
BROCHURE 2023 - 2024

EMMA12 jaar

18 jaar
FIJN DAT we jou 6 jaar mochten meenemen, EMMA!

Ontdek haar verhaal in het secundair…



ANDERS

UITDAGEND

LEERGIERIG

NIEUWSGIERIG

NIEUW

EEN BEETJE SPANNEND Flitst dit door
je hoofd als je denkt
aan een nieuwe school?

Koos je meestal het 2de of 3de gezichtje?
Dan zijn wij jouw school!
Lees zeker verder…

Een nieuw hoofdstuk Hoe belangrijk is voor jou

een fijne sfeer waarin je je thuis voelt

leren in de klas én door allerlei activiteiten buiten de school

zelf te kiezen uit verschillende keuzepakketten op basis van waar je goed in 
bent en wat je graag doet

ontspannen via sport, crea, relaxatietechnieken…

leren plannen en organiseren, leren leren op maat van wat jij nodig hebt
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We bieden:
een sterke individuele 
begeleiding bij het

Welkom

Denk je aan een nieuwe school ?
LEREN LEREN

LEREN KIEZEN

LEREN GROEIEN EN LEVEN

Hoe je iets nieuws leert, hoe je leerstof verwerkt… dat zoeken we samen 
met jou uit.

Je leert je werk plannen. Je past de leertips toe daar waar jij ze nodig hebt.

Je eigen leerstijl ontwikkelen? Jij doet dat zodat je goed voorbereid de 
volgende stap in je schoolloopbaan neemt.

SUM heeft een plek voor élke leerling door het ruime studieaanbod.

Je leert kijken naar jezelf: de wijze waarop je leert, wat je graag en goed 
doet, waar je talenten liggen.

SUM begeleidt jou in het maken van je keuze voor de volgende stap in je 
schoolloopbaan.

Tijdens de pauzemomenten is er genoeg tijd voor ontspanning en om 
nieuwe vrienden te maken.

Studeren en groeien in zelfstandigheid gaan hand in hand in onze school.

We leren en leven samen op een respectvolle manier, met aandacht voor 
wie jij bent.

LEREN

GROEIEN

KIEZEN

LEVEN
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Digitaal vaardig
We zetten de laptop in als extra didactische leermiddel, naast 
vb. het gebruik van een handboek of een cursus.

Het laptopproject 
Het laptopproject zorgt er voor dat elke leerling werkt met 
hetzelfde toestel.

De school zorgt voor alle nodige software op je laptop. 
Alle digitale leermiddelen die je nodig hebt, worden zo ter 
beschikking gesteld.

Werkt er iets niet naar behoren? Aan de laptopbalie helpen 
we jou verder. Je dient je toestel in. In afwachting van herstel 
krijg je een andere laptop zodat je verder kan.

Je lesmateriaal is online beschikbaar: raadpleeg vb. de 
verbetersleutel in Smartschool, oefen op een digitaal 
oefenplatform extra voor een toets. Vind je taken terug in het 
vaknieuws. Dien je taken digitaal in.

Vaardiger met ICT 
We leren jou werken met verschillende platformen, zoals 
Smartschool.

We bouwen samen een structuur uit zodat je overzicht houdt.

Je houdt je werk online bij. Zo heb je het altijd en overal ter 
beschikking.

Schermtijd 
Doseren is altijd belangrijk, ook bij het gebruik van de laptop.

We staan samen stil bij hoe je je 'schermtijd' begrenst door 
vb. afspraken met jezelf te maken.

leervaardig

laptops

ENKELE VAN ONZE TROEVEN DIE WE INZETTEN VOOR JOUW PERSOONLIJKE GROEI
Kwalitatief onderwijs

• keuzepakketten op jouw maat;
• professioneel team;
• hoge slaagkansen in het hoger onderwijs;
• goede aansluiting op de arbeidsmarkt;
• 'leren leren': tips en tricks in elk vak als stevige basis voor de 

volgende stap in de studieloopbaan.

Taalsterk onderwijs
• voor elke leerling met 'zin in taal' een taalsterk aanbod. 

Ontdek de keuzepakketten, basisopties en studierichtingen.
• CLIL: scherp je Engelse en Franse taalvaardigheden aan. Volg 

godsdienst in het Engels (1ste jaar) en aardrijkskunde in het 
Frans samen met geschiedenis in het Engels (2de jaar).

• TALENT: een extra uitdaging voor talenknobbels!

JUMP! voor extra uitdaging
JUMP! is onze hoogbegaafdenwerking.

Schrijf je in voor de projectnamiddagen en ga de extra 
uitdaging (al dan niet binnen je comfortzone) aan! 
Meer weten? Lees op p. 32 - 33.

Zorgzaam samen
• de klassenleraar als eerste aanspreekpunt en als leraar van het 

'groeiuur' met daarin thema's als mediawijsheid, leren leren, 
je goed voelen.

• we zorgen voor studiebegeleiding, je eigen planningsagenda, 
persoonlijke begeleiding bij leren leren wanneer dat nodig is.

• ondersteuning en hulp op maat van wat je nodig hebt 
(studeren, socio-emotioneel).

• aanbod van (begeleide) avondstudie van 15.45 tot 17.00 uur 
en namiddagstudie tijdens de syntheseproeven (=examens).
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verbonden
goed & gelukkig

gezond

ELKE DAG ZORGZAAM VOOR JEZELF, VOOR DE ANDEREN, VOOR JE OMGEVING

Mevr. Beck 
Mr. Bouwens 
Mr. Geerinckx

De klassenleraar
onthaalt jou tijdens de eerste schooldagen en zet je op weg. Je 
klassenleraar blijft het eerste aanspreekpunt en begeleidt jou door de 
1ste graad.

De leerlingenbegeleiding
gaat met jou in gesprek wanneer dat nodig is. Heb je het even 
moeilijk? Gaat er iets niet goed thuis? Lopen er vriendschappen niet 
zoals je gedacht had? Heb je je juiste studiemethode nog niet te 
pakken?

