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dinsdag 7 februari: Infoavond                zondag 12 maart: Open School
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Waarom starten vanaf de eerste graad in Sint-Joris?

Wij geven iedereen de kans om in de 
eerste graad van het secundair onder-
wijs zijn/haar capaciteiten te leren 
ontdekken.

We gaan  in  de  A-stroom  uit  van een 
groot pakket gemeenschappelijke les-
uren (BASIS). Daarnaast kan je  voor  
een  bepaald   pakket  kiezen waar-
voor  je interesse hebt (KIES).  Boven-
dien schotelen we je een waaier van 
opties voor. Via een carrousel kom je in 
het eerste jaar  in   contact   met deze                               

mogelijkheden (ONTDEK). Dit  geldt  niet  
voor  de  leerlingen  die  kiezen  voor 
klassieke talen. In de loop van dit 
jaar helpen we je bij je zoektocht naar  
een  goede  studiehouding in een 
traject “leren leren”.  We  helpen  je ook  
bij het  ontdekken van je talenten en 
beperkingen. Na dit eerste jaar A kan 
je dan in het tweede jaar A naast het 
basispakket een iets gerichtere keuze 
maken uit de basisopties. Toch blijft de 
keuze open om na het tweede jaar te 
kiezen uit veel verschillende richtingen. 
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Ook  in  1B  wordt  er  gewerkt  met 
een  BASIS van gemeenschappelijke 
lesuren met daarnaast een interesse-
pakket waar je voor KIEST. Het derde 
luik wordt  op onze  school  ingevuld  
met twee vakken (klasuur  en  ICT)   
waarvan wij denken dat ze belangrijk 
zijn voor deze groep van leerlingen. 

De leerlingen  van  de  eerste graad 
hebben ook de mogelijkheid  om  na  
de  lesuren op school in de begeleide 
avondstudie hun lessen te leren en 

taken te maken. Bovendien zorgen we 
er voor dat onze eerstejaarsleerlingen 
een vast lokaal hebben waar ze het 
grootste deel van hun lessen krijgen.

Directeur: K. Fievez
Adjunct-directeur: L. Smits 

Welkom
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Schoolstructuur

ONZE SCHOOL WIL EEN GEMEENSCHAP ZIJN WAAR:
• iedereen zich thuis kan voelen;
• relaties van openheid en vrijheid mogelijk zijn;
• niemand zich bedreigd, gekwetst en uitgesloten mag voelen;
• iedereen er zich steeds van bewust is dat zijn doen en laten           
  een weerslag heeft op de gemeenschap;
• de aanspreektoon rustig, vriendelijk en hoffelijk is;
• het normaal is dat wie meer aandacht nodig heeft, ook meer     
  aandacht krijgt;
• iedereen ruimte krijgt voor creativiteit en mede-
  verantwoordelijkheid;
• de opvoedingssfeer Lasalliaans geïnspireerd en georiënteerd    
  is.
In onze school werken wij hier samen aan, ook al zijn we soms       
erg verschillend van elkaar. Dat kan maar met kans op succes 
gebeuren wanneer wij van iedereen inzet en oprechtheid mogen 
verwachten.
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5

*Onder voorbehoud

1A 1B

1ste graad

2B

2de graad

Natuurwetenschappen

Moderne talen

Economische 
wetenschappen

Technologische
wetenschappen

doorstroming

Bedrijf en organisatie

Elektromechanische
technieken

doorstroming/
arbeidsgericht

Organisatie en logistiek

Mechanica

Elektriciteit

arbeidsgericht

3de graad

Wiskunde-
wetenschappen

Moderne talen-
 wetenschappen

Economie-wiskunde*

Economie-moderne*
talen

Technologische
wetenschappen en

engineering

doorstroming

Bedrijfsorganisatie

Elektromechanische
technieken

Mechanische
vormgevingstechnieken

doorstroming/
arbeidsgericht

Onthaal, organisatie       
en sales

Mechanische
vormgeving

Elektrische installaties*

arbeidsgericht

2A
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2 u. aardrijkskunde
2 u. beeld
1 u. Engels
3 u. Frans
1 u. geschiedenis
2 u. godsdienst
2 u. lichamelijke opvoedig

1 u. mens & samenleving
1 u. muziek
2 u. natuurwetenschappen
4 u. Nederlands
2 u. techniek
4 u. wiskunde

BASIS
Iedereen krijgt per week een basispakket van 27 lesuren 

algemene vakken.

+
KIES

Je kiest uit verschillende mogelijkheden één pakket van 
3 of 5 lesuren waarvoor je interesse hebt.

+
ONTDEK

Ontdek gedurende 2 lesuren per week welke latere 
studiemogelijkheden je allemaal hebt.

(niet voor leerlingen die klassieke talen kiezen)
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KIES

ONTDEK

ECONOMIE en ORGANISATIE (3 u.)
1 u. economie + 1 u. differentiatie 
Frans + 1 u. differentiatie Engels

MODERNE TALEN en 
WETENSCHAPPEN (3 u.)
1 u. differentiatie Frans + 
1 u. differentiatie Nederlands + 
1 u. differentiatie wiskunde

STEM-TECHNIEKEN (3 u.)
2 u. extra techniek in de vorm van 
praktische opdrachten + 
1 u. differentiatie wiskunde

STEM-WETENSCHAPPEN (3 u.)
1 u. techniek (STEM-projecten)  dat 
wordt ondersteund met 1 u. wiskunde 
en 1 u. programmeren.

