan een zorgzame en respectvolle omgang met elkaar.
Als katholieke school willen we onze
leerlingen betrekken in een kritische
dialoog met de levensbeschouwelijke
pluraliteit van vandaag.
Vanuit deze gedragen visie proberen we
de juiste voorwaarden te scheppen om
onze leerlingen te vormen tot kritische
jongvolwassenen,
met
voldoende
zelfkennis en intellectuele bagage om de
volgende stappen in hun leven succesvol
te zetten.

ons studieaanbod

structuur van het
secundair onderwijs
Het secundair onderwijs bestaat uit zes leerjaren. Sommige leerlingen volgen
een zevende jaar. De zes leerjaren worden onderverdeeld in drie graden.

In het eerste leerjaar volg je het eerste leerjaar A of B. De B-stroom is bestemd
voor leerlingen die de eindtermen van de derde graad basisonderwijs niet of
slechts gedeeltelijk hebben bereikt of een meer praktische opleiding verkiezen.
Deze optie bieden we op onze school niet aan.
Meer informatie over ons aanbod voor het eerste leerjaar A vind je op de volgende bladzijden.

De
verschillen
tussen
studierichtingen
worden
groter
in
de
tweede en de derde graad: je volgt aso (algemeen secundair
onderwijs),
bso
(beroepssecundair
onderwijs),
kso
(kunstsecundair onderwijs) of tso (technisch secundair onderwijs). Op onze school
bieden we vanaf het derde jaar alleen aso-richtingen aan.
3e graad

2e graad
1e graad

aso

aso

kso

kso

2e leerjaar (A)
1e leerjaar A

tso
tso

bso
bso

BVL
1B

Klassieke studiën

Latijn

Latijn-Wiskunde
of
Latijn-Wetenschappen
of
Latijn-Moderne
talen

Grieks-Latijn

Eerste graad

Grieks-Latijn

Tweede graad

Grieks-Latijn
of
Grieks-Wiskunde

Derde graad

Latijn

Wetenschappen

WetenschappenWiskunde
of
Moderne talenWetenschappen
of
Moderne talenWiskunde

Moderne wetenschappen

Humane
wetenschappen

Humane
wetenschappen

Moderne wetenschappen

Economie A
Economie B

Economie-Moderne
talen
of
Economie-Wiskunde

aanbod op onze
school
Hieronder zie je een opsomming van de studierichtingen die wij aanbieden in de verschillende
graden. Meer informatie over de invulling van die
richtingen kan je terugvinden in de graadbrochures,
die je kan downloaden op onze website.

kiezen in het
eerste jaar
In het Sint-Pieterscollege bieden we het eerste jaar A aan. In dit jaar zijn de
meeste lesuren gemeenschappelijk. In de grafiek hieronder kan je zien dat er
28 gemeenschappelijke lesuren zijn. Daarnaast is er een keuzegedeelte van 4
lesuren.

wiskunde|4 u

soac |1 u

frans | 4 u
keuzegedeelte |4 u

nederlands |5 u
godsdienst |2 u

techniek|2 u

aardrijkskunde|2 u
natuurwet. |2 u

po|2 u
muziek |1 u

lo |2 u

geschiedenis|1 u

klassieke studiën

moderne wetenschappen

4 u Latijn
(met in het derde trimester een
inleiding Grieks)

1 u aanvulling Frans
1 u aanvulling wiskunde
2 u COL-project

Maak kennis met de taal en de leefwereld van de Romeinen.
Kies voor deze optie als je geïnteresseerd bent in taal, geschiedenis en
kunst.
Hou er rekening mee dat je een extra
vak kiest waarvoor je dagelijks moet
studeren.

In deze optie krijg je extra oefenkansen voor wiskunde en Frans.
Verder maak je kennis met verschillende interessegebieden tijdens het
COL-project.
Als je een brede interesse hebt en
graag in groep aan een project werkt,
is deze optie misschien iets voor jou.

klassieke studiën
Als je kiest voor de optie “Klassieke studiën” krijg je vier lesuren per week Latijn.
In het derde trimester krijg je tijdens deze uren ook een inleiding op het Grieks.