Onze leerlingenbegeleiders staan klaar om naar jou te luisteren en 
samen met jou te zoeken naar wat je nodig hebt om je vervolgens te 
begeleiden.

Je goed voelen op school: daar werken we samen aan
• Warme onthaaldagen, toffe klasmomenten, projecten 

(week van de lentekriebels, Impact, 'peters en meters'…)

• Samen ecologisch bewust zijn 
(afvalarme school, gebruik brooddoos, waterfonteintjes)

• Leerlingenraad

• Leren leren in de klas én op maat (werkwinkels leren leren)

• Begeleiding 'groeien in zelfvertrouwen'

• Klassenthermometer (leer- en leefklimaat in de klas) met 
opvolging

• Neen tegen pesten! We werken aan communicatie en leren 
luisteren naar een STOP-signaal.

• Herstelgesprekjes en nieuwe afspraken bij conflictjes
* En ja er is ook
maar we vinden onze middagactiviteiten zoooooveel leuker!

Je ontspanning op school
Sport en spel op de speelplaats

• Spelmateriaal ontlenen bij het speelhuisje
• Voetbalcompetitie, grote spelen

Middagactiviteiten: ontdek jouw ontspanningsmomentje*

• Just Dance!
• Balsporten
• Muziek (samplen, songteksten schrijven en musiceren 

natuurlijk!)
• Breien en haken
• Zazen
• Crea
• …

En natuurlijk ben je ook hier welkom

• Het Leespaleis (boeken, tijdschriften, strips)
• Schaken
• Stille studie
• Mediatheek (groepswerkjes, dialoogjes inoefenen)

Ouderbetrokkenheid
• Infoavonden (onthaal, studiekeuzebegeleiding, leren leren).

• Open deur: voel je welkom!

• Communicatie via Smartschool (ouder- en leerlingenaccount).

• Overleg (indien mogelijk).

• Ouderraad met ouder- en schoolreflex.

democratisch
sociaal

milieubewust
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We verwachten je ten laatste om 8.25 uur (dan gaat de bel).

Voormiddagpauze: 10.05 uur tot 10.20 uur

Middagpauze van 12.00 uur tot 13.00 uur 

Je eet gedurende 20 minuten: je hebt dus 2x20 minuten om 
je te ontspannen. Denk aan de middagactiviteiten!

Je brengt een gezonde lunch mee in een brooddoos. 
Er is water, sap, koffie of thee. 
In de wintermaanden kan je soep eten als je je daarvoor 
inschrijft.

Om 13.00 uur starten de lessen.

Namiddagpauze: 14.40 uur tot 14.55 uur

De lessen eindigen om 15.45 uur.

VOORMIDDAG

MIDDAG

NAMIDDAG

Een dag op SUM

FIJN DAT we jou 6 jaar mochten meenemen, ANNE!

ANNE
12 jaar

18 jaar

Ontdek hun verhaal in het secundair…

Brecht
12 jaar

17 jaar
FIJN DAT we jou 6 jaar mochten meenemen, BRECHT!
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Tijdens de leerlingenraad stellen de leerlingen zaken voor
die kunnen worden verbeterd op school.

LEERLINGENRAAD

Ontdek hun verhaal in het secundair…

DAAN
12 jaar

17 jaar
FIJN DAT we jou 6 jaar mochten meenemen, DAAN!

IEBE
11 jaar

17 jaar
FIJN DAT we jou 6 jaar mochten meenemen, IEBE!
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Economie en organisatie

Maatschappij en welzijn

Taal en cultuur
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Bedrijf en organisatie 
(Economie en organisatie)

Maatschappij en welzijn 
variant 

cultuur en media
Maatschappij en welzijn

Hier kies je een basisoptie voor in totaal 10 
lesuren uit de volgende mogelijkheden:
 • 10 lesuren Economie en organisatie
 • 5 lesuren Economie en organisatie
 • 10 lesuren Maatschappij en welzijn
 • 5 lesuren Maatschappij en welzijn
Je kan deze basisopties combineren met 
basisopties die georganiseerd worden 
in het VTI. *

5DE
 & 

6DE
 JA

AR

B-STROOM

Na de middenschool studeer je verder in het Sint-Ursulalyceum of het Sint-Ursula-instituut. 
Hieronder het studieaanbod in de 2de en 3de graad voor het schooljaar 2023 - 2024.

* Informeer je hiervoor!
 • 10 lesuren STEM-technieken
 • 5 lesuren STEM-technieken
 • STEM-technieken variant sport
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Dubbele finaliteit (D/A) (TSO) Finaliteit arbeidsmarkt (A) (BSO)
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Finaliteit doorstroom
domeingebonden (D) (TSO)

DomeinenWat je ook kiest, dankzij een breed studieaanbod 
kan iedereen op onze campus terecht.Studieaanbod
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A-STROOMS    STEM-studierichtingen 
° Onder voorbehoud van goedkeuring

 Economische en bedrijfswetenschappen
 (Economie en organisatie)

Grieks - Latijn 
(Klassieke talen)

Latijn variant STEM
(Klassieke talen)

Moderne talen en 
wetenschappen 

variant talen
Sport

Moderne talen en 
wetenschappen 

variant STEM
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Het groeiuur
is een differentiatie-uur dat gegeven wordt door de klassenleraar. 
In het groeiuur 
 • ontdek je jouw leerstijl; 
 • maak je kennis met verschillende leerstrategieën en hoe je deze inzet; 
 • word je digitaal vaardiger en mediawijs; 
 • werk je aan je communicatievaardigheden; 
 • sta je stil bij wie je bent, wat je graag doet en wat je goed kan; 
 • informeer je je in functie van je studiekeuze; 
 • oefen je via extra oefentijd leerstof of verdiep je je kennis.

Je kiest voor b-stroom

In je 1ste jaar kies je voor

1STE LEERJAAR B

basisvorming
+

basis
+

differentiatie

27 lesuren 4 lesuren 1 groeiuur

Ontdek op bladzijde 36 en 37 hoe je zelf je 2de jaar samenstelt**.

