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Elk kind dat van de basisschool 
naar het secundair onderwijs gaat, 
zet een grote stap. Weg uit de 
vertrouwde om geving om binnen 
te wandelen in een nieuwe wereld. 
Een vrij on be  kende wereld, maar 
met veel uit da gingen.

Deze brochure laat je kennis 
maken met het ruime en kwali
teits volle onder wijsaanbod van de 
Scholen groep SintMichiel. Het is 
de bedoeling dat elke twaalfjarige 
‘zijn plek’ ontdekt en de school 
en de studierichting vindt die 
be antwoordt aan zijn talenten, 
interesses en persoonlijkheid. De  
10 scholen werken intens samen 

op peda gogisch, didactisch, mate
rieel en financieel vlak. Met diepe 
wortels in het verleden én met oog 
en aandacht voor de toekomst legt 
elke school haar eigen accenten in 
onderwijs en opvoeding. 

De Scholengroep SintMichiel biedt 
jongens en meisjes de mogelijkheid 
om tijdens de school week op het 
internaat te verblijven. 
 
Dat kan in één van de drie modern 
uitgeruste internaten: Internaat 
Zuid en Internaat Noord bevinden 
zich in Roeselare, Internaat Oost 
in Ardooie. We streven ernaar om 
een warme en hartelijke thuis te 

zijn voor leerlingen die tijdens de 
schoolweek niet naar huis gaan.

Naast deze handige brochure kan 
je heel wat nuttige informatie 
vinden op de website:  
www.sint-michiel.be.

De Scholengroep SintMichiel heeft 
alle troeven in huis om de toe
komst  dromen van twaalfjarigen 
werke lijk  heid te laten worden. 
Een sterke groep die ook jouw 
vertrouwen waard is.

JanVincent Lefere
Voorzitter SintMichiel

WELKOM

Als katholieke dialoogscholen en vanuit de verschillende  
schooltradities vormen vijf kernwaarden de pijlers van de visie  
van de Scholengroep SintMichiel:

›	 Elk talent ontdekken en ontwikkelen
›	 Verbondenheid in samen leren en samen werken
›	 In dialoog onderwijskansen geven aan alle jongeren
›	 Kwaliteit in onderwijs en vormingsaanbod
›	 Innovatie in werkvormen, leeractiviteiten, infrastructuur, zorg

Elke school van Scholengroep SintMichiel wil voor elke jongere  
‘school van je leven’ zijn.

ONZE VISIE
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Op de website van de Scholengroep Sint-Michiel vind je een filmpje “Studiekeuze 
12-jarigen” met uitgebreide toelichting en een webinar voor ouders.

Keuze uit school
eigen aanbod

Keuze uit school
eigen aanbod

1B
min.	27	u.	alg.	vorming

Keuze-uren
max.	5	u.

Keuze-uren
max.	5	u.

1A ALGEMEEN
min.	27	u.	alg.	vorming

1A ACCENT
min.	27	u.	alg.	vorming

1A EXTRA
min.	27	u.	alg.	vorming

Eerste keuze
Keuze leerprofiel

Tweede keuze
Keuzeuren

......

Getuigschrift Basisonderwijs

JaNee
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(*) zie uitleg pag. 4-5

INSCHRIJVEN IN HET EERSTE JAAR

Eerste keuze: 
Je kiest voor het leerprofiel (1A ALGEMEEN, 1A ACCENT, 1A EXTRA of 1B) (*).

›	 Astroom: Je hebt het getuigschrift Basisonderwijs behaald.
›	 Bstroom: Je behaalt het getuigschrift Basis onderwijs nog niet op het einde van het zesde leerjaar.

Tweede keuze: 
Je krijgt in een aantal keuzeuren de kans om interesses en capaciteiten te ontdekken.



Keuze uit school
eigen aanbod

Keuze uit school
eigen aanbod

2B
20	u.	alg.	vorming

Basisoptie
2	x	5	u.	of	1	x	10	u.

Basisoptie
5	u.

Keuze-uren
2	u.

Keuze-uren
2	u.

2A ALGEMEEN
25	u.	alg.	vorming

2A ACCENT
25	u.	alg.	vorming

2A EXTRA
25	u.	alg.	vorming

Eerste keuze
Keuze leerprofiel

Tweede keuze
Keuze basisoptie

Derde keuze
Keuzeuren

... ...

... ...

Leerprofiel Algemene Vorming
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WAT IN HET TWEEDE JAAR?

Eerste keuze: 
Je kiest op basis van het advies voor het passend leerprofiel (2A ALGEMEEN, 2A ACCENT, 2A EXTRA Of 2B).

Tweede keuze: 
Je kiest voor een basisoptie van vijf uur in de Astroom of van tien uur in de Bstroom.

Derde keuze: 
Je verkent in twee lesuren interesse gebieden die je helpen in je keuze voor de tweede graad of je krijgt 
verdieping/ remediëring van de algemene vorming.
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WELK LEERPROfIEL SLUIT HET BEST BIJ JOU AAN?

Doe zelf de test en vink per regel telkens één uitspraak aan die best bij jou past. De kolom waar je de hoogste 
score haalt, is wellicht jouw leerprofiel. Ook vanuit de basisschool zal een advies gegeven worden. Bij inschrijving 
helpen we je graag met de keuze.

1A en 2A ALGEMEEN 1A en 2A ACCENT 1A en 2A EXTRA

	 Je had het soms moeilijk 
met bepaalde leerstof 
onderdelen uit het basis
onderwijs.

	 Leerstof onthouden lukt je 
wel, maar alleen door veel 
te herhalen.

	 Je denkt graag praktisch 
en je maakt theorie graag 
concreet.

	 ’s Avonds maak je liever 
opdrachten dan theorie  
studeren.

	 Je kan goed de hulp van 
leerkrachten en je ouders 
gebruiken om de leerstof  
te verwerken.

	 Je hebt tijd nodig om de 
basis te verwerven.

	 Je hebt nood aan heel wat 
afwisse ling in de les.

	 Je hebt het basis onderwijs 
probleem loos door lopen.

	 Leerstof onthouden lukt 
goed.

	 Met hulp en tijd begrijp je 
ook complexe hande lingen 
en theoretische uitleg.

	 Je kan en wil elke avond de 
nodige tijd aan je studie 
besteden.

	 Na de uitleg van de leer
kracht, kan je de leerstof 
zelfstandig verwerken.

	 Je slaagt er vlot in om de 
leerstof te verwerven.  
Een accent mag.

	 Je kan de aandacht be
houden in een les. 

	 Je behaalde uitstekende 
resultaten in het zesde 
leerjaar.

	 Leerstof onthouden lukt 
snel.

	 Je bent sterk in abstract 
denken en je begrijpt snel 
complexe handelingen.

	 Je bent bereid om je elke 
avond extra te verdiepen  
in je studie. 

	 Je kan het schoolwerk 
organiseren en zelf-
standig wer ken en 
studeren.

	 Je hebt nood aan een extra 
uitdaging.

	 Je bent aandachtig in de les 
en je wil meer weten dan 
wat verteld wordt.
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Naast de algemene vakken biedt elke school keuzeuren aan in de 
eerste graad. Je vindt alle info over het uitgebreide studieaanbod 

van de Scholengroep op www.sintmichiel.be. 

Op de websites van onze tien scholen vind je de lessen tabel  
met de keuzeuren in de eerste graad. Wil je meer info of  

heb je een vraag? info@sint-michiel.be

VOORBEELDEN VAN KEUZE-UREN

SPORT & WETENSCHAP       ICT & MEDIA 

CULTUUR & ACTUA       L’ACADEMIE FRANCAISE

VIRTUAL REALITy       ONDERNEMEND PROJECT

VOEDING & GEZONDHEID       WISKUNDE LAB

1B en 2B

	 Het is belangrijk dat je 
nog een aantal leerstof
onderdelen uit het basis
onderwijs kan afwerken of 
herhalen.

	 Leerstof onthouden is niet je 
ding. Inoefenen, toe passen 
en herhalen is belangrijk. 

	 Je leert er al doende, eerder 
dan uit de boeken. Je denkt 
praktisch.

	 Je kan en wil met je handen 
werken. Je bent bovendien 
ook handig. Na de schooltijd 
help je liever met klusjes.

	 Je hebt nood aan extra of 
aparte uitleg van de leer
kracht. 

	 Je hebt voldoende tijd nodig 
om de basis te verwerven.

	 Je hebt nood aan actieve 
werk vormen en 
afwisse ling in de les.
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De foto’s in deze brochure zijn genomen op momenten dat een mondmasker niet 
verplicht was.
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STUDIEAANBOD IN DE TWEEDE EN DE DERDE GRAAD (zie overzicht achterflap) 

›	 Doorstroom: 
Je bereidt je voor op master en professionele bacheloropleidingen.

›	 Doorstroom/Arbeidsmarkt: 
Je bereidt je voor op een graduaats of professionele bachelor opleiding of op de arbeidsmarkt.

›	 Arbeidsmarkt: 
Je kan, na het secundair onderwijs, onmiddellijk aan de slag op de arbeidsmarkt.

SCHOOLJAAR 2022-2023 · 2A BASISOPTIES

SCHOOLJAAR 2022-2023 · 2B BASISOPTIES

2A BASISOPTIES BARN BROE BURG HKA KSR OJ VABI VISO VMS VTI

›	 Economie	en	organisatie x x

›	 Klassieke	talen:	Grieks-Latijn x x

›	 Klassieke	talen:	Latijn x x x

›	 Kunst	en	creatie x

›	 Maatschappij	en	welzijn x x

›	 Moderne	talen	en	wetenschappen x x x x x

›	 Sport	(*) x

›	 STEM-technieken x x x

›	 STEM-technieken:	agro-	en	biotechnieken x

›	 STEM-industriële	wetenschappen x

›	 STEM-wetenschappen x

2B BASISOPTIES BARN BROE BURG HKA KSR OJ VABI VISO VMS VTI

›	 Economie	en	organisatie x

›	 Kunst	en	creatie x

›	 Maatschappij	en	welzijn x

›	 Sport	(*) x

›	 STEM-technieken x x x

(*) aangevraagd

(*) aangevraagd
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CLB

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding staat samen met de school in voor het bevorderen van het 
welbevinden van alle leerlingen tijdens hun onderwijsloopbaan.

CLB EN SCHOOL: SAMEN BEGELEIDEN

Leerlingen, ouders en leerkrachten kunnen bij het  
CLB terecht voor informatie, advies en begeleiding.

CLB én school zoeken samen naar ant woor den op 
allerlei vragen en pro ble men die zich kunnen stellen 
op verschillende domeinen:

›	 Onderwijsloopbaan: vragen en informatie over 
studie en beroepskeuze, studierichtingen, …

›	 Leren en studeren: wanneer het leren moeilijk 
verloopt.

›	 Preventieve gezondheidszorg: vragen over je 
gezondheid, je lichaam, vaccinaties, ...

›	 Psychisch en sociaal functioneren: wanneer 
je je niet goed in je vel voelt, je vragen stelt over 
opvoeding, relaties, …

Het Vrij CLB Trikant vestiging Roeselare werkt in 
het secundair onderwijs samen met alle katholieke 
scholen uit de regio RoeselareArdooie. In het CLB 
werken teams die bestaan uit artsen, maatschappelijk 
werkers, peda gogen, psychologen en verpleeg
kundigen. Het CLB werkt ook nauw samen met  
andere hulpverlenende diensten uit de regio.

