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• Ik studeer graag, heb een goed geheugen en heb geen hulp nodig.

• Ik ben geïnteresseerd in wetenschappen en wiskunde.

• Ik heb belangstelling voor natuur en milieu.

• Ik wil veel weten, zaken onderzoeken en experimenteren.

• Ik houd van moeilijke uitdagingen.

• Ik wil na het secundair onderwijs verder studeren.

Leerlingenprofiel A STEM-wetenschappen

Lessentabel



Leerlingenprofiel A STEM-technieken

• Ik studeer dagelijks en heb geen probleem om de leerstof  
te onthouden.

• Ik zoek graag een oplossing voor een technisch probleem.

• Ik wil graag weten hoe alles werkt.

• Ik kan zelfstandig werken.

• Theorie instuderen lukt vrij aardig en ik werk graag met  
mijn handen.

• Ik wil na het secundair onderwijs kunnen kiezen tussen verder studeren 
of aan de slag gaan op de arbeidsmarkt.

Lessentabel



Leerlingenprofiel B STEM-technieken

• Ik moet veel herhalen om leerstof te onthouden.

• Ik werk graag samen aan een project.

• Ik ben eerder een “doener” of “uitvoerder”.

• Ik had soms problemen met leerstofonderdelen in het lager onderwijs.

• Ik wil na mijn secundair onderwijs een beroep kunnen uitoefenen.

• Ik werk graag met mijn handen.

Lessentabel



Wanneer mag je naar het secundair onderwijs?
·  Als je het “getuigschrift van het basisonderwijs” hebt behaald,  
 moet je starten in het eerste leerjaar A. 
·  Zonder “getuigschrift basisonderwijs” moet je starten 
  in het eerste leerjaar B. 
 

Wat is STEM?
STEM staat voor “Science”, “Technology”, “Engineering” en  
“Mathematics”, ofwel wetenschap, techniek, ontwerpen en wiskunde. 
Via projecten brengen we een wetenschappelijke visie en een wiskundig 
inzicht bij om zo een probleem aan te pakken. Ook leren programmeren 
en ontwerpen met de computer en een robot komt aan bod. De ideale basis 
voor de toekomstige ingenieurs, wetenschappers, lT’ers en technici! 
 
ln de A-stroom optie STEM-Wetenschappen worden de leerlingen voorbe-
reid op doorstroomrichtingen die dan op hun beurt uitzicht geven op  
hoger onderwijs. 
 
ln de A-stroom optie STEM-technieken krijgen de leerlingen een kijk op 
techniek waarbij er geproefd kan worden van de studiegebieden metaal, 
elektriciteit, bouw, hout en grafische technieken. Deze leerlingen worden 
voorbereid op verder studeren of op de arbeidsmarkt. 
 
ln de B-stroom STEM-technieken kunnen de leerlingen gedurende twee 
jaar kennis maken met de nijverheidsrichtingen die wij op school aanbie-
den. Na die twee jaar kunnen ze bewust een keuze maken zodat ze op het 
einde van hun studies de nodige kennis, vaardigheden en attitudes bezitten 
om hun plaats in te nemen op de arbeidsmarkt.

Waarom werken we vakoverschrijdend in 
Natuur, Ruimte en Techniek?
Door projectwerking leggen we de nadruk op de verbindende inhoud tus-
sen de vakken natuurwetenschappen, aardrijkskunde en techniek. Twee 
leerkrachten bieden de leerlingen in de A-stroom én de B-stroom de kans 
om de wereld duidelijker in beeld te brengen. Dit doen ze door de leerlin-
gen onderzoekend te leren ontdekken, door hen begeleid zelfstandig aan 
de slag te laten gaan en hen te leren buiten de muren van de vakken en het 
klaslokaal te kijken. Permanent worden hun vorderingen geëvalueerd. Daar 
de leerstof meer aansluit bij de leef- en ervaringswereld van de leerlingen, 
zijn ze meer gemotiveerd.

Welke troeven heeft onze school?
“Wij bieden jongeren de ‘speelruimte en tijd’ die zij verdienen om hun ta-
lenten te ontdekken en te ontwikkelen opdat zij deze kunnen inzetten voor 
een betere wereld.” 
 
Met deze zin eindigt onze visietekst. Een samenvatting van onze troeven 
is het niet, maar het is de richting die wij willen uitgaan. De school inves-
teert in begeleiding van en aanwezigheid bij leerlingen, ook voor diegenen 
waarvoor school lopen niet evident is. De leerlingen van de eerste graad 
proberen we te koesteren op een grote school zoals de onze: ’s middags 
hebben ze hun eigen refter, tijdens de pauzes is de binnenspeelplaats hun 
habitat en ze kunnen verschillende vormen van middaganimatie volgen: de 
denkers, de doeners, de sportievelingen, de creatievelingen, de muzikan-
ten,… voor ieder is er wel iets. Ook de sportvelden bieden een zee  
van ontspanningsmogelijkheden. 
 
Via de uren differentiatie worden de leerlingen bijgewerkt, getraind en 
uitgedaagd. Voor wie het niet vlot loopt, zijn er redicodismaatregelen, de 
middagondersteuning, de huistaakklas, remediëringstrajecten,… 
 
De rijkdom van onze diversiteit wordt maximaal benut om onze leerlingen 
voor te bereiden en in te zetten voor een betere wereld.



Finaliteit doorstroom (D Verder studeren)



Finaliteit doorstroom – arbeidsmarkt (D Verder studeren/arbeidsmarkt)



Finaliteit arbeidsmarkt (A) 
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