2DE LEERJAAR B
basisvorming

+
basisoptie

+
groeiuur

+
coachuur

20 lesuren 10 lesuren in totaal 1 groeiuur 1 coachuur

In de Sint-Ursulamiddenschool
kies je in het eerste jaar een keuzepakket in de a-stroom of ga je naar de b-stroom* en 
kies je in het tweede jaar een basisoptie in de a-stroom of in de b-stroom**

* Je behaalde geen getuigschrift van het basisonderwijs. Je kan dit behalen na het afronden van het 1ste jaar b-stroom.
** Op basis van het behaalde studieresultaat en bijhorende attestering en op basis van het studiekeuzetraject 
dat je liep in het 1ste jaar.

In je 1ste jaar kies je voor

In sommige keuzepakketten is er een aanbod van een coachuur Frans en een coachuur wiskunde. 
Tijdens het coachuur krijg je extra oefentijd voor de leerstof OF verdiep je je in de leerstof, afhankelijk van wat 
je nodig hebt.

Je kiest voor a-stroom

1STE LEERJAAR A

basisvorming
+

keuzepakket
+

differentiatie

27 lesuren 4 lesuren 1 groeiuur

Het 'groeiuur' is opgenomen in de 25 uren basisvorming.
Ontdek op bladzijde 20 en 21 hoe je zelf je 2de jaar samenstelt**.

2DE LEERJAAR A
basisvorming

+
basisoptie

+
differentiatie

25 lesuren 5 lesuren 1 of 2 lesuren
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* Tijdens het coachuur krijg je extra oefentijd voor de leerstof OF verdiep je je in de leerstof, 
afhankelijk van wat je nodig hebt!

5 lesuren differentiatie per keuzepakket

groeiuur 1

STEM 4
Science Technology Engineering Mathematics: 
extra wiskunde, wetenschappen, techniek en informatica

STEM

groeiuur 1

sport 2

wetenschappen 2

WETENSCHAPPEN EN SPORT

groeiuur 1

maatschappij en welzijn 2

coachuur* Frans 1

coachuur* wiskunde 1

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

groeiuur 1

Latijn (klassieke talen) 4

LATIJN (KLASSIEKE TALEN)

groeiuur 1

verkenning Nederlands 1

verkenning Frans 1

verkenning wiskunde 1

cultuur en media / wetenschappen 1

MODERNE TALEN EN WETENSCHAPPEN

SUM 1

groeiuur 1

cultuur en media 2

coachuur* Frans 1

coachuur* wiskunde 1

CULTUUR EN MEDIASUM 2

groeiuur 1

Finse @cademie 2

coachuur* Frans 1

coachuur* wiskunde 1

FINSE @CADEMIESUM 2

groeiuur 1

bedrijf en organisatie 2

coachuur* Frans 1

coachuur* wiskunde 1

BEDRIJF EN ORGANISATIESUM 2

SUM 2

SUM 1

SUM 1

SUM 1

aardrijkskunde 2

beeld 2

Engels 1

Frans 3

geschiedenis 1

godsdienst (CLIL) 2

lichamelijke opvoeding 2

mens en samenleving 1

muziek 1

natuurwetenschappen 2

Nederlands 4

techniek 2

wiskunde 4
CLIL = Content and Language Integrated Learning

 Je kan er voor kiezen om het vak godsdienst in het Engels volgen.

27 lesuren algemene vorming

1STE LEERJAAR A
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Je volgt 25 lesuren algemene vorming + 5 lesuren basisoptie + 2 lesuren differentiatie

algemene vorming 25

STEM (wetenschappen) 3

moderne talen 2

STEAM 
(design-programmeren)

2

MODERNE TALEN EN WETENSCHAPPEN 
VARIANT STEM

algemene vorming 25

economische en bedrijfswetenschappen 5

kies uit

talen(t) 2

of

STEM 2

ECONOMISCHE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN
(ECONOMIE EN ORGANISATIE)

algemene vorming 25

bedrijf en organisatie 5

Frans 1

kies uit
beweging 1

of
maatschappij en welzijn 1

BEDRIJF EN ORGANISATIE
(ECONOMIE EN ORGANISATIE)

algemene vorming 25

maatschappij en welzijn 5

Frans 1

kies uit
beeld 1

of
bedrijf en organisatie 1

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

algemene vorming 25

maatschappij en welzijn 3

cultuur en media 2

Frans 1

kies uit
beeld 1

of
bedrijf en organisatie 1

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN
VARIANT CULTUUR EN MEDIA

algemene vorming 25

wetenschappen 3

sport 2

kies uit

talen(t) 2

of

STEM 2

SPORT

aardrijkskunde (CLIL) 1

Engels 2

Frans 3

geschiedenis (CLIL) 2

godsdienst 2

groeiuur 1

lichamelijke opvoeding 2

muziek 1

natuurwetenschappen 1

Nederlands 4

techniek 2

wiskunde 4

+

basisoptie 5

+

differentiatie* 2

25 lesuren algemene vorming

* Voor de basisopties 'Bedrijf en organisatie' 
(Economie en organisatie), 'Maatschappij en welzijn 
variant cultuur en media' en 'Maatschappij en 
welzijn' bestaat de differentiatie uit 
• 1 lesuur Frans 
• 1 lesuur keuze

** In deze variant volg je aardrijkskunde in het Frans en 
geschiedenis in het Engels.

2DE LEERJAAR A

algemene vorming 25

Latijn 5

STEM 2

LATIJN VARIANT STEM (KLASSIEKE TALEN)

algemene vorming 25

Latijn 4

Grieks 3

GRIEKS - LATIJN (KLASSIEKE TALEN)

CLIL = Content and Language Integrated Learning
Je kan er voor kiezen om het vak geschiedenis in het 
Engels en het vak aardrijkskunde in het Frans te volgen. 
Je kiest dan voor CLIL voor beide vakken.

algemene vorming 25

moderne talen 3

wetenschappen 2

kies uit

talen(t) 2

of

initiatie economie 2

MODERNE TALEN EN WETENSCHAPPEN 
VARIANT TALEN**
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Je wil praktisch aan de slag met taal en communicatie. Je neemt graag initiatief. Je bestudeert hoe 
mensen wereldwijd verbonden zijn met elkaar via 'media'.