CONTACT

Wie informatie, advies of begelei ding wenst, kan recht
streeks contact opnemen met het CLB.

Tijdens de openingsuren kan je ook vrijblijvend langs
komen. Weet dat de CLBmedewerkers echter vaak op 
school zijn of in gesprek. Als je een telefonische afspraak 
maakt, ben je zeker dat ze tijd voor je kunnen vrijmaken. 
Als de openingsuren niet haalbaar zijn, kan een afspraak 
buiten de openingsuren gemaakt worden. 

Je kan ook een email sturen naar de medewerkers die 
de school begeleiden. De namen van de medewerkers 
en hun emailadressen zijn te raadplegen op de CLB
website.

Daarnaast kan je ook chatten met het CLB. CLBch@t is 
een netoverstijgend initiatief. Op maandag, dinsdag en 
donderdag is de ch@t open voor leerlingen en ouders 
en dit van 17.00 tot 21.00 uur en op woensdag van 14.00 
tot 21.00 uur. Je kan anoniem chatten als je dat wil.

Chatten kan via: www.clbchat.be
Epost: info@clbtrikant.be
Webstek: www.clbtrikant.be 

OPENINGSUREN

›	 elke werkdag open van 8.00 tot 12.00 uur en van 
13.00 tot 17.00 uur.

›	 op woensdagavond open tot 18.00 uur.
›	 op vrijdag open tot 16.00 uur.
›	 maandagnamiddag enkel telefonisch bereikbaar 

op 051 25 97 00
Vrij CLB Trikant
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SINT-MICHIELINTERNATEN

OP EIGEN BENEN

Op een SintMichielinternaat staat 
een leerling op eigen benen, maar 
nooit alleen. Op drie campussen 
– Noord, Oost en Zuid – leef je er 
samen en werken we stapsgewijs 
aan je zelfstandigheid.

ÉÉN HECHTE COMMUNITY

In onze internaten sta je op eigen 
benen maar ben je nooit alleen.  
Er is tijd voor jezelf en voor elkaar. 
Leven, studeren en ontspannen: 
je doet het samen en vormt een 
echte vriendengroep. Leuke 
babbels, gezellige activitei  ten, sport 
en spel, ... Op woens dag trek je er 

samen op uit: schaatsen, zwem
men, bowlen, mountain biken, een 
bioscoopbezoek, ... Je geniet van 
onze hartelijke groepssfeer.

EEN STEVIGE BOOST 
AAN JE STUDIES

Elke morgen stap je stipt uit je bed 
en na een douche en stevig ontbijt 
voel je je kiplekker voor de nieuwe 
lesdag. Je hebt je eigen studeerplek 
in de studiezaal; de oudsten 
studeren op hun eigen kamer. 
En als het studeren niet goed 
lukt, begeleiden de opvoeders je 
individueel verder. Op internaat 
krijg je een extra stimulans om 
succes te boeken in je schoolwerk.

APART MAAR TOCH SAMEN

We zorgen voor modern comfort 
en gezellige accommodaties. Je 
individuele kamer is jouw privé plek 
en je richt die volgens eigen smaak 
in, mits afspraak. Jongens en 
meisjes slapen op aparte gangen. 
In de verschillende leefruimtes kun 
je keuvelen, tvkijken of gamen, 
biljarten of kickeren, sporten of 
fitnessen, ... Wil je even alleen op je 
kamer of op woensdagnamiddag 
samen op stap? Wedden dat je je 
hier nooit verveelt?

Meer info op onze website:
www.sint-michielinternaten.be
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Roeselare

INTERNAAT NOORD
jongens en meisjes 

Barnum, Onze Jeugd en VISO

Stokerijstraat 9
8800 Roeselare
Tel 051 25 14 01

Gsm 0488 01 35 76
internaatnoord@sintmichiel.be

Ardooie

INTERNAAT OOST 
jongens en meisjes

H. Kindsheid Ardooie, Onze Jeugd
en basisschool De Boomgaard

Wezestraat 2
8820 Ardooie

Tel 051 74 46 84
Gsm 0492 58 86 45

internaatoost@sintmichiel.be

Roeselare

INTERNAAT ZUID
jongens en meisjes

Broederschool, Burgerschool,  
Klein Seminarie, Onze Jeugd,  

VABI, VMS en VTI

Zuidstraat 27
8800 Roeselare
Tel 051 26 47 38

internaatzuid@sintmichiel.be

ONTDEK JE INTERNAAT IN ROESELARE - ARDOOIE
woensdag 23 februari 2022 van 13.30 tot 18.30 uur (rondleiding op afspraak)
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BARNUM

BARNUM ... EEN VOETJE VOOR!
Ben je nieuwsgierig? Ben je leer
gierig? Dan dagen wij jou uit je 
verder te ontplooien in Barnum. 
ASOonderwijs dat je uitstekend 
voorbereidt op je toekomst maar 
je ook kansen geeft je talenten en 
interesses te ontdekken!

BARNUM BEGELEIDT!
De spannende overgang van  
het 6e leerjaar naar het 1e jaar 
secun dair onderwijs laten we 
vlekkeloos verlopen! We zorgen 
ervoor dat jij je goed voelt bij ons.
Er is een vlotte samenwerking 
tussen je titularis, je vak leer krach

ten en de zorgcoördinator. We 
staan altijd naast jou en zorgen 
voor een prima studiebegeleiding! 

BARNUM BRUIST!
In Barnum gebeurt er heel veel: 
sport, toneel, (buiten landse) 
uitstappen, les excursies, uit
wisselingen met leerlingen van 
andere landen of scholen. Neem 
eens een kijkje op onze website  
of volg ons via sociale media.

facebook: 
Barnum & internaat Noord
Instagram: 
barnuminternaatnoord

Naast de algemene vorming zijn er de verschillende keuzepakketten om zo je talenten en interesses te ontdekken.

EERSTE GRAAD - EERSTE JAAR (zie tabel hiernaast)

EERSTE GRAAD - TWEEDE JAAR

2A ACCENT (2AC) – 25 lesuren 2A EXTRA (2AX) – 25 lesuren 2A EXTRA (2AX) – 25 lesuren

BASISOPTIE Moderne talen en wetenschappen (5 u.)
KEUZEPAKKET van 2 uur:
›	 Economie	&	ondernemen
›	 Mens	&	welzijn

BASISOPTIE Moderne talen en wetenschappen (5 u.)
KEUZEPAKKET van 2 uur:
›	 Economie	&	ondernemen
›	 Mens	&	welzijn

BASISOPTIE Klassieke talen (5 u.)
›	 Latijn	(5	u.)
›	 Latijn-Grieks	(4	+	1	u.)
KEUZEPAKKET van 2 uur:
›	 Grieks	(samen	met	basisoptie	La-Gr)
›	 Economie	&	ondernemen
›	 Mens	&	welzijn
›	 Wetenschappen	

TWEEDE GRAAD

›	 Economische	
Weten-
schappen

›	 Natuur-
weten-
schappen

›	 Moderne	
talen

›	 Grieks-Latijn ›	 Latijn

DERDE GRAAD

›	 Economie	-		
moderne	
talen

›	 Economie	-	
wiskunde

›	 Moderne	
talen	-		
weten-
schappen

›	 Weten-
schappen	-		
wiskunde

›	 Grieks	-	
Latijn

›	 Grieks	-	
wiskunde

›	 Latijn	-		
moderne	
talen

›	 Latijn	-		
weten-
schappen

›	 Latijn	-	
wiskunde
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WIST-JE-DATJES OVER BARNUM
1. Tijdens de eerste schooldag maakt een meter of peter je wegwijs. Dat is een leerling uit een hoger jaar die jou helpt.
2. Je plaatst je fiets elke dag in onze fietsengarage. Kom je met de bus of de trein? Barnum ligt op 5 minuten  

stappen van het station.
3. Als leerling van het eerste jaar heb je je eigen klaslokaal. Elke week is er een klasuur met je titularis.
4. Schoolkok Wim bereidt elke dag samen met zijn team alle gerechten in onze eigen keuken. Een belegd broodje  

of je eigen boterhammen kunnen natuurlijk ook.
5. Sporten doe je in één van de twee Barnumsportzalen. 
6. Om 16.00 uur is de schooldag voorbij en kan je een vieruurtje eten. De gratis avondstudie is niet verplicht maar kan 

je volgen tot 17.00 uur, 17.30 uur, 18.00 uur of 18.20 uur. Voor sommigen onder jullie wordt Barnum ook letterlijk je 
thuis: welkom in Internaat Noord!

7. We werken graag samen met onze leerlingen en ouderraad. Laat je horen!
8. We zijn trots op de zéér goede slaagcijfers van onze oudleerlingen aan de hogeschool of de universiteit!

INfO 12-JARIGEN
za 12 maart, zo 13 maart  

en za 19 maart 2022
van 8.30 tot 12.00 uur

OPEN DAG
za 23 april 2022  

van 8.30 tot 12.00 uur

1A ACCENT (1AC)
Je	bereikt	alle	basis-	en	de	

meeste	uitbreidingsdoelen	
uit	de	leerplannen.

1A EXTRA (1AX)
Je	bereikt	alle	basis-	en	uitbreidingsdoelen	

uit	de	leerplannen.	Daarnaast	zal	de	
leerkracht	verder	uitdiepen.

Lessentabel	1ste	jaar 1A	AccENT	met	4	keuze	-
pakketten	(2	per	semester)

1A	ExTrA	met	4	keuze-
pakketten(2	per	semester)

1A	ExTrA	met	
keuze	Latijn

ALGEMENE VAKKEN 28 28 27

Aardrijkskunde 2 2 2

Engels 1 1 1

Frans 3 3 3

Frans	+ 1 1 0

Geschiedenis 1 1 1

Godsdienst 2 2 2

IcT 1 1 1

Lichamelijke	opvoeding 2 2 2

Mens	en	samen	leving 1 1 1

Muziek 1 1 1

Natuurwetenschappen 2 2 2

Nederlands 4 4 4

Beeld 1 1 1

Techniek 2 2 2

Wiskunde 4 4 4

KEUZEGEDEELTE 4 4 5

Semester	1:
2	keuzes	van	elk	2	lesuren

‘t@LJ	(taalatelier	/	Taal	en	expressie)	en/of	Naar	Mars	(STEM-
wetenschappen)	en/of	Beeldbouwers	(Kunst	en	creatie)

Latijn

Semester	2:
2	keuzes	van	elk	2	lesuren

iTeens	(Media	en	actualiteit)	en/of	Mathchallenge	(verdie-
pende	wiskunde)	en/of	Sportastisch	(Sport	en	gezondheid)

Latijn

KLASUUR 1 1 1

TOTAAL 33 33 33
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BROEDERSCHOOL  THUIS IN TALENT

DE BROEDERSCHOOL:
SAMEN SCHOOL MAKEN

Typisch voor Broederscholen is 
de warme, familiale sfeer. Samen
werken en een goed persoonlijk 
contact met klasgenoten, leraars, 
opvoeders en directie vinden wij 
heel belangrijk. Hier voel je je goed, 
maak je vrienden en ontdek je de 
wereld.

