
OOK JIJ KOMT
AAN BOD
Zelf je vakkenpakket samenstellen? Op basis van je eigen 
interesses? Dat moet kunnen. Sint-Maarten geeft je de 
kans om specifieke vakken te volgen die een mooie aan-
vulling zijn bij het gebruikelijke aanbod op school. Want 
ook jouw inbreng vinden wij belangrijk.

NIEUW AANBOD
SCHOOLJAAR 2016-2017



Dag bijna-basisschoolverlater,

Straks is het zover. Dan zet jij de volgende stap in je schoolcarrière. Maar waar 
trek je naartoe? Geen gemakkelijke keuze. Om je daarbij te helpen, maken wij je 
graag wegwijs in het aanbod van Sint-Maarten.

Misschien leggen we je best even uit hoe onze school precies in elkaar zit. 
Sint-Maarten bestaat uit twee afdelingen die we samen de Campus noemen: de 
Bovenschool, voor de oudere leerlingen, en de Middenschool, voor jou en je leef-
tijdsgenoten. De eerste twee jaar breng je daar door. Het gebouw, de speelplaats, 
eetzaal,  fietsenstalling, toiletten, ja zelfs de leerkrachten: ze staan allemaal los van 
de Bovenschool. Noem het een school in een school, waar we jou en je vrienden 
voorbereiden op de latere jaren.

Natuurlijk komen er ook heel wat nieuwe vakken op je af. In feite gaan we dieper 
in op wat je al geleerd hebt in de basisschool. Maak je dus geen zorgen: we wer-
ken zo goed mogelijk samen met je huidige school om ervoor te zorgen dat die 
overgang vlot verloopt. Een nieuwe school, nieuwe vakken, nieuwe vrienden. Alles 
zal nieuw zijn. Dus steken ook wij een tandje bij zodat jij je thuis voelt.

Bovendien krijgt onze school een compleet nieuw gebouw. Spannend? Wij den-
ken van wel, hopelijk vind jij hetzelfde. We kijken er in elk geval naar uit om je er te 
ontmoeten en samen op zoek te gaan naar je talenten.   

Heb je nog vragen? Blader snel eens door deze folder en je zal merken dat er heel 
wat vragen beantwoord worden. Als er na het lezen toch nog zaken niet duidelijk 
zijn, bel of mail dan gerust. Of kom gewoon eens langs. We maken graag tijd voor 
jou en je ouders!

Tot binnenkort,

Guido Kersschot en Els Van Oosterwyck,  
directieteam Sint-Maarten Middenschool

WELKOM

Wist je dat...

77%
het gemiddeld studierendement 
is van onze leerlingen in het voort-
gezet onderwijs en dat dit meer 
dan 10% hoger ligt dan het Vlaams 
gemiddelde? 2

BASISONDERWIJS

HOGER ONDERWIJS 
(bachelor - master)
OF  
ARBEIDSMARKT

MIDDENSCHOOL
1e graad secundair onderwijs

BOVENSCHOOL
2e en 3e graad secundair onderwijs

Welk traject leg je af?

1A
met keuzegedeelte

1B

2A
met optie

BELANGSTELLINGSGEBIED
studierichting aso, bso of tso

BVL
met beroepenvelden

BELANGSTELLINGSGEBIED
studierichting bso

1700 m2

extra speelplaats voorzien?
Extra ruimte om tijdens de 
pauze te lachen, te sporten 
en te ontspannen met je 
klasgenoten. 

... je op onze Middenschool terecht komt
bij leeftijdsgenoten? De oudste leerling
is maximum             jaar ouder dan jezelf. 

picto’s moet ik nog her-
bekijken

... we volgende
schooljaar meer dan

...
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27 UUR GEMEENSCHAPPELIJKE VORMING
VOOR IEDERE LEERLING

27 UUR GEMEENSCHAPPELIJKE VORMING
VOOR IEDERE LEERLING

Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Godsdienst
Lichamelijke opvoeding
Muzikale opvoeding
Natuurwetenschappen
Nederlands
Techniek 
Wiskunde

Aanvulling Nederlands (half schooljaar)
Studiekeuzebegeleiding (half schooljaar)
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2u
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Latijn 5u

LATIJN

Wetenschappelijk werk
Socio-economische initiatie

3u
2u

MODERNE  
WETENSCHAPPEN 

Wetenschappen
Biomilieu
Initiatie Sociale 
       Wetenschappen

3u
1u

1u

TECHNIEK 
WETENSCHAPPEN

Creatie
Vormgeving

2u
3u

CREATIE EN 
VORMGEVING

Computervaardigheden
Initiatie in de 
       handelswereld

2u

3u

HANDEL

1A 2A
Aardrijkskunde
Frans
Geschiedenis
Godsdienst
Lichamelijke opvoeding
Muzikale opvoeding
Natuurwetenschappen
Nederlands
Leren leren
Plastische opvoeding
Techniek en ICT
Wiskunde

 + 5 UUR   JOUW KEUZE  + 5 UUR   JOUW KEUZE

1u
1u
1u
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Plus 
Nederlands
Frans
Wiskunde

PLUS
(ENKEL BASISLEERSTOF)

2u
1u
1u
1u

Nieuw!