Je bent graag met mensen bezig: je praat graag en leert hen graag nieuwe dingen kennen.

Communicatie staat steeds centraal. Aan de hand van theoretische kaders leer je welke 
communicatievormen, mediakanalen en presentatietools je best inschakelt om je doel en doelgroepen 
te bereiken. Want alles is communicatie en communicatie is alles.

A-STROOM IN DE KIJKER

- Voor mediagenieke globetrotters -
 keuzepakket cultuur en media

Maatschappij en welzijn variant cultuur en media.

Denk ook aan:
• Economie en organisatie variant bedrijf en organisatie
• Maatschappij en welzijn

Ook alle andere basisopties zijn mogelijk m.u.v. 
Klassieke talen. 
Hou rekening met de feedback die je kreeg tijdens de 
coachuren*.

Wat je ook kiest, sta stil bij wie je bent, wat je graag 
doet en wat je goed kan!

NA HET EERSTE LEERJAAR

Je kijkt met een onderzoekende blik naar producten, wil weten hoe ze ontstaan, van waar ze komen, 
hoe ze via een bedrijf de weg vinden naar jou thuis. Je leert de werking en de organisatie van een bedrijf 
kennen: hoe spreek je de koper aan, hoe bepaal je de prijs en is de winst ook echte winst? Je bereidt 
je voor op een ondernemend project en krijgt daarbij alle tips en tricks mee van de begeleidende 
leerkrachten. Je werkt graag en vlot met de computer. Je zet je eerste stappen in het programmeren en 
leert hoe je dit kan integreren in de wereld van economie en organisatie.

Via de coachuren wiskunde en Frans krijg je de kans om telkens één lesuur extra in te zetten om 
de basisvorming voor deze vakken goed onder te knie te krijgen of om je te verdiepen in bepaalde 
leerplandoelen van deze vakken.

A-STROOM IN DE KIJKER

- Voor ondernemers met IT-'skills' -
 keuzepakket bedrijf en organisatie

Vanuit het keuzepakket 'Bedrijf en organisatie' kies je 
voor de basisoptie 'Bedrijf en organisatie' of voor 
de basisoptie 'Economische en bedrijfswetenschappen' 
(Economie en organisatie) in het 2de jaar.

Je schakelt ook vlot naar:
• Maatschappij en welzijn variant cultuur en media
• Maatschappij en welzijn

Ook alle andere basisopties zijn mogelijk m.u.v. 
Klassieke talen. 
Hou rekening met de feedback die je kreeg tijdens de 
coachuren*.

Wat je ook kiest, sta stil bij wie je bent, wat je graag 
doet en wat je goed kan!

NA HET EERSTE LEERJAAR

* Op basis van het behaalde studieresultaat en bijhorende 
attestering en op basis van het studiekeuzetraject dat je liep in 
het 1ste jaar.

* Op basis van het behaalde studieresultaat en bijhorende 
attestering en op basis van het studiekeuzetraject dat je liep in 
het 1ste jaar.
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Je houdt van taal. De cultuur van de Grieken en de Romeinen spreekt je heel erg aan: je wil weten hoe 
ze leefden, in welke goden ze geloofden of hoe ze reisden en vb. ook in onze streek wegen aanlegden en 
grote villa’s en forten bouwden.

Je hebt een brede interesse voor andere theoretische vakken en je studeert graag en vlot.

In het eerste jaar verwerf je inzicht in de grammatica en de woordenschat en lees je korte tekstjes. In de 
latere jaren lees en ontdek je klassieke teksten van grote schrijvers, filosofen en redenaars.

A-STROOM IN DE KIJKER

- Voor taal- en cultuurstraffe knobbels - 
 keuzepakket klassieke talen (Latijn)

In het tweede jaar kan je kiezen voor:
• Latijn variant STEM (Klassieke talen)
• Grieks-Latijn (Klassieke talen)

Ook alle andere basisopties zijn mogelijk.

Wat je ook kiest, sta stil bij wie je bent, wat je graag 
doet en wat je goed kan!

NA HET EERSTE LEERJAAR

Je bent nieuwsgierig, je wil op ontdekkingstocht.

Het Finse onderwijs* zorgt ervoor dat je als leerling werkt aan een goede basisvorming en dat je proeft 
van zoveel mogelijk studiedomeinen. Kies je voor de Finse @cademie, dan maak je doorheen het jaar 
kennis met de volgende vakgebieden: STEM-technieken, wetenschappen, programmeren en IT en 
‘cultuur en media’. Voor de keuze-uren in dit pakket volg je o.a. les in SAL en in het VTI.

Via de coachuren wiskunde en Frans krijg je de kans om telkens één lesuur extra in te zetten om 
de basisvorming voor deze vakken goed onder te knie te krijgen of om je te verdiepen in bepaalde 
leerplandoelen van deze vakken.

* Finland scoort in internationale studies rond onderwijs bij de besten van de wereld

A-STROOM IN DE KIJKER

- Voor nieuwsgierige ontdekkers - 
 keuzepakket Finse @cademie

Vanuit het keuzepakket Finse @cademie kies je, op 
basis van je ervaringen, de basisoptie in het 2de jaar.

Denk daarbij aan:
• Bedrijf en organisatie (Economie en organisatie)
• STEM-technieken of STEM-wetenschappen*
• Maatschappij en welzijn variant cultuur en media
• Maatschappij en welzijn

Ook alle andere basisopties zijn mogelijk m.u.v. 
Klassieke talen. 
Hou rekening met de feedback die je kreeg tijdens de 
coachuren**.
Wat je ook kiest, sta stil bij wie je bent, wat je graag 
doet en wat je goed kan!

* Informeer naar je mogelijkheden in het VTI.