We maken samen school. In 
een school als de onze luisteren 
we naar de stem van ouders en 
leerlingen. Ze denken met ons 
mee en organiseren verschillende 
activiteiten: dag van de jeugd
beweging, ontbijtconcert, school
feest, ... Elke klas van het eerste jaar 
krijgt ook een meter of peter.

DE BROEDERSCHOOL: 
KANSEN VOOR JE TOEKOMST!

Door de persoonlijke aanpak, 
rapporten op geregelde tijd
stippen, oudercontacten, een 
onthaalavond in augustus, een 
‘kennismakings dag’ in de eerste 
lesweek, een cursus ‘leuker leren’, ... 
zorgen de leerkrachten van het 
eerste jaar voor een soepele 
overgang van de basisschool naar 
het secundair onderwijs. Als je het 
eens moeilijk hebt, proberen we je 
te motiveren, moed in te spreken 
en nieuwe kansen te bieden. Hoe 
ouder je wordt, hoe meer vrijheid 
en verantwoordelijkheid je krijgt 
om stapsgewijs te groeien naar 
zelfstandigheid.

Zoals je ziet in onze lessentabel, 
versterken we de algemene 
vorming met wiskunde, Neder
lands en Frans. Geldwijs maakt 
je wegwijs in de economische 
wereld, en Mediawijs leert je 
verstandig omgaan met (sociale) 
media en ICTtoepassingen.

Je kunt ook twee uur kiezen uit vijf 
mogelijkheden. Zo vind je zeker iets 
dat aansluit bij jouw inte resse en 
talenten! Remark! laat je kennis 

maken met tips and tricks uit de 
reclamewereld. Met Move! beweeg 
je en denk je na over je moves. In 
STEM! leer je onderzoekend en 
probleem oplossend denken en 

Beste leerling van de toekomst

Dit jaar zet je een belangrijke stap in je leven. In juni neem je afscheid van de basisschool. Dit betekent echter ook 
dat je een nieuwe school moet kiezen. De Broederschool, een zesjarige school met een brede waaier aan studie
richtingen, bereidt je goed voor op je hogere studies.

  Broederschool Roeselare      brdrschl

LESSENTABEL 1STE JAAR 1AC EN 1AX

ALGEMENE VORMING 30

Wiskunde 5	(*)

Nederlands 5	(*)

Frans 4	(*)

Engels 1

Natuurwetenschappen 2

Aardrijkskunde 2

Techniek 2

Godsdienst 2

Lichamelijke	opvoeding 2

Beeld 2

Geschiedenis	of		
Geschiedenis	cLIL

1

Geldwijs 1

Mediawijs 1	(**)

KEUZEVAKKEN
Remark!, Move!, STEM!, 
Mind!, Art!

2

(*) waarvan 1 uur verdieping / remediëring
(**) gekozen door de school
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worden weten schappen, wiskunde 
en tech niek op een uitdagende, 
levens echte en eigentijdse manier 
aan ge bracht. Mind! dompelt je 
onder in de wereld van de cultuur 
en de actua. In Art! word je omge
toverd tot een hedendaagse artiest.

Je hebt bij ons de keuze om in elk 
jaar een zaakvak in het Engels 
te volgen. CLIL is bij ons al lang 
ingeburgerd. Isn’t that gr8? ;)

DE BROEDERSCHOOL: 
EEN VERNIEUWENDE SCHOOL

De maatschappij wordt steeds 
digitaler. Elke leerling krijgt daar om 
tegen heel gunstige huur voor
waarden een computer met pen 
ter beschikking, die je helemaal 
naar je persoonlijke smaak en 
behoefte kan instellen. 

We zorgen er natuurlijk ook voor 
dat je snel wegwijs raakt in het 
gebruik van zo’n pen device. Dat 
klinkt heel serieus en revolutionair, 
maar het maakt werken thuis 
en in de les nog interactiever en 
gevarieerder. 

Het geeft enorm veel mogelijk
heden om alles nog beter en op 
eigen tempo in te oefenen. Een 
perfecte combinatie dus tussen 
traditioneel noteren en werken 
met een moderne pc!

DE BROEDERSCHOOL: 
EEN SCHOOL MET EEN OPEN KIJK

We kijken voorbij de muren van 
onze gebouwen: excursies, 
projecten, sociaal engagement en 
uitwisselingen verruimen je geest. 

Ook als je van sport houdt, ben 
je bij ons aan het goede adres. 
Elke middag kun je sporten. 
Op woensdagnamiddag kun je 
meedoen aan sportwedstrijden, 
maar ook recreatief sporten. Wist 
je trouwens dat volleybalploeg 
Knack Roeselare bij ons begon? 

Maar er zit ook muziek in onze 
school. Je kan meezingen in ons 
swingend schoolkoor ‘Allegria’, 
gitaarles volgen of meespelen 
in een van onze schoolbands. 
Misschien ben jij wel de volgende 
Camila Cabello, Billie Eilish of 
Shawn Mendes?

DE BROEDERSCHOOL: 
PRAKTISCH

Van elk plekje in de regio Roeselare 
kun je, via een netwerk van veilige 
fietspaden, gezwind naar de 
Broederschool fietsen en ook met 
het openbaar vervoer zijn wij vlot 
bereikbaar. Onze school ligt heel 
dicht bij het trein en busstation. 
Buslijn 22 heeft zelfs een bushalte 
aan onze voordeur. 

Wij verwelkomen je graag in de 
Broederschool op onze infoavond 
en/of onze opendeurdag. Je bent 
ook steeds welkom na afspraak. 
We hopen je snel te mogen 
ontmoeten!
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BURGERSCHOOL

Hallo 12jarige

Je staat voor een belangrijke be
slissing in je nog jonge leven, de 
stap naar het secundair onderwijs. 
In de Burgerschool zijn we er hele
maal klaar voor en we gaan graag 
samen met jou van start op  
1 september 2022. 

De Burgerschool is en blijft DE 
school voor alle jongens en meisjes 
met interesse in ondernemen, 
kunst, talen of ICT. Je leest het goed, 
iedereen kan in de Burgerschool 
terecht, want wij bieden algemene 
vorming aan op maar liefst vier 
ver schillende niveaus, verdeeld 
over een A en een Bstroom. Wie 
geen getuigschrift lager onderwijs 
behaalde, kan bij ons terecht in 

de Bstroom. De andere leerlingen 
volgen de Astroom die we in drie 
cognitieve niveaus organiseren. 
Wie je ook bent, bij ons vind je snel 
je plaats in een klasgroep waar 
de leerstof is aangepast aan jouw 
talenten en noden.

EERSTE GRAAD

In de Burgerschool kiezen we voor 
een vernieuwend en uitdagend 
aanbod waarmee we meer dan 
ooit inspelen op jouw interesses 
en talenten. Daarnaast blijven we 
inzetten op projectmatig werken 
en samenwerkend leren, waarbij 
creativiteit, zin voor initiatief en 
ondernemingszin vanaf het eerste 
jaar worden gestimuleerd. 

Wist je dat je in de lessentabel zelf 
een stuk kan kiezen? In het eerste 
jaar kan je zelf twee vakken van 
telkens 2 uur kiezen. In het tweede 
jaar kies je zelf een basisoptie (5 u.) 
en een keuzevak (2 u.).

A-STROOM B-STROOM

EE
R

ST
E 

JA
A

R

›	 Algemene	vorming	(27	u.)	 ›	 Algemene	vorming	(27	u.)	

›	 IcT	(1	u.) ›	 IcT	(1	u.)

›	 Keuzevak	1:		
creatief	project	of	Ondernemend	project	(2	u.)

›	 Keuzevak	1:		
Techniek	of	creatief	project	(2	u.)

›	 Keuzevak	2:		
STEM	&	IT	of	Sport+	(2	u.)

›	 Keuzevak	2:		
Ondernemend	project	of	Sport+	(2	u.)

TW
EE

D
E 

JA
A

R ›	 Algemene	vorming	(25	u.) ›	 Algemene	vorming	(20	u.)

›	 Basisoptie	‘Economie	en	organisatie’	of		
‘Kunst	en	creatie’	(5	u.)

›	 Basisopties	‘Economie	en	organisatie’	en	
	‘Kunst	en	creatie’	(2	x	5	u.)

›	 Keuzevak	STEM	&	IT	of	Sport+	of	TaalExpress	(2	u.) ›	 Keuzevak	Sport+	of	Techniek	(2	u.)
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TWEEDE EN DERDE GRAAD 

In de keuzevakken en de basis
opties krijg je in de eerste graad 
volop de kans om te proeven van 
verschillende lesinhouden en om 
je eigen talenten te ontdekken. Bij 
het begin van de tweede graad ben 
je klaar om een keuze te maken uit 
één van onze vele studierichtingen 
uit de domeinen ‘Economie en 
organisatie’, ‘STEM’, ‘Kunst en 
creatie’ en ‘Taal en cultuur’.

In elk van deze domeinen bieden 
we studierichtingen aan die gericht 
zijn op tewerkstelling, die volop 
voorbereiden op hoger onderwijs 
of die beide opties mogelijk maken.

LEVEN IN DE BURGERSCHOOL

De Burgerschool is een warme 
school waar onze aandacht elke 
dag uitgaat naar het wel be vinden 
van alle leerlingen. We dagen jullie 
uit om het beste uit jezelf te halen 
en bieden tegelijk ondersteuning 
wanneer het even niet of minder 
goed lukt. Peters en meters zijn 
een extra aanspreekpunt voor 
onze eerstejaars. Er is ook plaats 
voor ontspanning. Over de middag 
kun je samenkomen om te sporten 
of rond een gezelschapsspel en 
ook de leerlingenraad organiseert 
verschillende activiteiten. Tijdens 
de lesuren plant de school ook 
sport dagen, toneelvoorstellingen, 

excursies of bedrijfsbezoeken.
Hoogtepunten in het jaar zijn ook 
onze onvergetelijke taalstages, 
onze schoolreizen in binnen en 
buitenland (o.a. Parijs, Berlijn en 
Barcelona) en ons uniek uit wisse
lings  project met ZuidAfrika. 

Ben je ondernemend, hou je van 
kunst, informatica of talen of zijn 
(nieuwe) media helemaal jouw 
ding? Dan is de Burgerschool de 
perfecte keuze voor jou. 

We verwelkomen je hartelijk op 
onze contactavond voor 12jarigen 
en op onze open dag. 

Heel graag tot dan!

INfO 12-JARIGEN
vr 11 maart 2022

om 17.00 uur, 17.30 uur, 18.00 uur,
18.30 uur en 19.00 uur 

INfO 14-JARIGEN
do 17 maart 2022

om 19.00 uur

OPEN DAG
za 21 mei 2022  

van 14.00 tot 17.00 uur
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CLW

In ons centrum CLW gaan we voor toekomstgerichte duale opleidingen 
binnen het secundair onderwijs. Via open communicatie en respect voor 
het uniek zijn van elke jongere biedt ons CLW tijd en ruimte voor een 
waarde(n)volle opleiding op maat.