de romeinen
en wij

Waar komen onze letters vandaan?
Hoe komen we aan de namen van de
maanden? De antwoorden op vele van
deze vragen vind je vaak in het verleden
bij de Romeinen. Met hun taal, hun
verhalen, ideeën en gewoonten hebben zij
een enorme invloed gehad op Europa. Hun
taal, het Latijn, heeft lange tijd net zo’n
rol gespeeld als het Engels nu. Daarom is
het voor leerlingen in Europa nog altijd
interessant kennis te maken met de taal
en de gewoonten van de Romeinen.

de taal van de romeinen
In de lagere school vertrok je van eenvoudige, leuke teksten om te leren lezen.
Ook in de les Latijn begin je met vereenvoudigde Latijnse teksten over het leven
van de Romeinen. Je hoeft geen Latijn te schrijven of te spreken, maar al lezend
leer je deze taal en ontdek je een nieuwe wereld.

Van de woorden die vaak voorkomen, moet je de betekenis kennen. Je leert die
woorden alleen van het Latijn naar het Nederlands. Zo lees je de volgende teksten
steeds vlotter.
In teksten ontmoet je allerlei woordsoorten, vormen en zinsdelen, waarover je
uitleg krijgt. Je leert ze herkennen door veel te oefenen. Op die manier ontdek je
hoe de taal in elkaar zit.

de leefwereld van de romeinen
De teksten die je leest, leren je meer over de geschiedenis en het dagelijkse
leven van de Romeinen en hun grote voorbeelden, de Grieken: de stichting
van Rome, de slavernij, de legioenen, de gladiatorengevechten, het paard van
Troje, ... Ook de Romeinen werden verliefd, leefden in armoede of rijkdom,
voerden oorlog, hadden verdriet bij tegenslagen, dachten na over leven en
dood, ...

Zeer veel van wat de Grieken en de Romeinen hebben bedacht, vind je nog terug
in onze tijd: Olympische Spelen, democratie, geneeskunde, bouwtechnieken,
wetten, ...
... en hun ideeën! Wat dachten de Romeinen over het huwelijk en het gezin, over
de positie van de vrouw, over de opvoeding van de kinderen, over vreemdelingen,
... En wat denken wij vandaag daarover?

waarom latijn?

Met Latijnse woorden kom je verder dan je denkt. Een deel van de Nederlandse
woorden is afgeleid van het Latijn. Als je deze taal kent, zal je vlugger de betekenis
van moeilijke woorden in je eigen taal begrijpen. Daarnaast komen zeer veel
termen in het recht, de biologie en de geneeskunde uit het Latijn.
Ook heel wat andere Europese talen zijn uit het Latijn ontstaan. Wist je dat 80
procent van alle woorden in het Frans, Spaans en Italiaans een Latijnse oorsprong
heeft? Ook in het Engels komt meer dan de helft van de woorden uit het Latijn.

Door de kennis van de Latijnse spraakkunst krijg je meer inzicht in de manier
waarop een taal is opgebouwd. Die kennis en vaardigheden kun je ook gebruiken

bij het leren van andere talen.

Het lezen van Latijnse teksten vraagt van jou een grote nauwkeurigheid en
doorzettingsvermogen, die ook nuttig zijn voor andere vakken. Zo kan dit
bijvoorbeeld helpen bij het begrijpend lezen van teksten in andere talen.
Bovendien zorg je ervoor dat de vertaling een mooie en vlotte Nederlandse tekst
wordt. Zo oefen je ook je Nederlands.
Dankzij de teksten leer je heel wat over de Griekse en Romeinse leefwereld. Als
je op reis gaat, zie je nog veel van hun gebouwen. Goden en helden spelen vaak
een rol in films en boeken. Griekse en Romeinse toneelstukken worden nog
altijd opgevoerd. Het is leuk als je dat kan herkennen. Door Latijn te leren kom
je in contact met de oorsprong en ontwikkeling van onze eigen geschiedenis en
leefwereld.

latijn: iets voor jou!

Je moet geen bolleboos zijn om Latijn te studeren. Enige intelligentie en wat
gezond verstand volstaan. Heb je belangstelling voor taal, geschiedenis, kunst,
verhalen ...? Dan zal Latijn je zeker niet teleurstellen.