NA HET EERSTE LEERJAAR

** Op basis van het behaalde studieresultaat en bijhorende 
attestering en op basis van het studiekeuzetraject dat je liep in 
het 1ste jaar.
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Je bent nieuwsgierig naar de wereld rond je. Je zoekt zelf op, bent graag creatief bezig, volgt de 
actualiteit. Met dit keuzepakket kies je voor meer Frans en Nederlands. De nadruk ligt er op het genieten 
van taal, de beeldende kracht van taal, de literatuurbelevenis. Je gaat er ook creatief mee aan de slag.

In het extra uur wiskunde werk je op een alternatieve manier met de bereikte leerplandoelen. Het 
extra uur (natuur)wetenschappen laat je proeven van wat wetenschappen nog meer te bieden heeft. In 
cultuur en media speel je met taal en moderne media: wat is een qr-code? Hoe spreek je je lezers vlot 
aan via sociale media?

Dit is een keuzepakket waarin je je talenten aanspreekt en verkent. Je studeert graag en vlot. Het is 
duidelijk dat je een brede interesse hebt, ook in andere theoretische vakken.

A-STROOM IN DE KIJKER

- Voor deskundigen in taal en wetenschappen - 
 keuzepakket moderne talen en wetenschappen

Vanuit het keuzepakket moderne talen en 
wetenschappen kan je kiezen voor Moderne Talen en 
wetenschappen variant talen of variant STEM.

Je schakelt ook vlot naar deze basisopties:
• Economische en bedrijfswetenschappen 

(Economie en organisatie)
• Sport

Alle andere basisopties zijn mogelijk m.u.v. 
Klassieke talen.

Wat je ook kiest: sta stil bij wie je bent, wat je graag 
doet en wat je goed kan!

NA HET EERSTE LEERJAAR

Je bent erg geïnteresseerd in wat een gezonde levensstijl inhoudt, hoe je goed voor jezelf en voor 
anderen zorgt. Je bent communicatief vaardig: je gaat vlot het gesprek aan met anderen rond je, je 
kan goed luisteren en vooral: je wil weten hoe je die gespreksvaardigheden kan verbeteren. Je bent 
nieuwsgierig naar hoe de (sociale) wetenschappen onze samenleving bestuderen, hoe biodiversiteit, 
diversiteit werkt.

Via de coachuren wiskunde en Frans krijg je de kans om telkens één lesuur extra in te zetten om 
de basisvorming voor deze vakken goed onder te knie te krijgen of om je te verdiepen in bepaalde 
leerplandoelen van deze vakken.

A-STROOM IN DE KIJKER

- Voor sociale (zelf)zorgenden - 
 keuzepakket maatschappij en welzijn

Vanuit het keuzepakket maatschappij en welzijn kies je 
voor de basisoptie Maatschappij en welzijn in het 2de 
jaar.

Je kan ook vlot schakelen naar:
• Maatschappij en welzijn variant cultuur en media
• Bedrijf en organisatie (Economie en organisatie)

Ook alle andere basisopties zijn mogelijk m.u.v. 
Klassieke talen. 
Hou rekening met de feedback die je kreeg tijdens de 
coachuren*.

Wat je ook kiest, sta stil bij wie je bent, wat je graag 
doet en wat je goed kan!

NA HET EERSTE LEERJAAR

* Op basis van het behaalde studieresultaat en bijhorende 
attestering en op basis van het studiekeuzetraject dat je liep in 
het 1ste jaar.
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Je nieuwsgierigheid voor alles rond je is groot: de natuur, de wereld, de mensen rond je. Je bent enorm 
geboeid in wetenschappen en gedreven om zelf naar oplossingen te zoeken. Misschien bedenk jij wel 
mee een oplossing voor de klimaatopwarming of ontdek je een vaccin dat voorkomt dat gevaarlijke 
virussen zich wereldwijd kunnen verspreiden.

Het keuzepakket STEM staat voor Science + Technology + Engineering + Mathematics

Je leert je nieuwsgierigheid in een onderzoeksvraag te formuleren en gaat met de kennis die je krijgt via 
vakken als (natuur)wetenschappen, wiskunde, techniek aan de slag. Je studeert graag en vlot en hebt 
een brede interesse, ook voor theoretische vakken.
Laat je uitdagen in het FabLab* en laat je inspireren door de materialen, de toestellen en door je leraren 
die je mee op weg zetten om je onderzoek vorm te geven en uit te voeren!

* Een FabLab (samentrekking van Fabrication Laboratory), is een coöperatieve werkplaats waar 
uitvinders en ontwikkelaars gebruik kunnen maken van een collectieve infrastructuur. Hier staan onder 
meer computers, 3D-printers, lasersnijders en frezen. Om de naam fab lab te mogen dragen, moet deze 
werkplaats voldoen aan het Fab Lab Charter.
Meer info: Fablab Lier

A-STROOM IN DE KIJKER

- Voor wiskundige en wetenschappelijke uitvinders - 
 keuzepakket STEM

Vanuit STEM kan je naar Moderne talen en wetenschappen variant STEM. 
Je breidt je basisoptie uit door STEAM te volgen. Hierdoor wordt je ontwerp 
nog sterker: je voegt het artistieke, het creatieve toe. Daarnaast is er extra 
aandacht voor programmeren.

Je schakelt ook vlot naar deze basisopties:
• Economische en bedrijfswetenschappen (Economie en organisatie)
• Moderne talen en wetenschappen variant talen
• Sport

Ook alle andere basisopties zijn mogelijk m.u.v. Klassieke talen.

Wat je ook kiest, sta stil bij wie je bent, wat je graag doet en wat je goed kan!

NA HET EERSTE LEERJAAR

Je beweegt graag, verkent en verlegt graag je grenzen. Sport is voor jou een manier van leven: het zit 
in je dagelijkse routine. Je wil daarbij alles weten over hoe je lichaam reageert wanneer je je grenzen 
verlegt, wat je lichaam nodig heeft om bewegen en sporten mogelijk te maken. Je verdiept je in de 
verschillende wetenschappelijke vakken om dit meer en beter te doorgronden. Anatomie en fysiologie 
(natuurwetenschappen), gezonde voeding... komen daarbij aan bod.