In ons centrum schoollopen is een keuze voor het systeem duaal leren  
en werken. Je komt 2 dagen naar school en gaat 3 dagen werken.

DUAAL LEREN

Duaal leren is een combinatie 
van ‘leren op school’ en ‘leren in 
een bedrijf of zaak’. 

Om een opleiding duaal leren te 
volgen, is het belangrijk dat je 
arbeidsbereid én arbeidsrijp bent. 
Dit betekent dat je gemotiveerd 
én in staat bent om te leren op een 
werkvloer.

Tijdens de 2 lesdagen op school 
krijg je zowel algemene vorming 
als beroepsgerichte vorming aan
geboden. 

Op jouw werkplek leer je, onder 
begeleiding van een mentor, theo
re  tische kennis, praktische vaardig
heden en attitudes die nodig zijn 
voor jouw specifiek beroep.

Een belangrijk verschil met de 
opleidingen leren en werken is dat 
de duale opleidingen ingericht 
worden op het niveau van de 
graad: 2de graad, 3de graad en  
7 BSO.

Je kan dus instappen in een duale 
opleiding vanaf de 2de graad.

KIEZEN VOOR CLW ROESELARE IS KIEZEN VOOR

›	 een	unieke	aanpak	in	een	centrum	waar	jij	als	jongere	
welkom	bent

›	 leren	en	praktijkervaring	opdoen
›	 kleinere	groepen	met	een	persoonlijke	aanpak
›	 een	centrum	met	tonnen	ervaring	i.s.m.	talloze	bedrijven
›	 het	behalen	van	certificaten	of	je	diploma	in	combinatie		

met	werk	ervaring
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VOLTIJDS ENGAGEMENT

Je volgt 2 dagen les op school en 
hebt daarnaast een ander invulling. 
Er bestaan verschillende moge lijk
heden: 

›	 Opleiding op de werkvloer met 
contract van min. 20 uur/week.  
Je hebt een overeenkomst 
alter nerende opleiding (OAO) en 
ontvangt een leervergoeding. 

›	 Opleiding op de werkvloer met 
een stageovereenkomst van min. 
12 of 13 uur/week (afhankelijk 
van je lestijd op school). Je ont
vangt geen vergoeding, maar 
dit is meestal een opstap naar 
een betalende opleiding op de 
werkvloer. 

›	 Opleiding via een aangepaste 
invulling van min. 12 of 13 uur/
week (afhankelijk van je lestijd  
op school).

GETUIGSCHRIfT/DIPLOMA

Als je slaagt voor jouw beroeps
opleiding én voor algemene 
vorming, behaal je een onderwijs
kwalificatie (OK)voor de graad 
waarop je les volgde. Slaag je 
enkel voor de beroepsopleiding 
dan behaal je een bewijs van 
beroepskwalificatie (BK).

Slagen in het 3de jaar van de 3de 
graad wordt gelijkgesteld met het 
diploma secundair onderwijs.



INfORMATIE EN INSCHRIJVEN
Je kan doorheen het schooljaar 
een afspraak maken voor meer 
informatie of een inschrijving.

Meer weten? 
www.clwroeselare.be

DOMEIN STEM BOUW

DUAAL 
2de graad: 
›	 Medewerker ruwbouw duaal 
›	 Medewerker tegelzetwerken en 

dekvloeren duaal 
3de graad: 
›	 Ruwbouw duaal 
›	 Dakwerker duaal (7 bso) 

LEREN & WERKEN
›	 Tegelzetter l&w 
›	 Metselaar l&w 

DOMEIN STEM SCHILDEREN

DUAAL 
2de graad: 
›	 Medewerker schilder en behangwerken 

duaal 

LEREN & WERKEN
›	 Schilder 
›	 Behanger 
›	 Schilderdecorateur 

DOMEIN STEM HOUT

DUAAL 
2de graad: 
›	 Medewerker hout duaal 
›	 Machinaal houtbewerker duaal 
3de graad: 
›	 Interieurbouwer duaal (7bso) 

LEREN & WERKEN 
›	 Interieurbouwer l&w 
›	 Werkplaatsbinnenschrijnwerker hout l&w 
›	 Plaatser binnenschrijnwerk l&w 

DOMEIN STEM METAAL

DUAAL 
2de graad: 
›	 Hoeknaadlasser duaal 
3de graad: 
›	 Lassenconstructie duaal 
›	 Lassermonteerder duaal (7bso) 

LEREN & WERKEN
›	 Lasser TIG 
›	 Lasser Mig/Mag 

DOMEIN VOEDING-HORECA 

DUAAL
2de graad: 
›	 Hulpkelner duaal 
›	 Keukenmedewerker duaal 
›	 Medewerker fastfood duaal 
3de graad:
›	 Restaurant en keuken duaal 

LEREN & WERKEN
›	 Hulpkok l&w 
›	 Grootkeukenhulpkok l&w 
›	 Kelner l&w 

DOMEIN MAATSCHAPPIJ & WELZIJN

DUAAL
3de graad: 
›	 Verzorgende/zorgkundige duaal (7bso) 

LEREN & WERKEN
›	 Logistiek helper in de zorginstellingen l&w 
›	 Verzorgende l&w 

DOMEIN ECONOMIE & ORGANISATIE 

DUAAL
2de graad: 
›	 Winkelmedewerker duaal 

LEREN & WERKEN 
›	 Winkelbediende l&w 

ONZE DUALE OPLEIDINGEN
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H. KINDSHEID

Met ongeveer 550 leerlingen is de H. Kindsheid (IHKA) 
door haar ligging in het veilige, landelijke en groene 
Ardooie, ‘een buitenbeentje’ in de Scholengroep Sint
Michiel. Ook hier kunnen jongens en meisjes zes jaar 
lang secundair onderwijs volgen en een goede basis 
krijgen om die verder in het hoger onderwijs uit te 
bouwen.

KLAAR VOOR DE START IN DE EERSTE GRAAD?

Algemene vorming in het eerste en tweede jaar
In de H. Kindsheid krijgen alle leerlingen 28 uur alge
mene vorming. Hiervoor delen wij de jongens en 
meisjes volgens drie leerprofielen in. Zo krijgen ze 
wel dezelfde vakken, maar volgens hun lestempo en 
niveau. Zo blijven ze uitgedaagd.

In de algemene vorming zorgt het IHKA voor de 
volgende extra’s:

1. Engels vanaf het eerste jaar;
2. ICT & Media als vak voor iedereen in 1A;
3. het versterken van het vak Nederlands in 1A en  

de vakken Frans en wiskunde in 2A;
4. de kans om ICT & Media in het Engels te volgen 

(CLIL).

De algemene vorming aangevuld met  
een verrijkende keuze

Het eerste jaar: keuzepakketten of de optie Latijn
In het eerste jaar krijgen de leerlingen 4 uren per week 
de kans om hun talenten en interesses te verkennen. 

Het IHKA biedt 8 keuzepakketten aan waaruit de leer
lingen er iedere semester 2 uitkiezen. Op die manier 
proeven ze ook van de basisopties waaruit ze het 
volgende schooljaar kunnen kiezen.

 
De leerlingen die kiezen voor de optie Latijn (4 uren) 
hoeven geen keuzepakketten te kiezen. Op vrijwillige 
basis kan je Latijn combineren met één keuzepakket 
per semester.

Het tweede jaar: basisopties
In het tweede jaar bieden wij 5 basisopties aan: 

De leerlingen kiezen één basisoptie die ze 5 lesuren  
per week krijgen. Deze basisopties zijn nauwverwant 
met de studierichtingen die ze in de tweede graad 
kunnen volgen. 

18

›	 Français	à	la	carte
›	 Wiskunde	wijzer
›	 Wetenschapslab
›	 Samen	&	leven

›	 Klassieke	talen
›	 Moderne	talen	en	wetenschappen
›	 Maatschappij	en	welzijn
›	 Economie	en	organisatie
›	 STEM-technieken

›	 Gezond	&	creatief
›	 Businessclass
›	 STEM-lab
›	 Technieklab



WAARVOOR STAAN WIJ?

Een degelijke vorming 
We willen jou voldoende intellec
tuele bagage meegeven zodat je na 
zes jaar uitstekend voorbereid bent 
op verdere studies. We focus sen op 
studiemethode, op kennis opbouw 
en op vaardig heden. Vernieuwende 
didactische methodes gebruiken 
we om jou zo individueel mogelijk 
uit te dagen en op te volgen. 

Zorgzaam voor elke leerling
Onze slogan is “een naam wordt 
een gezicht”. Je bent bij ons geen 
nummer. Elke leerling is bij ons in 
een familiale sfeer een ‘very impor
tant person’. Jouw wel bevinden op 
school vinden wij uiterst belang
rijk. Alleen wie zich goed in zijn 
vel voelt, kan presteren en zijn 
talenten ontwikkelen. 
Jongens en meisjes die omwille 
van een leer of gedragsstoornis 
(dyslexie, dyscalculie, add, ass …) 
belemmerd worden in het aanleren 
of verwerken van leerstof, kunnen 
rekenen op ondersteunende 
maatregelen.

Elke dag staat er naast de leer
krachten een team van leerlingen
begeleiders klaar om grote of 
kleine problemen samen met jou 
op te lossen.

Een christelijke dialoogschool
Wij zijn een christelijk geïnspireerde 
school waar waarden zoals dienst  
baarheid, dankbaarheid en sociaal
engagement hoog in het vaandel 
gedragen worden. Daarnaast 
han teren wij een open geest tegen
over andere reli gieu ze en levens
beschouwelijke overtuigingen 
zolang het respect voor elkaar 
gewaar borgd blijft. 

Een school in een rustige,  
veilige omgeving
Onze school biedt jou veiligheid 
en geborgenheid in het rustige 
Ardooie. Ook met de bus en de fiets 
is de school snel en gemakkelijk te 
bereiken. Bushaltes liggen vlakbij 
de school. Wij zorgen er ook voor 
dat de wachttijd aan de haltes zo 
kort mogelijk gehouden wordt. Zo 
kan jij ’s avonds studie volgen tot je 
de bus naar huis neemt.

INfO 12-JARIGEN
vr 11 maart 2022

om 19.00 uur 

OPEN DAG
za 21 mei 2022  
vanaf 14.00 uur

INDIVIDUELE BEZOEKEN
za 12 maart, vr 22 april

en za 23 april 2022
of op afspraak
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KLEIN SEMINARIE

Hou je van creatief denken 
en uitdagend leren? Ontdek 
jouw talenten in het college!

De TROEVEN van het Klein 
Seminarie:

›	 De groene en open leef
omgeving en de aparte 
speelplaats voor de eerstes.

›	 Een warme en zorgzame 
leefomgeving met extra bege
leiding voor wie het nodig heeft.

›	 Het zesjarig studieaanbod als 
uitdagende leeromgeving 
voor jouw talent: GrieksLatijn, 
Latijn, Economie, Moderne talen, 
Wetenschappen en Wiskunde. 

›	 De hartelijke collegesfeer 
van dialoog en respect, van 
verbinding en weerbaarheid.

›	 Een creatieve en stimulerende 
leefomgeving met een uitgebreid 
aanbod van activiteiten: middag
sport, cultuur, schaakclub, 
leer lingen raad, uitwisselingen, 
projecten, etc.