Je hebt wel een flinke dosis doorzettingsvermogen nodig om je tanden te zetten
in dit ruime aanbod. Zo zal er een boeiende wereld voor je opengaan!’

moderne
wetenschappen
In de optie “Moderne wetenschappen” krijg je een extra uur Frans en wiskunde.
Daarnaast is er twee uur per week het project COL.

aanvulling frans en wiskunde

In 1 Moderne heb je 5 uur Frans en wiskunde tegenover 4 uur in 1 Latijn. Je krijgt
in beide richtingen dezelfde leerstof.
Tijdens het extra uur wiskunde heb je de kans om wat je geleerd hebt extra in te
oefenen.
In de lessen Frans wordt er meer
tijd besteed aan uitdiepen van
de vier vaardigheden (lezen, luisteren, spreken en schrijven). In
het kader van deze verdieping
wordt er ook een uitwisselingsproject georganiseerd met een
Franstalige school uit Gembloux.
Deze uitwisseling omvat een briefwisseling gedurende het ganse
schooljaar en een uitstap waarbij de
leerlingen hun pennenvriend(in)
ontmoeten. Door middel van spelactiviteiten passen de leerlingen
hun kennis en vaardigheden toe in
de praktijk en leren ze hun Franstalige landsgenoten én de Franse
taal beter kennen.

project col
COL staat voor “competentie-ontwikkelend leren”. Dit is geen vak zoals de andere.
Tijdens COL krijg je immers geen les. De bedoeling is dat je, na enkele inleidende
sessies, in groepjes zelf aan de slag gaat. Je kiest zelf een onderwerp waar je meer
over wil leren en gaat zelf op zoek naar informatie. De leerkrachten zijn in de
buurt om je te helpen in deze zoektocht, maar het grote deel van het werk doe je
zelf.
Je werkt in groepjes van vier leerlingen en kiest zelf een onderwerp. We werken
altijd binnen een bepaald thema of interessegebied:
•

•
•

eerste trimester:

natuurwetenschappen en techniek

tweede trimester: economie en maatschappij
derde trimester:

kunst en creativiteit

Elk thema wordt ingezet met een ontdekkingsnamiddag. Die namiddag gaan we
de school uit om het thema in de realiteit te verkennen. Zo brengen we om het
thema “natuurwetenschap en techniek” in te zetten een bezoek aan de labo’s van
het departement gezondheidszorg en techniek van de hogeschool UCLL. In het
tweede trimester gaan we van start met een wandeling door het stadscentrum en
een bezoek aan het stadhuis. Het derde trimester gaat van start met workshops
in Museum M, de stadsschouwburg en de Tweebronnen-bibliotheek.
Daarna ga je echt aan de slag. Wat je zal leren over deze thema’s, heb je zelf
in handen. We vinden het heel belangrijk om aan je competenties te werken.
Competenties zijn dingen die je zou moeten kennen en kunnen om later een
beroep uit te oefenen, maar ook om gewoon in het dagelijks leven te staan.
In COL werken we aan zeven competenties:
•

•

•

waarnemen : Hoe kijk je naar de
dingen met nieuwsgierigheid? Heb
je oog voor detail?
aanvoelen : Kan je je inleven in
anderen? Kan je je eigen gevoelens
en mening uitleggen?

verschillende
manieren
van
denken : Zie je eerder de voordelen
of eerder de nadelen van iets? Heb
je geduld als je iets niet meteen
begrijpt? Ga je na of een mening of
informatie klopt?

•

•

•

•

vanuit jezelf kijken : Kan je voor
jezelf duidelijke doelen stellen? Laat
je jezelf snel leiden door de druk van
anderen? Laat je je verwonderen?
kwaliteitsvol werken : Werk je met
veel zorg? Hoe organiseer je je werk?
Ben je creatief?

samenwerken : Welke rol neem
je op in een groep? Hou je je aan
gemaakte afspraken?
terugblikken : Controleer je je
werk? Kan je voor jezelf werkpunten
opsommen voor een volgende
opdracht?