Wetenschappen
Problem Solving
Programmeren
Engels

4u

1u

TWIN

Nieuw!

Techniek
Wetenschappen
INformatica

Ondersteunen
Begeleiden
Plannen
Groeien

Kiezen is niet makkelijk. En wat houden 

die vakken precies in? Neem deel aan onze 

instaplessen tijdens de Open Campus. Ze 

zijn een hele hulp om de juiste keuze te 

maken. Meer info kan je op de achterkant 

van deze folder vinden.

WAT KIES JE?
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Frans
Godsdienst
Lichamelijke opvoeding
Maatschappelijke vorming
Muzikale opvoeding
Natuurwetenschappen
Nederlands
Plastische opvoeding
Wiskunde
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Frans
Godsdienst
Lichamelijke opvoeding
Maatschappelijke vorming 
Muzikale opvoeding
Natuurwetenschappen
Nederlands
Plastische opvoeding
Sociale activiteiten
Wiskunde
ICT

Techniek

Computervaardigheden
Initiatie in de administratie en verkoop
Nederlands
Handvaardigheden

2u
2u
2u
1u

KANTOOR - VERKOOP

Creatie
Vormgeving

4u
3u

MODE - INTERIEUR

Personenzorg
Zorg voor leef- en woonsituatie
Zorg voor voeding

2u
2u
3u

VERZORGING - VOEDING

 + 2 X 7 UUR   JOUW KEUZE

Voeding
Kunststoffen
Verzorging
Metaal
Mode
Elektriciteit
Hout

32 UUR GEMEENSCHAPPELIJKE VORMING
VOOR IEDERE LEERLING

18 UUR GEMEENSCHAPPELIJKE VORMING
VOOR IEDERE LEERLING1B BVL

Je kiest in het tweede jaar 2 pakketten 

van 7 uur. Zo ben je op het einde van dit 

jaar van vele markten thuis. Je ontdekt je 

sterke punten, dat maakt het makkelijker 

om te kiezen in het derde jaar.

Ben je eerder een doener dan een denker? 
Voel je je als een vis in het water in een 
kleinere groep en hou je van een individuele 

aanpak? Dan is 1b beslist iets voor jou! 
We herhalen heel wat leerstof uit de basis-
school en helpen je  je talenten te ontdekken. 



Op de Middenschool zijn er nog heel wat andere dingen te beleven naast de lessen die je elke week krijgt. 
Over de middag zijn er geregeld klascompetities in de sporthal (of buiten). Klassen spelen dan netbal, bas-
ketbal, voetbal en er wordt af en toe ook gedanst! Op woensdagnamiddag nemen we ook wel eens deel 
aan competities met andere scholen uit de buurt. En als we een erg sterk team hebben, stoten we wel eens 
door tot de eindronde van de provincie Oost-Vlaanderen… of nog verder!

Kan je enkel maar sporten over de middag of na de schooltijd? Zeker niet. De leerlingenraad organiseert 
o.a. onze schoolradio en zijn ook medeorganisator van de Jonge Sokkenfuif.  Soms verkopen zij ook fruit 
over de middag of helpen ze bij de “Soep op de stoep”-actie. En wie graag een gezelschapsspel speelt, krijgt 
daar ook de kans voor.

De muzikanten leven zich dan weer uit in de schoolband. Met gitaar, piano, drums of met gewone stem-
banden repeteren zij in ons supergezellig muzieklokaal voor optredens op school. Misschien iets voor jou? 

Soms ga je voor een vak ook wel eens op leeruitstap. Dan leer je buiten de muren van je klas of van de 
school. Zo bezoeken we o.a. Singelberg, De Vroente, Xanten, Antwerpen, Technopolis, Brussel … het twee-
de jaar gaat zelfs naar Parijs! Echt iets om naar uit te kijken!

Maar misschien heb je zelf nog andere ideeën of voorstellen? De begeleiders van de leerlingenraad zullen 
die graag van jou horen. Wie weet haalt jouw voorstel het wel en kunnen andere leerlingen mee genieten 
van jouw idee. Tof, niet?