Je studeert graag en vlot voor alle vakken. Je hebt een brede interesse, ook in andere theoretische 
vakken.

A-STROOM IN DE KIJKER

- Voor sportieve wetenschappers - 
 keuzepakket wetenschappen en sport

Vanuit wetenschappen en sport kan je naar Sport. 
Ook in de 2de en 3de graad is een mogelijkheid om 
studierichtingen binnen de finaliteit doorstroming (aso) 
te blijven combineren met een variant Sport.

Je schakelt ook vlot naar deze basisopties:
• Economische en bedrijfswetenschappen (Economie 

en organisatie)
• Moderne talen en wetenschappen variant talen
• Moderne talen en wetenschappen variant STEM

Alle andere basisopties zijn mogelijk m.u.v. 
Klassieke talen.

Wat je ook kiest: sta stil bij wie je bent, wat je graag 
doet en wat je goed kan!

NA HET EERSTE LEERJAAR
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Wat je ook kiest,
durf naar je eigen
mogelijkheden te kijken.

Misschien weet je het nog niet zo goed en verken je tijdens het eerste jaar graag je 
mogelijkheden, talenten en vaardigheden.

Door de vele gemeenschappelijke uren kan je, na het beëindigen van een schooljaar, 
uit de basisopties kiezen. 
Hou rekening met:
 • wat je graag doet; 
 • wat je goed kan; 
 • het advies van de klassenraad.

Misschien ontdek je nog andere interesses of word je geboeid door nieuwe vakken.

Van hieruit leiden meerdere studierichtingen naar de tweede en derde graad:
Sint-Ursula-instituut (Dubbele finaliteit (D/A) - Finalitiet arbeidsmarkt (A)) (tso-bso)
Sint-Ursulalyceum (Finaliteit doorstroom (D)) (aso)

Ontdek hun verhaal in het secundair…

JOLIEN
12 jaar

17 jaar
FIJN DAT we jou 6 jaar mochten meenemen, JOLIEN!

MEHRAB
13 jaar

19 jaar
FIJN DAT we jou 6 jaar mochten meenemen, MEHRAB!
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Bezoek aan de Bourlaschouwburg

De uitstap naar de Antwerpse Bourlaschouwburg 
was een interessante en erg gezellige activiteit van 
onze werkgroep.

We vertrokken samen aan de schoolpoort richting 
station en daar namen we de trein naar Antwerpen. 
Na een korte wandeling bereikten we onze 
eindbestemming, “de Bourla”, zoals dit historische 
gebouw in de volksmond wordt genoemd. In dit 
prachtige, historische pand is onder meer het 
bekende theatergezelschap “het Toneelhuis” 
gevestigd.

Binnen werden we opgewacht door onze gids, een 
vriendelijke dame die enthousiast begon te vertellen 
over het gebouw en zijn geschiedenis. Vervolgens 
leidde ze ons de theaterzaal binnen en mochten 
we ons laten wegzakken in de fluwelen zeteltjes. 
Toegegeven, het is misschien niet de modernste 
inrichting, maar dat is net de charme van deze 
theaterzaal. Ik gaf mijn ogen dus de kost en keek 
vol bewondering naar de pracht en praal die me 
omringde.

Ik heb die dag heel wat opgestoken én me ook goed 
geamuseerd. Dat is de ideale combinatie voor een 
geslaagde uitstap! Dank je wel.

EIGEN LEERTRAJECT EN PROJECTEN

Op onze school besteden we heel wat aandacht aan leerlingen die om allerlei redenen met de 
leerstof en/of zichzelf worstelen.

Diezelfde zorg willen we ook schenken aan leerlingen die vaak aan een half woord al genoeg 
hebben om een complexer geheel te doorgronden. Aan leerlingen die extra uitgedaagd willen 
worden.

Herken je jezelf in de tweede categorie? Voor jou organiseren we prikkelende projecten en 
stippelen we een eigen leertraject uit dat inspeelt op jouw kwaliteiten. Vanaf de tweede 
graad is er binnen dit traject de mogelijkheid om in overleg met de vakleraren bepaalde 
leerstofonderdelen zelfstandig te verwerken. Zo kan je in je eigen tempo werken.

Bij ons blijf je dus niet op je honger zitten! 
Het is fijn om te kunnen (samen)werken in een groep met gelijkgestemde jongeren.

Deze werkgroep hebben de leerlingen zelf omgedoopt tot 'Jump'.

Hoogbegaafdenwerking
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beeld 1

Engels 1

Frans 2

godsdienst 2

lichamelijke opvoeding 2

maatschappelijke vorming * 3

muziek 1

natuurwetenschappen 3

Nederlands 4

techniek 4

wiskunde 4

+

beeld 2

groeiuur 1

techniek 2
* een combinatie van geschiedenis en aardrijkskunde in themavorm

B-STROOM IN DE KIJKER

- bezige bijen en creatieve doeners -

1STE LEERJAAR B basis

In het eerste jaar b-stroom leer je ‘TWIST-en’. Je krijgt de leerstof uit het basisonderwijs 
voor de vakken wiskunde, natuur en ruimte, Frans en Nederlands op maat. Naast klassikale 
instructiemomenten is er individuele begeleiding en ondersteuning op maat. Ben je sterk in het 
ene vak, dan werk je gewoon zelf de leerstof af mét verdieping en uitdaging. Ligt dat andere vak 
je veel minder? Je leerkracht coacht je met de juiste (leer)tips...

Je deelt zelf je tijd in, maakt een haalbare planning en je leert deadlines respecteren.

In ‘CultuurTWIST’ wordt gedurende 3 lesuren godsdienst, muziek en beeld gecombineerd.

In het 1ste jaar b-stroom dans je door de leerstof, ‘twist’ je doorheen het schooljaar!