Op je werk in COL krijg je geen punten. Wel zal je jezelf en je groepsgenoten
beoordelen aan de hand van “competentiekaarten”. Ook je leerkracht vult deze
kaarten samen met jou in. Aan het eind van elk trimester maak je voor jezelf
een evalutie waarin je vertelt wat je geleerd hebt en waar je nog verder aan wil
werken. Hier krijg je commentaar op van je leerkracht én van je ouders.
Elk trimester wordt afgesloten met presentatiesessies. Hier stel je jouw project
voor aan de anderen. Dit kan met een spreekbeurt, maar je kan ook een filmpje,
een toneelstuk, een website of nog iets anders maken om te tonen wat je geleerd
hebt.
Wij hopen dat we jou doorheen het project beter leren kennen. En dat je wat
bijleert over jezelf. Samen komen we zeker tot mooie resultaten.

praktisch

een schooldag
op het spc

08:20
08:25
09:15
10:05
10:20
11:10
12:00
12:55
13:00
13:50
14:00
14:50
15:40

Eerste belteken
Alle leerlingen gaan per klas in rij staan
Start van het eerste lesuur
Tweede lesuur
Pauze
Derde lesuur
Vierde lesuur
Middagpauze
Eerste belteken
Alle leerlingen gaan per klas in rij staan
Vijfde lesuur
Pauze
Zesde lesuur
Zevende lesuur
Einde van de lesdag
Eventueel avondstudie, studiebegeleiding, ...

tijdens de middagpauze
Refter
De leerlingen van het eerste jaar eten in de refter tussen 12u00 en 12u30.
Als je boterhammen meebrengt, eet je in de bovenrefter. Daar kan je soep, wafels of een drankje kopen. Je kan ook een broodje kopen.

Je kan er ook voor kiezen om warme maaltijden op school te eten. Hiervoor kan
je je inschrijven bij het begin van het schooljaar.

Middagactiviteiten
Na de refter hoef je je niet te vervelen. Als je nog wat voor school wil werken,
kan je terecht in ons open leercentrum. Hier kan je gebruik maken van onze
bibliotheek of de computers, iets opzoeken in een tijdschrift, een taak maken of
studeren. Ook voor groepswerkjes is er ruimte voorzien.
Daarnaast hebben we een ruim aanbod van middagactiviteiten. Je kan met
je vrienden een sportzaal reserveren. Je kan ook deelnemen aan het creatief
middagatelier, het circusatelier, de schaakclub, het slagwerkatelier, het schoolkoor, ... Er zijn ook regelmatig leerlingen die zelf een middagactviteit organiseren.
Elk schooljaar worden er middagtornooien volleybal, bastket of voetbal
georganiseerd.

na schooltijd
Studiebegeleiding
Op dinsdag na school organiseren we sessies studiebegeleiding. Meer
informatie daarover lees je in het hoofdstuk “Leerlingenbegeleiding”.
Avondstudie
Wie dat wenst, kan na school in de avondstudie blijven tot 17u15. Je kan
hiervoor inschrijven bij het begin van elk trimester.

op woensdagnamiddag
Het Sint-Pieterscollege heeft een lange traditie als
sportieve school. Naast de middagsport, zijn er woensdagnamiddag ploegen onderweg om de eer van onze
school te verdedigen in allerei naschoolse competities.

hoe kom je
naar school?
Kom je, zoals de meerderheid van de leerlingen, met de fiets naar school? Er
bestaat een uitgebreid fietspadennet waardoor je op een veilige manier in het
stadscentrum geraakt.
Of kom je met de bus naar school? Onze school is gemakkelijk te bereiken met
De Lijn. Je stapt af aan het De Somerplein en via de verkeersvrije Grote Markt
en de Parijsstraat geraak je in de Minderbroedersstraat. Via de Naamsestraat,
de verkeersvrije Ramberg en het Damiaanplein, kan je ook veilig langs de
achteringang de school binnenkomen.
Je kan ook met de trein komen, de school ligt op twintig minuutjes stappen van
het station.
De meeste leerlingen komen met de fiets of het openbaar vervoer. Lukt dat niet
en kom je met de auto, dan raden we je aan om niet de Minderbroedersstraat in
te rijden. Onze school is gelegen in de autoluwe zone van Leuven. Je stapt best uit
aan de Kapucijnenvoer, het Sint-Jakobsplein, ... Door hier uit te stappen, ontlast
je de drukte aan de schoolpoort en blijft het voor iedereen veiliger. Dankjewel!

speciale activiteiten
in het eerste jaar
onthaaldag
De eerste schooldag zijn er tijdens de voormiddag alleen eerstejaars op school,
zodat je de tijd hebt om rustig je weg te zoeken op het SPC.
Je kan dan kennis maken met je klasgenoten en je titularis. Je klas krijgt ook
peters en meters. Dit zijn leerlingen van het vijfde en zesde jaar die tijdens je
eerste jaar op het Sint-Pieterscollege speciaal zorg voor jou willen dragen. Je
peters en meters zijn er die eerste dag meteen bij. Zij geven je een rondleiding
door onze school.