 
 

WAT KRIJG JE NOG MEER
Wat je elke dag krijgt hangt een beetje af van je lessenrooster. Dat is elke dag anders. Som-
mige vakken heb je 5 of 6 uur per week, andere dan weer maar 1 keer. Sommige vakken 
heeft iedereen, maar andere heb je alleen maar als je er echt  voor gekozen hebt. Dat kan je 
allemaal vinden in de lessentabel.

Het kan ook gebeuren dat je klas in 2 groepen gesplitst wordt en dat elke groep een verschil-
lend vak krijgt. Dat is wel handig want dan krijg je les met minder leerlingen in je groep! De 
leerkracht kan je tijdens zo’n les veel beter begeleiden en heeft meer tijd voor jouw vragen. 
Misschien is dat wel een moment waarop je extra kan oefenen of waar je net een extra uitda-
ging krijgt omdat je het onderwerp al onder de knie hebt. Dat verschil in werken met leerstof 
noemen we op onze school: “basis” en “verdieping”. Dat gebeurt voor Frans, Nederlands en 
wiskunde.

Je krijgt 5 keer per schooljaar een rapport Persoonlijk Werk. Daar kan je volgen hoe het met 
je resultaten gesteld is. 3 keer per jaar is er een examenperiode. Door de commentaar die 
bij de cijfers staat, kom je te weten hoe de leerkracht over jouw prestatie en studiehouding 
denkt. Best wel belangrijk om rekening mee te houden! Jij en je ouders kunnen je resultaten 
bovendien heel het schooljaar ook digitaal raadplegen via Smartschool. Zo zie je je eigen 
rapport groeien! Hoe dat werkt, leggen we je later nog uit.

Maar je krijgt vooral heel veel kansen om van alles te leren, te onderzoeken, te ontdekken 
over jezelf. Tijdens je 2 jaar op de Middenschool zal je zo je sterke punten ontdekken maar 
zal je ook werkpunten tegenkomen. We gaan je daar bij begeleiden zodat je op het einde van 
het tweede jaar voldoende stevig in je schoenen staat om de stap naar het derde jaar met 
succes te zetten. 

WAT KRIJG JE?
SPORT

ONTSPANNING

MUZIEK

CULTUUR



Zorg dragen op onze school, betekent zorg dragen voor iedere leerling van onze school. Daarom mag je rekenen op onze brede preventieve basiszorg. Een 
aantal maatregelen die in onze ogen normaal zijn, maar die jij van iedere leerkracht mag verwachten. 

Maar misschien heb jij nét iets meer nodig om je goed te voelen op onze school. Dan gaan we samen met jou en je ouders op zoek naar die dingen die wij 
kunnen doen om jou vooruit te helpen. 

EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN: 
• inhaallessen voor Nederlands, Frans of wiskunde;
• tijdsklas tijdens de examens;
• gebruik van computer;
• samenwerken met een buddy;
• begeleiding bij invullen agenda;
• gebruik van door de school aangeboden memokaartjes;
• aangepaste plaats in het klaslokaal;
• mogelijkheid tot time-out uit de klas;
• … .

Hebben je ouders vragen rond de specifieke zorg die je nodig hebt, dan kunnen zij terecht bij onze zorgcoördinatoren: mevrouw Van Roeyen of mevrouw 
Vanderhallen. Ook de adjunct-directeur (mevrouw Van Oosterwyck) zal jullie graag verder helpen. Via het schoolnummer of via Smartschool kan je met hen 
een afspraak maken. 

Wist-je-datje
Half april wordt de Sint-Maarten Campus officieel 
ingehuldigd. Samen met de uitbreiding van de 
schoolgebouwen staat ook een nieuwe website in 
de steigers. 

SPECIAAL VOOR JOU.

WIJ STAAN VOOR 
JE KLAAR: 

Vakleerkrachten

Klasleerkrachten

Studiecoaches

Zorgcoördinator
Leren

Zorgcoördinator
Socio-Emo

Adjunct-directeur

Directeur



Weet jij al wat je later wil worden? Of weet je het nog helemaal niet?

Geen nood! In onze brede eerste graad mag je rustig groeien. Tijdens onze lessen stu-
diekeuzebegeleiding helpen we je verder kiezen. Vanuit jouw sterke punten zoeken we 
samen naar jouw belangstelling en stippelen we het pad uit dat leidt naar jouw toe-
komst. 

Vanaf het derde jaar krijg je op onze Bovenschool de kans om je verder te specialiseren 
binnen je belangstellingsgebied. 

WAT WIL JE?