KLASSIEKE TALEN (5 u.)
5 u. Latijn, Grieks en de studie van de 
antieke cultuur

STEM
technologie

+
wiskunde-

wetenschappen

SMART
kunst

+
sociale vorming

SALES
economie

+
moderne talen
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BASIS
2 u. beeld
2 u. Frans
2 u. godsdienst
2 u. lichamelijke opvoeding
2 u. maatschappelijke 
       vorming

2 u. muziek
3 u. natuur en ruimte
4 u. Nederlands
4 u. techniek
4 u. wiskunde

BASIS
Iedereen krijgt per week een basispakket van 

27 lesuren algemene vakken.

+
KIES

Je kiest uit verschillende mogelijkheden één 
pakket van 3 lesuren waarvoor je interesse hebt. 

+
SAMEN

Deze 2 lesuren zijn door de school gekozen.
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 BKIES

SAMEN

ECONOMISCHE VORMING
In deze 3 lesuren krijg je de beginselen van de economie 
uitgelegd.

TECHNISCHE VORMING
In deze 3 lesuren zul je vooral een praktische uitbreiding 
krijgen van de 4 lesuren techniek in de basisvorming.

2 lesuren worden door de school gekozen als aanvulling 
op het basispakket.

Je krijgt een klasuur waarin je onder andere werkt rond 
sociale vaardigheden en leren leren.

In een lesuur ICT word je wegwijs gemaakt in de 
basisvaardigheden op  de computer.
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BASIS

KIES

1 u. aardrijkskunde
2 u. Engels
3 u. Frans
2 u. geschiedenis
2 u. godsdienst
2 u. lichamelijke opvoeding

1 u. mens & samenleving
1 u. muziek
1 u. natuurwetenschappen
4 u. Nederlands
2 u. techniek
4 u. wiskunde

BASIS
Iedereen krijgt per week een basispakket van 25 lesuren 

algemene vakken.
+

KIES
Je maakt gedurende 5 lesuren per week nauwer kennis 

met een “studierichting”.
+

SAMEN
Deze 2 lesuren zijn door de school gekozen.

STEM-WETENSCHAPPEN (5 u.)
3 u. STEM-projecten dat wordt ondersteund met 1 u. wiskunde en 1 u. 
programmeren.

ECONOMIE en ORGANISATIE (5 u.)
MODERNE TALEN en WETENSCHAPPEN (5 u.)
1 u. differentiatie Frans + 1 u. differentiatie Engels + 
2 u. differentiatie wetenschappen + 1 u. wetenschappen/Frans

STEM-TECHNIEKEN (5 u.)
3 u. STEM projecten aangevuld met 2 u. STEM-technieken

KLASSIEKE TALEN (5 u.)
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SAMEN
Als school hebben we gekozen om je lesweek te vervolledigen met 2 lesuren: 
ICT en klasuur.
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BASIS

KIES

SAMEN
Als school hebben we gekozen om je lesweek te vervolledigen 
met 2 lesuren: ICT en klasuur

2 u. Engels
2 u. Frans
2 u. godsdienst
2 u. lichamelijke opvoeding
3 u. maatschappelijk vorming

1 u. natuur en ruimte
3 u. Nederlands
2 u. techniek
3 u. wiskunde

BASIS
Iedereen krijgt per week een basispakket van 20 lesuren 

algemene vakken.

+
KIES

Je kiest uit verschillende mogelijkheden één pakket van 
10 lesuren waarvoor je interesse hebt.

+
SAMEN

Deze 2 lesuren zijn door de school gekozen.

STEM-TECHNIEKEN (10 u.)

ECONOMIE en ORGANISATIE / MAATSCHAPPIJ 
en WELZIJN (10 u.)
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Inschrijven
Aanmelden
Van  27 maart tot 21 april 2023 kan je je 
zoon/dochter  digitaal  aanmelden  via 
www.naarhetsecundair.be bij de school 
van je keuze.

Tussen 21 april en 4 mei 2023 worden 
de  plaatsen  toegewezen  (door  het 
softwaresysteem). Op 4 mei 2023 krijg 
je een bericht welke school je is toe-
gewezen. Inschrijven

Vanaf 16 mei tot en met 12 juni 2023 kan 
je je schoolticket valideren om echt 
ingeschreven te zijn. (meer info volgt)

Vanaf 16 mei 2023 starten de “vrije 
inschrijvingen” (= nog niet digitaal 
aangemeld). 
Dit kan via www.sintjorisbazel.beVoltooien

Eind juni 2023, wanneer je zoon/
dochter het eindrapport van de basis-
school heeft, kan je tot uiterlijk 5 juli 
langskomen in onze school om de 
inschrijving definitief te maken en de 
praktische zaken af te handelen.
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Inschrijven

Beleef

Naast het ‘leren’ is ook het ‘leven’ op onze school belangrijk. We organiseren 
daarom naast de lessen ook heel wat activiteiten zoals uitstappen, film, theater, 
meerdaagse activiteiten ...

Naast tijd om gezellig samen te zijn is er tijdens de middagpauze ook geregeld 
actie op school: gezelschapsspelen, minivoetbal, schoolradio, start-to-run, dans, 
basketbal ...

Zo is er voor iedereen wel iets om je thuis te voelen op Sint-Joris!
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Volg ons op Facebook en Instagram
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