tweedaagse
Eind september gaan we met het hele
eerste jaar op tweedaagse in de Hoge Rielen
(Kasterlee). Twee dagen lang heb je de tijd om
je klasgenoten en de andere leerlingen van
het eerste jaar nog beter te leren kennen en je
eens goed uit te leven in een groene omgeving.

excursies
Leren doe je niet alleen in de klas. Wij zijn een school in het midden van de stad
en daar maken we graag gebruik van. Regelmatig zal je dan ook het klaslokaal
verlaten om een bezoekje te brengen aan een plek in de buurt waar iets over te
vertellen valt dat te maken heeft met de leerstof.

Zo ga je al tijdens de eerste weken op ontdekking in de omgeving van de school
voor het vak aardrijkskunde. Later in het schooljaar breng je een bezoek aan de
Wijngaardberg in Wezemaal.
Maar daar blijft het niet bij. Een paar keer per jaar gaan we het wat verder zoeken.
Zo ga je in het eerste jaar naar Ramioul om daar de “Archeosite” te bezoeken,
een openluchtmuseum waar je in verschillende workshops kan kennismaken
met het leven van de prehistorische mensen. De leerlingen van 1 Latijn gaan
ook op bezoek in het Thermenmuseum in Heerlen. 1 Moderne gaat drie keer op
ontdekkingsnamiddag voor het COL-project.
Zo staan er elk schooljaar wel enkele excursies op het programma. In het tweede
jaar ga je o.a. naar Antwerpen en Technopolis. Nadien zijn er nog uitstappen naar
Namen, Brussel, Ieper, enz.
Dit aanbod verschilt van schooljaar tot schooljaar, afhankelijk van de actualiteit.
Vanaf het tweede jaar worden er ook buitenlandse reizen geoganiseerd.

Zo zijn er ondermeer tijdens de grote vakantie begeleide fietstochten naar
Vlaanderen-Nederland-Frankrijk (2de jaar), Duitsland (3de jaar), Italië (4de
jaar) en Frankrijk (5de jaar).

Tijdens de paasvakantie krijg je als leerling uit het tweede jaar de kans om mee
op skireis te gaan naar de Zwitserse Alpen. Een groep leerlingen uit de derde
graad maakt een cultuurreis.

cultuur

Op het Sint-Pieterscollege willen we onze leerlingen warm maken voor cultuur. In
het eerste jaar doen we dat met Muzette, een dag waarop je doorheen workshops
in Museum M, de stadsschouwburg en de Tweebronnen-bibliotheek kennis
maakt met het cultuuraanbod in Leuven.

Daarnaast voorzien we nog een film- of theatervoorstelling, afhankelijk van het
aanbod.

Wil je graag zelf op het podium staan? Sluit dan aan bij onze theatergroep
Thespikon.

begeleiding

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.
Hieronder geven we
een overzicht van
de initiatieven in de
leerlingenbegeleiding.

De
leerlingenbegeleider,
Hans
Luyten, coördineert
de zorg en de
begeleiding
voor
onze
leerlingen.
Met vragen kan
je steeds bij hem
terecht.

interne begeleiding
socio-emotionele
begeleiding
Op dit terrein is de klastitularis uiterst
belangrijk. Hij is het aanspreekpunt in de klas,
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 stippelen ze vervolgens
een begeleidingstraject van workshops en gesprekken uit.

leerzorgen
Voor leerlingen met specifieke leerzorgen werken we met begeleidingsplannen.
Leerzorgen omvatten dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, … maar even goed een
taalachterstand of nood aan uitdaging.
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 elk trimester wordt geëvalueerd en aangepast aan eventueel
veranderde noden.
Waar mogelijk werken we op basis van een gemotiveerd attest omdat daarin
vaak aanwijzingen voor de begeleiding op school zijn opgenomen.