›	 Een school die je inspireert om 
vanuit onze christelijke visie met 
een open blik naar mens en 
samenleving te kijken.

KIES VOOR JE TALENTEN

Het eerste jaar staat in het teken van algemene vorming. Daarnaast kies  
je uit drie opties en kan je je interesse aanscherpen via de keuzeuren.
In het tweede jaar kies je een basisoptie: Moderne talen en wetenschappen, 
GrieksLatijn of Latijn. Je kiest ook een keuzepakket: Economische weten
schappen of Wetenschappen & technologie.

Latijn
Je hebt een sterke aanleg voor talen en literatuur en je bent geboeid door 
geschiedenis en cultuur. Je hebt interesse voor abstract denken. Je stu deert 
graag en je houdt van onderzoekend leren.

Nederlands+ en Wiskunde Lab
Je bent geboeid door wiskunde. Vraagstukken en problemen los je graag 
op. Je houdt van studeren en wil doorzetten. Je bent sterk in abstract 
denken.

Nederlands+, frans+ en Wiskunde+
Je hebt een algemene interesse en je leert graag. Je kiest voor een ver
sterkend pakket en krijgt voor elk van die vakken één lesuur méér tijd  
om de leerstof in te oefenen en toe te passen.

Voor aardrijkskunde en 

geschiedenis.

Met je laptop leer je  

efficiënt omgaan met ICT  

in de les en de studie.

ALGEMENE VORMING 29	u.	(Nederlands, Frans, wiskunde, geschiedenis ...)

OPTIE 1 : Latijn
OPTIE 2 : 1	u.	Nederlands+	en	2	u.	Wiskunde	Lab
OPTIE 3 : 1	u.	Nederlands+	en	1	u.	Frans+	en	1	u.	Wiskunde+

KEUZE-UREN voor optie 2 en optie 3
1	u.	Programmeren	OF	1	u.	Taaltalent	OF	1	u.	Wetenschapsexploratie
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INfO 12-JARIGEN
wo 16 maart 2022

van 13.30 tot 17.00 uur

OPEN DAG
zo 24 april 2022  

van 13.30 tot 17.00 uur

INfO 14-JARIGEN
zo 24 april 2022  

van 13.30 tot 17.00 uur

INfOMOMENTEN

Onze	leerkrachten	bege	lei-
den	je	op	je	verkennings-
tocht	in	het	college.
Je	kan	ideeën	uit	wisselen	
met	eerstejaars,	proeven	
van	vakken	en	projecten.	
Je	maakt	er	kennis	met	
onze	sportieve,	creatieve	
en	solidaire	activiteiten.

SAMEN ° LEREN ° GROEIEN ...

Het Klein Seminarie biedt ruimte aan elke leerling. Het is belangrijk 
dat je je thuis voelt in ons eerste jaar en daar zorgen we samen voor: 
de aparte speelplaats, het wekelijks klasuur met je klassenleraar, 
groepsactiviteiten met alle eerstes ... Ook onze leerlingenbegeleiders 
staan altijd voor je klaar.

Om je te helpen bij de overgang naar het secundair onderwijs is er in 
het eerste jaar uitgebreid aandacht voor ‘leren leren’. Onze leraren 
begeleiden je bij het zoeken naar een goede leerhouding en helpen je 
met studietips. Ze leren je plannen, portfolio’s maken en na de lestijd 
kan je samen met je jaargenoten op school studeren. Leerlingen 
die extra ondersteuning nodig hebben kunnen individuele begeleiding 
krijgen tijdens de lessen, over de middag of in de avondstudie.

... MET RUIMTE VOOR HART EN GEEST

Een fijne collegesfeer is er dankzij de sportieve, creatieve en solidaire 
activiteiten. Tijdens de schooltijd is er volop ruimte voor film, toneel, 
muziek, sport, excursies, Europese uitwisselingen, studiereizen, 
bedrijfsbezoeken, de leerlingenraad, de driedaagse Kassel tocht,  
Dwars over de Mandel ...
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ONZE JEUGD

Onze Jeugd is een school voor 
buiten gewoon onderwijs, oplei
dings  vorm 4. Dit betekent dat wij 
dezelfde leer plannen volgen als 
het gewoon onderwijs, maar onze 
onderwijsorganisatie aanpassen 
aan de moeilijkheden van onze 
leerlingen. 

Ons aanbod is er voor leerlingen 
type 9 (= jongeren met ASS 
autismespectrumstoornissen) 
en voor type 3 (= jongeren met 
een ernstige gedrags en/of 
emotionele problematiek). Zij 
worden (beroepsgericht) opgeleid 
in een positief en constructief 
schoolklimaat. 

In onze school is niet enkel het 
ontwikkelen van theore tische 
en technische vaardigheden 
belangrijk. Ook aan de ont
wikkeling van persoonlijke 
vaardigheden en attitudevorming 
wordt veel aandacht besteed.

BEGELEIDING EN WERKING

Elke leerling wordt begeleid via  
een eigen, individueel hande
lings  plan. Daarin worden de 
per soonlijke onderwijs en 
opvoedings  behoef ten van de 
leerling van nabij opge volgd. 

Centraal staan kwalitatief onder
wijs en psychosociale begelei ding. 
We werken daartoe met een 
ge specialiseerd team van leer
ling  begeleiders, dat bestaat uit 
een ortho pedagoge, opvoeders, 
psycho logen, logopedisten en 
maat  schap pe lijk werkers. Samen 
met het leraren  korps willen zij 
de mogelijkheden en talenten 
van de jongeren zo sterk mogelijk 
ontplooien. 

De uitdaging is onze jongeren 
goede attitudes bij te brengen 
en te ondersteunen in zelfred
zaamheid, zodat zij maximale 

kansen krijgen in de maatschappij.

Deze individuele aanpak wordt 
bevorderd door de kleine klas
groepen. In de derde graad gaan 
alle leerlingen ook op stage waar 
ze vaak voor de eerste keer kunnen 
proeven van het werkveld.

ONDERWIJSAANBOD

Onze school is enkel toegankelijk 
voor leerlingen met de juiste attes
tering, toegekend door het CLB. 

Bij ons kan je zowel de A als de 
Bstroom volgen in het eerste jaar. 

In het tweede jaar is er zowel 
in de A als in de Bstroom één 
basisoptie: STEMtechnieken.  

De tweede graad heeft 6 oplei din 
gen Afinaliteit en 2 op lei din gen 
D&Afinaliteit. In de derde graad zijn 
er 5 opleidingen binnen het bso. 
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INfO 12-JARIGEN
wo 16 maart 2022

om 18.00 uur
en daarna op afspraak 

OPEN DAG
za 11 juni 2022  

vanaf 14.00 uur

INfO 14-JARIGEN
wo 16 maart 2022

om 18.00 uur
en daarna op afspraak

BEGELEIDING VIA PAARDEN

Heel vaak zien we leerlingen die 
in zichzelf gekeerd zijn of die de 
vaardigheden missen om via 
gesprek tot verandering te komen. 
Onderzoek toont aan dat ‘animal 
assisted therapy’ ervoor kan zorgen 
dat leerlingen vorderingen maken 
op diverse domeinen. Het kan een 
middel zijn dat innerlijke rust brengt 
of het kan een middel zijn om tot 
gesprek te komen. 

Daarnaast werken de dieren ook 
verbindend tussen leerlingen en 
begeleiders. 

Bij Onze Jeugd steunen we deze 
visie en hebben we dan ook onze 
droom kunnen realiseren om op 
ons mooie groene domein pony’s 
te huisvesten (inclusief stallen, 
weide en paddock). Enkele collega’s 
genoten een gespecialiseerde 
opleiding, zodat deze aanpak 
maximale slaagkansen heeft.

1e graad

›	 1e	leerjaar	A
›	 2e	leerjaar	A	STEM-technieken

›	 1e	leerjaar	B
›	 2e	leerjaar	B	STEM-technieken

2e graad

Doorstroom/Arbeidsmarkt (TSO)
›	 Elektrotechnieken
›	 Houttechnieken

Arbeidsmarkt (BSO)
›	 Bouw
›	 Elektriciteit
›	 Hout
›	 Mechanica
›	 Plant,	dier	en	milieu
›	 Schilderwerk	en	decoratie

3e graad

Arbeidsmarkt (BSO)
›	 ruwbouw
›	 Binnenschrijnwerk	en	interieur
›	 Lassen-constructie
›	 Dierenzorg
›	 Decoratie	en	schilderwerken
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VABI

ONDERWIJS OP JOUW MAAT
Kies de algemene vorming die bij jou past: A Algemeen, A Accent, A Extra 
of B. Je krijgt hierin een stevige basis voor je verdere studieloopbaan.  
Naast vakken zoals Engels, wiskunde en Nederlands wordt er aandacht 
besteed aan ICTvaardigheden en leren leren.

PLAATS VOOR JOUW TALENTEN
Door keuzevakken en de basis opties in het tweede jaar krijg je volop de 
kans om te ontdekken waar jouw interesses en talenten liggen.

Keuzevakken in het eerste jaar 
›	 STEM Biowetenschappen (enkel 1A)
›	 STEM PlantDierMilieu
›	 Sport+
›	 Problem Solving (enkel 1A)
›	 Technologie, Beeldatelier

Basisopties en keuzevakken in het tweede jaar
›	 Basisoptie STEMtechnieken met focus op Biowetenschappen   

(enkel 2A)
›	 Basisoptie STEMtechnieken met focus op Plantdiermilieu  
›	 Basisoptie Sport (*)
›	 Verdieping wiskunde voor de leerlingen uit A Accent en A Extra
›	 Keuzevakken: STEM Plantdiermilieu, Sport+, Technologie, Beeldatelier

(*) aangevraagd

KLEINSCHALIG
Je kan steeds bij iemand terecht, 
want in VABI kennen al jouw 
leerkrachten en opvoeders je 
naam. 

ZORG VOOR ELKE LEERLING
Je leerkrachten en leerlingen
begeleiders bekijken samen  
met jou wat jij nodig hebt om  
te kunnen bloeien. 

LEREN EN LEVEN IN HET GROEN
Je leert over mens, plant en dier  
in een groene omgeving. 

KANSEN OM TE MOGEN GROEIEN
In het klasuur in het eerste jaar  
leer je plannen en organiseren  
en krijg je tips om je goed in je  
vel te voelen. In het eerste en  
het tweede jaar leer je elke week  
een uur studeren op school.  
Tijdens dat lesuur kan je ook  
bijgewerkt worden voor een  
vak (remediëring).

Heb je een levendige belangstelling voor biowetenschappen, planten, dieren en milieu? Of is sport helemaal jouw 
ding? Dan ben je in het VABI aan het juiste adres!
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INfO 12-JARIGEN
vr 18 maart 2022
vanaf 17.00 uur

en daarna op opspraak 

OPEN DAG
do 26 mei 2022  

van 10.00 tot 17.00 uur

WAT NA HET TWEEDE JAAR?