B-STROOM IN DE KIJKER
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Je volgt 20 lesuren algemene vorming in een vastgelegd basispakket + 10 lesuren basisoptie
Een basisoptie bestaat uit 10 lesuren. Je kiest één basisoptie van 10 lesuren OF 2 pakketten van telkens 5 lesuren.

algemene vorming 20

maatschappij en welzijn 10

groeiuur 1

coachuur 1

BASISOPTIE MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

algemene vorming 20

economie en organisatie 10

groeiuur 1

coachuur 1

BASISOPTIE ECONOMIE EN ORGANISATIE

algemene vorming 20

economie en organisatie 5

maatschappij en welzijn 5

groeiuur 1

coachuur 1

BASISOPTIE ECONOMIE EN ORGANISATIE
+ BASISOPTIE MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

algemene vorming 20

STEM-technieken 5

economie en organisatie 5

groeiuur 1

coachuur 1

of

sport 2

BASISOPTIE STEM-TECHNIEKEN*
+ BASISOPTIE ECONOMIE EN ORGANISATIE

algemene vorming 20

STEM-technieken 5

maatschappij en welzijn 5

groeiuur 1

coachuur 1

of

sport 2

BASISOPTIE STEM-TECHNIEKEN*
+ BASISOPTIE MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

algemene vorming 20

STEM-technieken 10

sport 2

BASISOPTIE STEM-TECHNIEKEN**
(10 Uren - inschrijven in het VTI)

* De basisoptie STEM-technieken kan ook gekozen 
worden met 2 uren Sport. Indien je voor deze 
basisoptie kiest, schrijf je je in het VTI. Je kan deze 
basisoptie combineren met een basisoptie in SUM.

** Voor deze basisoptie werken we samen met het VTI. 
Informeer je goed over de invulling van deze basisoptie. 
Wanneer je een basisoptie kiest die volledig in het 
VTI georganiseerd wordt of kiest voor de 2 uren extra 
Sport, vragen we je om in het VTI in te schrijven.

beeld 1

Engels 1

Frans 2

godsdienst 2

lichamelijke opvoeding 2

maatschappelijke vorming 2

muziek 1

natuurwetenschappen 1

Nederlands 3

techniek 2

wiskunde 3

+

basisoptie 10

groeiuur 1

coachuur 1

2DE LEERJAAR B

20 lesuren algemene vorming

Groeiuur
Tijdens het groeiuur werk je aan je digitale en sociale 
vaardigheden. Ook leren leren en werken aan studiekeuze 
komen uitgebreid aan bod.

Coachuur
Tijdens het coachuur krijg je de kans om leerstof die je 
niet goed begrepen hebt extra in te oefenen of om je te 
verdiepen in bepaalde leerstof.
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B-STROOM IN DE KIJKER

Je kan deze basisoptie kiezen voor 5 lesuren en combineren 
met een andere basisoptie.

Wanneer je kiest voor de basisoptie Maatschappij en welzijn 
voor 10 lesuren heb je een uitgesproken voorkeur om je 
grondig te verdiepen in het pakket 'Lifestyle' waarin mode een 
belangrijk leerstofonderdeel is.

In het domein 'maatschappij en welzijn' komen 3 grote 
interessegebieden aan bod: voeding, lichaamszorg en 
'lifestyle'.

Je bent geïnteresseerd in persoonlijke levensstijl, in 
gezonde voeding, in persoonlijk welzijn. Je bent creatief, 
handig, communicatief vaardig, modegevoelig. Thema's als 
'personal lifestyle', interieurvormgeving, lichaamshygiëne en 
-verzorging, sfeerschepping, gezonde voeding en beweging 
spreken je onmiddellijk aan. Je wil meer weten over hoe de 
wereld rond je werkt, hoe de keuzes die jij maakt daarin een 
rol spelen, hoe je op een fijne en sociaal vaardige manier in 
contact komt met de mensen rond je.

Je bent bereid naar jezelf te kijken en hard te werken aan de 
vaardigheden en de kennis die je nodig hebt om je eerste 
stappen te zetten in de wereld van alles wat met (zelf)zorg en 
mode te maken heeft.

Basisoptie:

Basisoptie:

- Maatschappij en welzijn -

- STEM-technieken -

• 5 lesuren 
 
• 10 lesuren

of

Informeer je voor deze basisoptie in het VTI.

B-STROOM IN DE KIJKER

Je kan deze basisoptie kiezen voor 5 lesuren en combineren 
met een andere basisoptie.

Wanneer je kiest voor de basisoptie Economie en organisatie 
voor 10 lesuren heb je een uitgesproken voorkeur om je 
grondig te verdiepen in dit domein.

Je wil weten hoe bedrijven werken: van product in 
ontwikkeling tot wanneer je het koopt in de winkel of tot het 
thuis geleverd wordt. Je wil weten wat geld waard is, wat je 
ermee kan doen, hoe je ‘slim’ verkoopt. Je krijgt inzicht in hoe 
reclame werkt en welke belangrijke rol taal en beeld daarin 
spelen.

Je bent taal- en communicatievaardig en ook de 
basisvaardigheden voor wiskunde heb je goed onder 
de knie. Je werkt graag en vlot met de computer. En het 
allerbelangrijkste: je bent bereid bij te leren, theorie te 
studeren, te groeien in wat je goed kan en graag doet... door 
ervoor te werken.

Je start onder begeleiding van je leerkrachten een 
verkoopproject op waarmee je alles wat je leert, omzet in de 
praktijk.

Basisoptie

- Economie en organisatie -

• 5 lesuren 
 
• 10 lesuren

of
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Kies voor een studierichting in de A-finaliteit. Denk na over je mogelijkheden, over wat je graag 
deed, wat aansluit bij je interesses. Hou rekening met het advies van de klassenraad.

Ontdek alle mogelijkheden op de website van 'Onderwijskiezer.be'. Informeer je over de 
studierichtingen van het Sint-Ursula-instituut.

En daarna?