Een omschrijving van de zorgpakketten zoals ze in de scholen van de
scholengemeenschap worden toegepast vind je op de website (www.
sintpieterscollege.be).

flexibele

leerwegen
Het gebeurt dat leerlingen met een structurele
achterstand instromen. Ze hebben les gevolgd
in andere regio’s of ze komen uit een Okanklas 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.

draaideurproject
Via het draaideurproject (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.

stress, prestatiedruk
en weerbaarheid

Leerlingen die moeilijkheden ervaren omwille van stress, prestatiedruk of
faalangst zijn welkom in onze SPW-begeleiding. 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.

begeleiding
i.s.m. partners
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.

clbmedewerker
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)
vind je op de website (www.
sintpieterscollege.be).

Leerlingen worden hiertoe uitgenodigd in
overleg tussen de school, de leerling en de
ouders.

ondersteuningsnetwerk

Vanaf 1 september 2017 kunnen leerlingen met een (inschrijvings)verslag of
gemotiveerd verslag voor ondersteuning terecht bij een ondersteuningsnetwerk.
Dit geldt voor de leerlingen van de volgende types: basisaanbod (type 1,
8 in afbouw), type 3 (emotionele of gedragsstoornis), type 7 (spraak- of
taalstoornis), type 9 (ASS). De school bepaalt, samen met het CLB en ouders, de
ondersteuningsnoden. De scholen leggen hun vragen tot ondersteuning voor aan
het ondersteuningsnetwerk. Het ondersteuningsnetwerk komt aan beeldvorming
doen, en zij bepalen na een gesprek met het schoolteam en CLB de aard, duur
en intensiteit van de ondersteuning. Op deze manier wordt het schoolteam
aangesterkt om met de zorgnoden verder aan de slag te gaan.

inschrijven

De inschrijvingen voor het eerste jaar
worden voor alle Leuvense katholieke
scholen georganiseerd door de
scholengemeenschap KSLeuven.
Meer informatie over de procedure
kan je vinden in de brochure “Kiezen
en inschrijven in KSLeuven” of op de
website www.ksleuven.be.
Als je vragen hebt over de
inschrijvingsprocudure,
kan
je
contact opnemen met KSLeuven:
016 24 05 10 (van 8u tot 17u)
aanmelden@ksleuven.be
Je kan natuurlijk ook altijd terecht op
het secretariaat van onze school.

aanmelden met voorrang
Wie?
Broers en zussen, kinderen van hetzelfde gezin
Kinderen personeel secundaire school

1 - registreren via internet

van 5 maart 2018 (12u) tot 16 maart 2018 (12u)
voorrang.ksleuven.be

2 - inschrijven op school
van 19 maart 2018 tot 30 maart 2018

Inschrijven in de school waar men heeft geregistreerd met voorrang.

aanmelden zonder voorrang
1 - aanmelden via internet
van 17 april 2018 (12u) tot 30 april 2018 (12u)
tijdstip heeft geen belang!

aanmelden.ksleuven.be
1.
2.
3.
4.

identificatiegegevens
1A of 1B (Sint-Pieterscollege biedt alleen 1A aan)
schoolkeuze
indicatorleerling of niet?
• recht op schooltoelage
• diploma moeder

2 - toewijzing scholen
7 mei 2018

toewijzing scholen en reservenummers

3 - communicatie ksleuven

8 mei 2018

Communicatie KSLeuven per mail over:
• toewijzing in een school
• praktische informatie over omzetting aanmelding in inschrijving
• indien reservenummer: bewijs van niet-gerealiseerde inschrijving

4 - inschrijven op school
Inschrijven in de school die werd toegewezen. De school laat weten wanneer dit
mogelijk is (tussen 14 mei en 4 juni).
Indicatorleerlingen leggen bij inschrijving een bewijsstuk voor.

wanneer kan je
op onze school terecht?

contactgegevens

Elke schooldag:		
van 8u30 tot 16u30 op afspraak

Sint-Pieterscollege
Minderbroedersstraat 13
3000 Leuven

De school is gesloten:
van donderdag 5 juli 2018 tot en met vrijdag 17
augustus 2018

mail:		 onthaal@spc.ksleuven.be

Tijdens de zomervakantie:
van 9u00 tot 17u00 of na afspraak

Infoavond:
donderdag 1 maart 2018 om 19u00

Opendeurdag:
zaterdag 21 april 2018 van 11u00 tot 17u00,
laatste rondleiding start om 16u30

tel: 		 016 22 44 64

www.sintpieterscollege.be