Nadat je in de eerste graad hebt kunnen ontdekken waar jouw interesses  
en talenten liggen, kan je in VABI in het derde jaar kiezen voor:

›	 Biotechnologische wetenschappen (Doorstroom)  
›	 Biotechnieken (Doorstroom/Arbeidsmarkt)  
›	 Biotechnieken met een accent op sport (Doorstroom/Arbeidsmarkt)  
›	 Plant, dier en milieutechnieken – optie Dierenzorg/Landbouw/Tuinbouw 

(Doorstroom/Arbeidsmarkt)
›	 Plant, dier en milieu – optie Dierenzorg/Landbouw/Tuinbouw (Arbeidsmarkt)
›	 Plant, dier en milieu – optie Dierenzorg met een accent op sport (Arbeidsmarkt)

VABI = Wetenschappen - Sport - Dierenzorg - Landbouw - Tuinbouw
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STERK IN DE ZACHTE SECTOR
In onze twee campussen heb je 
keuze uit een ruime waaier aan 
studierichtingen. Ga je graag om 
met mensen en heb je interesse 
voor een richting uit het volledige 
domein Maatschappij en welzijn: 
sociale en zorgrichtingen, mode, 
haar of schoonheidsverzorging?  
Of ben je eerder geboeid door 
de asorichting Humane weten
schappen of door STEMweten
schappen?

Welke keuze je ook maakt, we 
onthalen je warm en begeleiden 
je persoonlijk bij deze nieuwe uit
daging. We zorgen ervoor dat je 
je snel thuis voelt en je maximaal 
bij leert. 

We stimuleren je talenten en 
geven je alle kansen. Zo heb je een 
stevige basis en een grondige voor
bereiding op het hoger onder wijs 
of het werkveld. Samen ontdekken 
we je talenten en laten die groeien. 
Want jouw toekomst telt!

VERNIEUWEND EN  
UITDAGEND AANBOD
In de eerste graad krijg je een groot 
aanbod dat volop inspeelt op je 
interesses en talenten. 

VAN STERK THEORETISCH TOT PITTIG PRAKTISCH
In het eerste jaar krijg je 28 uur algemene vorming. In de A-stroom kies
 je één van de 3 niveaus: ALGEMEEN, ACCENT of EXTRA (uitleg pag. 4 
en 5). Zo volg je de algemene vakken op je eigen niveau. Heb je geen 
getuig schrift basis onderwijs, dan start je in 1B.

100% VOOR KWALITEIT EN TALENT
Naast de stevige basisvorming, heb je in het eerste jaar een ruime en 
boeiende keuze aan talenturen. Je kiest er 2 van telkens 2 uur.

In het tweede jaar wordt je keuze al iets specifieker en kies je een basis
optie van 5 of 10 uur.

Daarnaast kies je ook 2 talenturen (1 keuze van 2 uur). Zo dagen we je 
uit in je talenten en proef je van de mogelijkheden in de tweede graad.

1A TALENTUREN (2 x 2 uur) 1B TALENTUREN (2 x 2 uur)

›	 Maatschappij	en	welzijn

›	 STEM-wetenschappen

›	 Voeding	en	gezondheid

›	 Artistieke	vorming

›	 IcT	en	media

›	 Woord	en	expressie

›	 Nederlands+	en	Frans+

›	 Wiskunde+

›	 Maatschappij	en	welzijn

›	 Voeding	en	gezondheid

›	 Artistieke	vorming

›	 Economie	en	ondernemen

2A BASISOPTIES (5 uur) 2B BASISOPTIE (10 uur)

›	 Maatschappij	en	welzijn	(accent	op	het	sociale,	

gezonde	levensstijl,	mens	en	samenleving)

›	 STEM-wetenschappen		

›	 Maatschappij	en	welzijn:	haar-	en	schoonheids-

zorg,	voeding,	mode,	verzorging	(met	basispakket	

van	5	uur	en	2	verdiepende	keuzes)

2A TALENTUREN (2 uur) 2B TALENTUREN (2 uur)

›	 Mens	en	welzijn

›	 STEM-lab	

›	 Voeding	en	gezondheid

›	 Artistieke	vorming

›	 Taal	en	expressie	

›	 Wiskunde	en	IcT

›	 Voeding	en	gezondheid

›	 Artistieke	vorming

›	 Economie	en	ondernemen
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INfO 12-JARIGEN
do 10 maart 2022: 1A
(campus Polenplein) 
do 17 maart 2022: 1B

(campus Delbekestraat)
en daarna individuele bezoeken

OPEN DAG
zo 24 april 2022  

INfO 14-JARIGEN
zo 24 april 2022 

ELKE LEERLING KRIJGT ALLE KANSEN
We helpen je in de les of tijdens het extra begeleidings uur persoonlijk  
of in kleine groepjes (uitleg, studiebegeleiding, ...). Ook je titularis en de  
vier leerlingen begeleiders staan steeds paraat.

GEVARIEERD EN ACTIEf ONDERWIJS
Met projecten, uitstappen, groepswerk, coaching en digitale tools op 
de laptop+pen (die je van ons in bruikleen krijgt), trekken we de kaart 
van vernieuwend en boeiend onderwijs met veel actieve werkvormen. 
Modern uitgeruste lokalen zorgen voor een aangename en motiverende 
leeromgeving.

CREATIEf, GEZOND EN GOED IN JE VEL
Heel wat activiteiten kleuren het schoolleven. We moedigen je creati vi
teit en het maken van gezonde keuzes aan in een warme, open sfeer.  
In VISO willen we dat je je goed voelt!

RICHTINGEN MET TOEKOMST
Onze oudleerlingen scoren veel beter dan het Vlaams gemiddelde in 
het hoger onderwijs. Zeker in de gezondheidszorg, sociale of weten
schappelijke richtingen of in een opleiding onderwijs. Ze vinden ook vlot 
werk in de sector van de zorg, voeding, beauty en wellness of mode. 

INfO 12-JARIGEN 1A EN 1B
›	 Specifieke info over het veel zijdige aanbod in het eerste jaar 

en wat je in VISO allemaal kan beleven.
›	 Bezoek klas en praktijklokalen met eerstes 

aan het werk.
›	 Leerlingen getuigen over hun les en schoolervaring.
›	 Persoonlijk contact met leer krachten eerste jaar.
›	 Duur: ongeveer twee uur.

Nu al nieuwsgierig naar meer? 
Verken onze school online op 
www.visoroeselare.be/ontdekviso 
en www.facebook.com/visoroeselare

NIEUW STUDIEAANBOD 
(AfSTUDEERRICHTINGEN): 

Doorstroomgericht
›	 Welzijnswetenschappen	

(nu:	Sociale	en	technische	wetenschappen	en	
Gezondheids-	en	welzijnswetenschappen)

›	 Biotechnologische	en	chemische	STEM-	
weten	schappen		
(nu:	STEM/Techniek-wetenschappen)

›	 Humane	wetenschappen

Doorstroom- en arbeidsmarktgericht
›	 Gezondheidszorg
›	 Wellness	en	schoonheid		

(nu:	Schoonheids	verzorging)
›	 Opvoeding	en	begeleiding

Arbeidsmarktgericht
›	 Basiszorg	en	ondersteuning		

(nu:	Verzorging)
›	 Haarverzorging	(ook	duaal)
›	 Schoonheidsverzorging
›	 Moderealisatie
›	 Assistentie	in	wonen,	zorg	en	welzijn		

(nu:	Organisatiehulp)
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VMS

EIGEN STUDIEMETHODE

De VMS vindt het een prioriteit om haar leerlingen goed te begeleiden bij 
hun studies. Tijdens het Sleuteluur geven we sessies ‘leren leren’, oefenen 
we sociale vaardigheden en krijgen de leerlingen de nodi ge ICTskills aan
geleerd. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, stellen 
we een zorgplan op. Zelfstandig kunnen werken als je na zes jaar de VMS 
verlaat op weg naar hoger onderwijs, dat is ons streef doel. 

JOUW PERSOONLIJKE BEGELEIDER

Een vast team van klastitularissen begeleidt de eerstejaars. Zij maken jou 
wegwijs op school. Ze polsen ook bij de andere leerkrachten hoe hun leer
lingen het doen bij hen in de klas. In de VMS hebben we aandacht voor de 
totale ontplooiing van elke leerling.

ER IS MAAR ÉÉN VMS’ER ZOALS JIJ

In onze school is er een warm en nauw contact tussen de leerlingen en 
de leerkrachten en dragen we goed zorg voor onze leerlingen. Ook naar 
ouders toe zijn we laagdrempelig: leerlingenbegeleiders en directie luis
teren graag naar uw vraag. 

Over enkele maanden zet je 
een grote stap in je jonge leven. 
Directie, leerkrachten en leerlingen
begeleiders van de VMS staan 
klaar om jou daarbij te helpen. 
Samen met jou overbruggen 
we de overgang van lagere naar 
middelbare school. 

In de eerste graad volg je bij ons 
het eerste leerjaar A en vervolgens 
het tweede jaar Moderne talen en 
wetenschappen. 

In de tweede graad kun je je 
verder ontplooien in de rich tin
gen Natuurwetenschappen, 
Economische wetenschappen, 
Humane wetenschappen en 
Moderne talen.

De derde graad rondt het geheel 
af met een ruime waaier aan 
afdelingen: Economie  wiskunde, 
Economie  moderne talen, 
Moderne talen  wetenschappen, 
Wetenschappen  wiskunde en 
Humane wetenschappen.
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INfO 12-JARIGEN
Ontdekkingsweekend op  

vr 11 maart, za 12 maart  
en zo 13 maart 2022

Bijkomende infomomenten 
worden aangekondigd via  

www.vmsroeselare.be  
en onze sociale media. 

OPEN DAG
zo 22 mei 2022  

Boek jouw afspraak via  
www.vmsroeselare.be of  

051 20 42 48. Zo kunnen we  
jou een persoonlijke rond 

leiding geven. Een leerkracht  
toont je de hele school en 

 legt onze werking uit. 

ONZE LESSENTABEL VOOR DE EERSTEJAARS IN 1-2-3 UITGELEGD:

1.  Je start in de VMS in het eerste leerjaar A. Leerlingen die in de lagere school als advies 1A Accent of 1A Extra kregen, 
kunnen in de VMS starten.

2.  Vanaf het tweede trimester wordt zowel voor Frans als voor wiskunde telkens één lesuur gedifferentieerd. 
Heb je wat extra ondersteuning nodig voor Frans of wiskunde, dan wordt tijdens dat lesuur ‘remediërend’ 
gewerkt. Heb je honger naar meer, dan dagen we jou voor deze vakken uit tijdens een lesuur ‘verdieping’.

3.  Elke leerling in het eerste jaar heeft ook twee talenturen. Via deze talenturen maak je kennis met onze 
richtingen in de tweede graad. Je kiest twee talenturen uit deze mogelijkheden:

	 ›	 STEM wetenschappen laat je proeven van onze richting 
Natuurwetenschappen

	 ›	 Media & cultuur laat je proeven van onze richtingen 
Moderne talen en Humane wetenschappen

	 ›	 Economie & actua laat je proeven van onze richting 
Economische wetenschappen

	 ›	 het talentuur ‘Sport & sportwetenschappen’ daagt 
je op sportief vlak uit in onze gloednieuwe sporthal

ALGEMENE VORMING
30	lestijden

1 Geschiedenis

2 Godsdienst

2 Lichamelijke	opvoeding

1 Mens	&	samenleving

1 Engels

4 Frans	(*)

5 Nederlands

5 Wiskunde	(*)

1 Muziek

2 Beeld

2 Techniek

2 Natuurwetenschappen

2 Aardrijkskunde

(*) waarvan 1u remediëring of verdieping vanaf trimester 2
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VTI

MAAK HET MET TECHNIEK

Ben je van nature nieuwsgierig 
en wil je ook ontdekken hoe alle 
snufjes in elkaar steken? Wil je ook 
uitvinder worden? Steek je graag 
mee de handen uit de mouwen?