Ontdek hun verhaal in het secundair…

KOBE
12 jaar

17 jaar
FIJN DAT we jou 6 jaar mochten meenemen, KOBE!

mayte
12 jaar

17 jaar
FIJN DAT we jou 6 jaar mochten meenemen, mayte!
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Grafische, creatieve opdrachten van en voor 
de leerlingen van het eerste en tweede jaar. 
De resultaten presenteren we in de school.

1 middag per week 
12.10 uur tot 12.55 uur

In het vaklokaal (2.11)

MIDDAGACTIVITEITEN

Crea
Je hoeft je niet te vervelen tijdens de middag. Voor 
of na het eten van je lunchpakket in de eetzaal kan 
je deelnemen aan allerlei activiteiten.

Wil je tijdens de speeltijd touwtjespringen, Chinese 
bordjes draaien, springstokken of -ballen gebruiken, 
misschien met een diabolo draaien en werpen, Twister 
spelen … ? 
Ga naar het speelhuis op de speelplaats en ontleen gratis 
spelmateriaal.

Enkel bij droog en aangenaam weer.

MIDDAGACTIVITEITEN

op de
Spelmateriaal

SPEELPLAATS

Creatief
SPORTIEF?of
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Is breien of haken ook jouw ding? 
Ontspanning en creativiteit in één. 
En samen is dit nog leuker.

1 middag per week 
12.10 uur tot 12.55 uur

In het technieklokaal (1.17)

MIDDAGACTIVITEITEN

Breien
HAKEN
&

Ben je aan een beetje rust en ontspanning toe? Heb je behoefte 
om je even terug te trekken uit alle drukte? Heb je het even 
moeilijk en raak je snel overprikkeld? Dan is dit iets voor jou!

2 middagen per week 
12.10 uur tot 12.55 uur

In de mediatheek (2.05)

MIDDAGACTIVITEITEN

Ontspanningstechnieken 
via 

ZAZEN
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Tijdens de middag verandert het Openleercentrum in een echt 
Leespaleis. Je nestelt je in één van de stoeltjes of zoekt een rustig hoekje 
en verdwaalt in één van de vele boeken of strips. 
Informeer je je graag over een specifiek onderwerp? Dat kan natuurlijk 
ook! Een ruim aanbod van wetenschappelijke, geschiedkundige 
tijdschriften voedt je nieuwsgierigheid. Leergierig en talenknobbel? Er is 
heel wat leesmateriaal in het Engels en in het Frans!
Schakers vinden hier ook een rustig schaakplekje en gaan de uitdaging 
aan. Zien we jou hier binnenkort?

dagelijks (uitgezonderd woensdag) 
tussen 12.10 - 12.50 uur

In het OLC (1.25)

MIDDAGACTIVITEITEN

Welkomin hetLeespaleis
en het

Openleercentrum

's Middags je hoofd leeg maken op een sportieve manier? Dan kan je meedoen met de 
sportactiviteiten op school: voetbal, beker stapelen, "Just Dance", circus, Twister, rope skipping … 
je kan het beleven op SUM.

4 middagen per week

op de speelplaats, het sportveld, de sporthal

MIDDAGACTIVITEITEN Sport
SPEL&
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Kom op 11 maart naar onze Opendag (tussen 10 en 17 uur) en maak kennis met onze school en met de 
verschillende keuzepakketten.

Informeer je op onze website via deze QR-code over hoe je je kan aanmelden voor een plekje op onze school.

Digitaal aanmelden kan je tussen 27 maart en 21 april. Volg de nodige stappen.

Ten laatste 15 mei krijg je meer informatie: indien je een plekje hebt op onze school zit er in je mailbox een 
inschrijvingsticket dat je kan gebruiken om je in te schrijven in de week van 22 mei 2023.

Wil je na 16 mei inschrijven zonder je digitaal aan te melden? Dat kan enkel als er vrije plaatsen zijn.

Voorrang voor broer of zus

Gaat er al een broer of zus (wonend onder hetzelfde dak) naar de school die je voorkeur geniet? Dan kan je 
een beroep doen op je recht op voorrang. Je volgt de stappen zoals deze hierboven beschreven staan. In de 
aanmeldingsprocedure duid je je recht op voorrang als broer of zus aan. Zo maak je digitaal gebruik van je 
voorrang.

INFORMATIE OVER DE INSCHRIJVING

Ontdek hun verhaal in het secundair…

JOPPE
12 jaar

17 jaar
FIJN DAT we jou 6 jaar mochten meenemen, JOPPE!

SIMON
12 jaar

17 jaar
FIJN DAT we jou 6 jaar mochten meenemen, SIMON!

48 49



BELEIDSTEAM  Directeur:  Mevrouw Veerle Bernaerts 
      middenschool@campussintursula.be

   Beleidsmedewerker: Mevrouw Liesbeth De Koninck 
      liesbeth.dekoninck@campussintursula.be 
 
       Meneer Stéphane Du Jardin 
      stephane.dujardin@campussintursula.be 
 
      Mevrouw Doortje Verschueren 
      doortje.verschueren@campussintursula.be

ADRES   Postadres:  Kanunnik Davidlaan 15 - 2500 Lier 
      tel. 03 491 92 00 
      sum.campussintursula.be 
      middenschool@campussintursula.be 
 
   Toegang en onthaal: Kanunnik Davidlaan 15 - 2500 Lier

INTERNAAT   Onze leerlingen kunnen op internaat in SAL Internaat 
   Antwerpsestraat 121 - 2500 Lier 
   03 491 97 96, internaat@sal.be

INLICHTINGEN

Ontdek hun verhaal in het secundair…

STEPHANE
12 jaar

18 jaar
FIJN DAT we jou 6 jaar mochten meenemen, STEPHANE!

WOBBE
12 jaar

17 jaar
FIJN DAT we jou 6 jaar mochten meenemen, WOBBE!
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Find us on

Kanunnik Davidlaan 15 - 2500 LIER 
sum.campussintursula.be
middenschool@campussintursula.be 
03 491 92 00
Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen HeLi vzw - Nooitrust 4 - 2390 Malle - BE0448.528.592 - www.kobavzw.be - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 