Kies dan vanaf het eerste jaar om 
je talenten, interesses en sterktes 
te ontdekken. Weet dat je met je 
techniek kan scoren!

We maken samen met jou soepel 
de overgang van de lagere school 
naar het secundair. Op een aparte 
speelplaats voor de leerlingen 
van het eerste jaar krijg je de 
kans nieuwe vriendschappen te 
smeden en de VTIsfeer te proeven.

We zorgen voor jou en begeleiden 
je op maat. We bereiden je graag 
voor op de beroepen van morgen 
of laten je uitstekend scoren in 
hoger onderwijs. Of misschien 
word jij wel de baas van je eigen 
bedrijf? Geen twijfel mogelijk. Na 
het VTI kan je het maken!

IN HET VTI MAAK JE ELKE STEM-LETTER MEE 
OOK NA HET TWEEDE JAAR

In het eerste jaar A kan je verschillende uren kiezen voor projecten. Is  
het nu Science, Technology, Engineering of Maths, voor elke STEMletter 
hebben wij keuzeuren in huis. Je kan jouw keuzeuren in 1A of 1B ook 
aanvullen met Digi-@rt, Sport of Virtual Reality.. Ook in de algemene 
vakken willen wij inzetten op de nieuwste technologie. Wat dacht je bij 
voorbeeld van een les aardrijkskunde met Google Earth? Of een stuk  
van de les natuurwetenschappen met de virtuele bril? Wist je trouwens 
dat wij een laptop +pen gebruiken in alle klassen van het eerste jaar?  
Of ontwerp je straks je eigen virtuele keuken, auto of kamer op school?
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KEUZE-UREN 1STE JAAR A

STEM-engineering/
wetenschappen
Je vertrekt van een echt probleem 
en zoekt oplossingen. Daarnaast 
ontwikkel je een aantal 21ste 
eeuwse vaardigheden zoals 
kritisch, creatief en probleem
oplossend denken, mediawijsheid, 
ontwerpen, ... 
In STEM werken de vakken samen 
aan een project. Je maakt je keuze 
uit vier projecten.

STEM-technieken
Hier kom je in contact met 
hout, bouw, metaal, mechanica, 
schilderen en decoratie en 
elektriciteit. Je ontwikkelt en 
maakt zelf werkstukken en leert 
ontwerpen en plannen lezen.
Je leert ook beknopt wiskunde  
en wetenschappen gebruiken  
bij technische uitvoeringen. 
Hiervoor kan je kiezen uit vier
projecten.

STEM-wiskunde/
wetenschappen
Aan de hand van wiskundige 
toepassingen in het dagelijks 
leven en wetenschappelijke ex
perimenten leer je nog abstrac
ter denken. Je ontwikkelt je zin 
voor nauwkeurigheid en door
zettingsvermogen. Een pakket 
voor doeners zonder de theorie  
uit het oog te verliezen. Hiervoor 
kan je kiezen uit twee projecten.

KEUZE-UREN 1STE JAAR B

STEM-technieken plus
Leerlingen kunnen werken aan een 
project op basis van hun interesse. 
Een team leerkrachten geeft elk 
vanuit hun technische expertise 
ondersteuning om de leerlingen  
in dit projectwerk te begeleiden.  
Je kiest uit vier projecten.

KEUZE-UREN 1STE JAAR A  
EN 1STE JAAR B

Digi-@rt
Hier maak je digitale kunst projec
ten vanuit je eigen creativi teit. Je 
maakt bijvoorbeeld GIFS, Snapchat 
filters, ... Misschien ontdek je in dit 
pakket wel je talent om later game
ontwikkelaar te worden?

Sport
Heb je met twee uur LO niet ge
noeg? Wil je eens proeven van 
allerlei outdoorsporten? Of je 
verdiepen in voetbal? Dan kan  
je dit met de keuzeuren sport.

Virtual Reality
Heb je interesse in een virtuele 
wereld en ben je creatief? Met 
een tekenprogramma maak 
je 3Dvoorwerpen die je dan 
binnenhaalt in je eigen virtuele 
wereld. Daarna programmeer je 
code om interactie te creëren in 
die eigen wereld. Beleef die unieke 
ervaring.

INfO 12-JARIGEN
digitaal 1B di 15 maart 2022
digitaal 1A do 17 maart 2022

bubbelbezoeken za 19 maart  
en za 23 april 2022

OPEN DAG
Bubbelbezoeken op za 21 mei 2022
Openschooldag op ma 6 juni 2022 

INfO 14-JARIGEN
do 28 april 2022
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BARNUM BROEDERSCHOOL BURGERSCHOOL

STUDIEAANBOD

H. KINDSHEID
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DOMEINOVERSCHRIJDENDE STUDIERICHTINGEN

Doorstroom (ASO)
›	 Economie	-	moderne	talen
›	 Economie	-	wiskunde
›	 Grieks	-	Latijn
›	 Grieks	-	wiskunde
›	 Latijn	-	moderne	talen
›	 Latijn	-	wiskunde
›	 Latijn	-	wetenschappen
›	 Moderne	talen	-	wetenschappen
›	 Wetenschappen	-	wiskunde

DOMEINOVERSCHRIJDENDE STUDIERICHTINGEN

Doorstroom (ASO)
›	 Economie	-	moderne	talen
›	 Economie	-	wiskunde
›	 Moderne	talen	-	wetenschappen
›	 Wetenschappen	-	wiskunde

DOMEIN TAAL EN CULTUUR

Doorstroom (TSO)
›	 Taal	en	communicatiewetenschappen	(*)

Doorstroom/Arbeidsmarkt (TSO)
›	 Taal	en	communicatie

Arbeidsmarkt (BSO)
›	 Onthaal	en	recreatie

DOMEIN ECONOMIE EN ORGANISATIE

Doorstroom (TSO)
›	 Bedrijfswetenschappen

Doorstroom/Arbeidsmarkt (TSO)
›	 Bedrijfsorganisatie
›	 commerciële	organisatie

Arbeidsmarkt (BSO)
›	 Onthaal,	organisatie	en	sales
›	 Logistiek

DOMEIN STEM

Doorstroom (TSO)
›	 Informatica-	en	communicatiewetenschappen

DOMEIN KUNST EN CREATIE

Doorstroom (KSO)
›	 Audiovisuele	vorming

DOMEINOVERSCHRIJDENDE STUDIERICHTINGEN

Doorstroom (ASO)
›	 Economische	wetenschappen
›	 Grieks-Latijn
›	 Latijn
›	 Moderne	talen
›	 Natuurwetenschappen

DOMEINOVERSCHRIJDENDE STUDIERICHTINGEN

Doorstroom (ASO)
›	 Economische	wetenschappen
›	 Moderne	talen
›	 Natuurwetenschappen

DOMEIN TAAL EN CULTUUR

Doorstroom/Arbeidsmarkt (TSO)
›	 Taal	en	communicatie

Arbeidsmarkt (BSO)
›	 Onthaal	en	recreatie

DOMEIN ECONOMIE EN ORGANISATIE

Doorstroom (TSO)
›	 Bedrijfswetenschappen

Doorstroom/Arbeidsmarkt (TSO)
›	 Bedrijf	en	organisatie

Arbeidsmarkt (BSO)
›	 Organisatie	en	logistiek

DOMEIN KUNST EN CREATIE

Doorstroom (KSO)
›	 Beeldende	en	audiovisuele	vorming

Doorstroom/Arbeidsmarkt (KSO)
›	 Beeldende	en	audiovisuele	kunsten	(*)

1A EXTRA / 1A ACCENT

2A BASISOPTIES

›	 Klassieke	talen:	Grieks-Latijn
›	 Klassieke	talen:	Latijn
›	 Moderne	talen	en	wetenschappen

1A EXTRA / 1A ACCENT

2A BASISOPTIES

›	 Moderne	talen	en	wetenschappen

1A EXTRA / 1A ACCENT / 1A ALGEMEEN
1B

2A BASISOPTIES

›	 Economie	en	organisatie
›	 Kunst	en	creatie

2B BASISOPTIES

›	 Economie	en	organisatie
›	 Kunst	en	creatie

DOMEINOVERSCHRIJDENDE STUDIERICHTINGEN

Doorstroom (ASO)
›	 Economie	-	moderne	talen
›	 Economie	-	wiskunde
›	 Moderne	talen	-	wetenschappen
›	 Wetenschappen	-	wiskunde

DOMEIN MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

Doorstroom (TSO)
›	 Welzijnswetenschappen

Doorstroom/Arbeidsmarkt (TSO)
›	 Gezondheidszorg

DOMEINOVERSCHRIJDENDE STUDIERICHTINGEN

Doorstroom (ASO)
›	 Economische	wetenschappen
›	 Moderne	talen
›	 Natuurwetenschappen

DOMEIN MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

Doorstroom (TSO)
›	 Maatschappij-	en	welzijnswetenschappen

Doorstroom/Arbeidsmarkt (TSO)
›	 Maatschappij	en	welzijn

1A EXTRA / 1A ACCENT / 1A ALGEMEEN

2A BASISOPTIES

›	 Economie	en	organisatie
›	 Klassieke	talen:	Latijn
›	 Maatschappij	en	welzijn
›	 Moderne	talen	en	wetenschappen
›	 STEM-technieken
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ONZE JEUGD VABI VISO

BUSO OPLEIDINGSVORM 4
TyPE 3 EN 9

KLEIN SEMINARIE
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DOMEIN LAND- EN TUINBOUW

Arbeidsmarkt (BSO)
›	 Dierenzorg

DOMEIN STEM

Arbeidsmarkt (BSO)
›	 Decoratie	en	schilderwerken
›	 Lassen-constructie
›	 Ruwbouw
›	 Schrijn-	en	timmerwerk

DOMEIN LAND- EN TUINBOUW

Doorstroom (TSO)
›	 Biotechnologische	en	chemische		

wetenschappen

Doorstroom/Arbeidsmarkt (TSO)
›	 Agrotechnieken	dier
›	 Agrotechnieken	plant

Arbeidsmarkt (BSO)
›	 Dier	en	milieu	(ook	duaal)
›	 Dierenzorg
›	 Groenaanleg	en	-beheer	(ook	duaal)
›	 Plant	en	milieu

DOMEIN STEM

Doorstroom/Arbeidsmarkt (TSO)
›	 Biotechnologische	en	chemische	technieken

DOMEIN LAND- EN TUINBOUW

Arbeidsmarkt (BSO)
›	 Plant,	dier	en	milieu

DOMEIN STEM

Doorstroom/Arbeidsmarkt (TSO)
›	 Houttechnieken
›	 Elektrotechnieken

Arbeidsmarkt (BSO)
›	 Bouw
›	 Hout
›	 Mechanica
›	 Schilderen	en	decoratie
›	 Elektriciteit	(*)

DOMEIN LAND- EN TUINBOUW

Doorstroom (TSO)
›	 Biotechnologische	wetenschappen

Doorstroom/Arbeidsmarkt (TSO)
›	 Plant,	dier	en	milieutechnieken

Arbeidsmarkt (BSO)
›	 Plant,	dier	en	milieu

DOMEIN STEM

Doorstroom/Arbeidsmarkt (TSO)
›	 Biotechnieken

1A EXTRA / 1A ACCENT / 1A ALGEMEEN
1B

2A BASISOPTIES

›	 STEM-technieken

2B BASISOPTIES

›	 STEM-technieken

1A EXTRA / 1A ACCENT / 1A ALGEMEEN
1B

2A BASISOPTIES

›	 STEM-technieken:	agro-	en	biotechnieken
›	 Sport	(*)

2B BASISOPTIES

›	 STEM-technieken
›	 Sport	(*)

DOMEINOVERSCHRIJDENDE STUDIERICHTINGEN

Doorstroom (ASO)
›	 Economie	-	moderne	talen
›	 Economie	-	wiskunde
›	 Grieks	-	Latijn
›	 Grieks	-	wiskunde
›	 Latijn	-	moderne	talen
›	 Latijn	-	wiskunde
›	 Latijn	-	wetenschappen
›	 Moderne	talen	-	wetenschappen
›	 Wetenschappen	-	wiskunde

DOMEINOVERSCHRIJDENDE STUDIERICHTINGEN

Doorstroom (ASO)
›	 Economische	wetenschappen
›	 Grieks-Latijn
›	 Latijn
›	 Moderne	talen
›	 Natuurwetenschappen

1A EXTRA / 1A ACCENT

2A BASISOPTIES

›	 Klassieke	talen:	Grieks-Latijn
›	 Klassieke	talen:	Latijn
›	 Moderne	talen	en	wetenschappen

DOMEIN MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

Doorstroom (TSO)
›	 Welzijnswetenschappen

Doorstroom/Arbeidsmarkt (TSO)
›	 Gezondheidszorg
›	 Opvoeding	en	begeleiding
›	 Wellness	en	schoonheid

Arbeidsmarkt (BSO)
›	 Assistentie	in	wonen,	zorg	en	welzijn
›	 Haarverzorging	(ook	duaal)
›	 Moderealisatie
›	 Schoonheidsverzorging
›	 Basiszorg	en	ondersteuning

DOMEIN STEM

Doorstroom (TSO)
›	 Biotechnologische	en	chemische	STEM-	

wetenschappen

DOMEINOVERSCHRIJDENDE STUDIERICHTINGEN

Doorstroom (ASO)
›	 Humane	wetenschappen

DOMEIN MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

Doorstroom (TSO)
›	 Maatschappij-	en	welzijnswetenschappen

Doorstroom/Arbeidsmarkt (TSO)
›	 Maatschappij	en	welzijn
›	 Wellness	en	lifestyle

Arbeidsmarkt (BSO)
›	 Moderealisatie	en	textielverzorging
›	 Haar-	en	schoonheidsverzorging
›	 Zorg	en	welzijn

DOMEIN STEM

Doorstroom (TSO)
›	 Biotechnologische	STEM-wetenschappen

DOMEINOVERSCHRIJDENDE STUDIERICHTINGEN

Doorstroom (ASO)
›	 Humane	wetenschappen

1A EXTRA / 1A ACCENT / 1A ALGEMEEN
1B

2A BASISOPTIES

›	 Maatschappij	en	welzijn
›	 STEM-wetenschappen

2B BASISOPTIES

›	 Maatschappij	en	welzijn
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DOMEINOVERSCHRIJDENDE STUDIERICHTINGEN

Doorstroom (ASO)
›	 Economie	-	moderne	talen
›	 Economie	-	wiskunde
›	 Humane	wetenschappen
›	 Moderne	talen	-	wetenschappen
›	 Wetenschappen	-	wiskunde

DOMEINOVERSCHRIJDENDE STUDIERICHTINGEN

Doorstroom (ASO)
›	 Economische	wetenschappen
›	 Humane	wetenschappen
›	 Moderne	talen
›	 Natuurwetenschappen

1A EXTRA / 1A ACCENT

2A BASISOPTIES

›	 Moderne	talen	en	wetenschappen

DOMEIN STEM

Doorstroom (TSO)
›	 Bouw-	en	houtwetenschappen
›	 Mechatronica
›	 Technologische	wetenschappen	en	engineering

Doorstroom/Arbeidsmarkt (TSO)
›	 Autotechnieken
›	 Bouwtechnieken
›	 Elektromechanische	technieken
›	 Elektrotechnieken
›	 Houttechnieken
›	 Mechanische	vormgevingstechnieken
›	 Industriële	ICT

Arbeidsmarkt (BSO)
›	 Afwerking	bouw
›	 Bouwplaatsmachinist
›	 Decoratie	en	schilderwerken
›	 Elektrische	Installaties
›	 Koetswerk
›	 Binnenschrijnwerk	en	interieur
›	 Ruwbouw
›	 Sanitaire	en	verwarmingsinstallaties
›	 Binnen-	en	buitenschrijnwerk

DOMEIN STEM

Doorstroom (TSO)
›	 Bouwwetenschappen
›	 Technologische	wetenschappen

Doorstroom/Arbeidsmarkt (TSO)
›	 Bouwtechnieken
›	 Elektromechanische	technieken
›	 Elektrotechnieken
›	 Houttechnieken
›	 Mechanische	technieken

Arbeidsmarkt (BSO)
›	 Bouw
›	 Elektriciteit
›	 Hout
›	 Mechanica
›	 Schilderen	en	decoratie

1A EXTRA / 1A ACCENT / 1A ALGEMEEN
1B

2A BASISOPTIES

›	 STEM-industriële	wetenschappen
›	 STEM-technieken

2B BASISOPTIES

›	 STEM-technieken

Bouw en bouw-dak
›	 Metselaar	(l&w)
›	 Tegelzetter	(l&w)

Metaal
›	 Hoeknaadlasser	–	tig-lasser	(l&w)
›	 Lassen-constructie	duaal	3de	graad	(l&w)

Hout
›	 Machinaal	houtbewerker	(l&w)
›	 Interieurbouwer	(l&w)
›	 Werkplaatsbinnenschrijnwerker	hout	(l&w)
›	 Werkplaatsbuitenschrijnwerker	hout	(l&w)

Schilderen
›	 Schilder
›	 Behanger
›	 Schilder-decorateur

Horeca
›	 Keukenmedewerker	(l&w)
›	 Grootkeukenmedewerker	(l&w)
›	 Hulpkok	(l&w)
›	 Grootkeukenhulpkok	(l&w)
›	 Hulpkelner	(l&w)
›	 Kelner	(l&w)
›	 Hulpkelner	duaal	2de	graad	(l&w)

Verkoop
›	 Kassier	(l&w)
›	 Aanvuller	(l&w)
›	 Verkoper	(l&w)

Verzorging
›	 Logistiek	helper	in	de	zorginstellingen	(l&w)
›	 Verzorgende	(l&w)

TWEEDE GRAAD
›	 Hulpkelner	(CLW)
›	 Keukenmedewerker	(CLW)	
›	 Machinaal	houtbewerker	(CLW)
›	 Medewerker	ruwbouw	(CLW)
›	 Medewerker	fastfood	(CLW)
›	 Winkelmedewerker	(CLW)
›	 Hoeknaadlasser	(CLW)

DERDE GRAAD
›	 Dier	en	milieu	(VABI)
›	 Groenaanleg	en	-beheer	(VABI)
›	 Haarverzorging	(VISO)	
›	 Lassen-constructie	(CLW)
›	 Logistiek	(CLW)
›	 Restaurant	en	keuken	(CLW)
›	 Ruwbouw	(CLW)

SPECIALISATIEJAAR
›	 Dakwerker	(CLW)
›	 Interieurbouwer	(CLW)	
›	 Lasser-monteerder	(CLW)
›	 Tuinaanlegger-groenbeheerder	(VABI)
›	 Verzorgende/zorgkundige	(CLW)
›	 Kapper-stylist	(VISO)

IN SCHOLENGROEP SINT-MICHIEL



BARNUM

Stokerijstraat 9
8800 Roeselare
Tel 051 21 05 02
barnum@sint-michiel.be
www.barnum.be

BROEDERSCHOOL

Mandellaan 170
8800 Roeselare
Tel 051 20 03 03
broederschoolroeselare@sint-michiel.be
www.broederschoolroeselare.be

BURGERSCHOOL

Kattenstraat 7
8800 Roeselare
Tel 051 26 46 66
burgerschool@sint-michiel.be
www.burgerschool.be

CLW

Leenstraat 64
8800 Roeselare
Tel 051 20 02 78
clwroeselare@sint-michiel.be
www.clwroeselare.be

H. KINDSHEID

Wezestraat 2
8850 Ardooie
Tel 051 74 46 84
ihk.ardooie@sint-michiel.be
www.ihka.be 

KLEIN SEMINARIE

Zuidstraat 27
8800 Roeselare
Tel 051 26 47 26 
kleinseminarie@sint-michiel.be
www.kleinseminarie.be

ONZE JEUGD

Iepersestraat 245
8800 Roeselare
Tel 051 20 58 86
onzejeugd@sint-michiel.be
www.onzejeugd.be

VABI

Zuidstraat 27
8800 Roeselare
Tel 051 26 47 14
vabi@sint-michiel.be
www.vabi.be

VISO

Campus Polenplein
Polenplein 23
8800 Roeselare
Tel 051 20 14 57

Campus Dr. Delbekestraat
Dr. Delbekestraat 24
8800 Roeselare
Tel 051 20 88 77

viso.roeselare@sint-michiel.be
www.viso-roeselare.be

VMS

Arme Klarenstraat 40
8800 Roeselare
Tel 051 20 42 48
vmsroeselare@sint-michiel.be
www.vmsroeselare.be

VTI

Leenstraat 32
8800 Roeselare
Tel 051 20 02 88
vtiroeselare@sint-michiel.be
www.vtiroeselare.be

CLB

Kattenstraat 65
8800 Roeselare
Tel 051 25 97 00
info@clbtrikant.be
www.clbtrikant.be

SCHOLENGROEP SINT-MICHIEL vzw

Kattenstraat 33
8800 Roeselare
Tel 051 62 12 00
info@sint-michiel.be
www.sint-michiel.be
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BARN Barnum
BROE Broederschool
BURG Burgerschool
CLW Centrum Leren en Werken
HKA H. Kindsheid
KSR Klein Seminarie 

OJ Onze Jeugd
VABI Vrij Agro- en Biotechnisch Instituut
VISO-D VISO Campus Dr. Delbekestraat
VISO-P VISO Campus Polenplein
VMS Vrije Middelbare School
VTI Vrij Technisch Instituut

IN Internaat Noord
IO Internaat Oost
IZ Internaat Zuid

K33 Algemene Diensten
CLB CLB
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