CREATIEVE 
VORMING
Moderealisatie en 
-presentatie, bso

CREATIEVE 
VORMING
Moderealisatie en 
-verkoop, bso*

ECONOMISCHE 
VORMING
Economie, aso 

Handel, tso 

Kantoor, bso

ECONOMISCHE 
VORMING
Boekhouden- 
informatica, tso*
Economie-
moderne talen, aso*
Economie-wiskunde,
aso*
Handel, tso * 
Kantoor, bso
(Office and Retail)
Moderealisatie en -ver-
koop, bso*

ECONOMISCHE 
VORMING
Kantooradministratie 
en gegevensbeheer, 
bso
(Business Support)

EXACTE 
WETENSCHAPPEN
Sociale en technische 
wetenschappen, tso*

Wetenschappen, aso

EXACTE 
WETENSCHAPPEN
Economie-wiskunde, 
aso,*

Latijn-wiskunde, aso*

Moderne talen- weten-
schappen, aso*

Sociale en technische 
wetenschappen, tso*

KLASSIEKE 
VORMING
Latijn, aso

KLASSIEKE 
VORMING
Latijn-moderne talen, 
aso, *

Latijn-wiskunde, aso*

MENS EN 
SAMENLEVING
Humane 
wetenschappen, aso

Sociale en technische 
wetenschappen, tso*

Verzorging-voeding, 
bso*

MENS EN 
SAMENLEVING
Humane 
wetenschappen, aso

Sociale en technische 
wetenschappen, tso*

Verzorging, bso*

MENS EN 
SAMENLEVING
Kinderzorg, bso

Thuis- en bejaarden- 
zorg / zorgkundige, 
bso

VOEDING

Verzorging-voeding, 
bso*

MODERNE 
TALEN
Economie-moderne 
talen, aso*

Handel, tso*

Latijn-moderne talen, 
aso*

Moderne talen- 
wetenschappen, aso*
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(*) Deze studierichting sluit aan bij meer dan één belangstellingsgebied.



2-in-1? Ja hoor: Sint-Maarten is een campus met een Midden- en Bovenschool. Twee aparte scholen die één geheel vormen, maar 
op een heel specifieke manier tegemoet komen aan wat jij belangrijk vindt. 

MIDDENSCHOOL
De school voor onze jongste leerlingen, en dus voor jou. In de Middenschool komen het eerste en tweede jaar van het secundair onderwijs 
samen. Je zit er in een apart gebouw met je leeftijdsgenoten en wordt er klaargestoomd voor de latere jaren. We schermen je bewust af van 
de oudere leerlingen, zodat je in alle rust en vrijheid jezelf kan ontplooien. En natuurlijk begeleiden wij je dag in dag uit. Zodat je na twee jaar 
Middenschool de juiste studiekeuze kan maken.

BOVENSCHOOL
Aan de andere kant van het bos vind je de Bovenschool. Daar zitten de leerlingen van het derde tot het zevende jaar secundair. Hier steek ook 
jij normaal gezien de neus aan het venster na de Middenschool. Wij doen er in elk geval alles aan om je vlot van het tweede naar het derde jaar 
te laten gaan. Je klasleerkracht, je vakleerkrachten, de studiecoaches, de leerlingenbegeleiders, het ondersteunend personeel en de directie 
zorgen ervoor dat je je vlug thuis voelt op onze school. Je kan steeds bij hen terecht. De eerste schooldag op de Bovenschool word je door hen 
wegwijs gemaakt in onze manier van werken en de nieuwe gebouwen. Je ouders heten we van harte welkom op jouw plaatsje in de klas na 
één week school-lopen. We kijken er alvast naar uit om je na twee jaar te mogen begroeten en je verder te begeleiden in jouw verdere studies.

EEN CAMPUS MET EEN PLAN VOOR JOU

In het LEERHOF, centrum 
voor creatief leren, vinden 
we polyvalente ruimtes voor 
projecten, een virtueel kan-
toor, een open leercentrum, 
een leerwinkel, lokalen voor 
expressie en de eetruimte 
voor de 3e graad.

Nieuw! 8 nieuwe lokalen, 
uitgerust met interactieve 
digi-borden.

Nieuw! 2 nieuwe 
labo’s, 2 nieuwe pc-
lokalen, een nieuwe 
polyvalente zaal en 
een leskeuken. Extra 
lokalen die voorzien 
zijn van een digi-bord.

ONTHAAL BOVENSCHOOL

ONTHAAL MIDDENSCHOOL

KALLOBAAN

INGANG MIDDENSCHOOL

INGANG BOVENSCHOOL
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1 Leerhof 7 Muziekklas

3 Leskeuken, modeklassen en 
verzorgingsklassen

9 Sportzaal

4 Kapel

2 ‘Lege plek om te blijven’
een blijvende herdenkingsplaats 
voor onze overleden leerlingen en 
personeelsleden

8 Nieuwe speelplaats5

6

Ondergrondse fietsenstalling

Studie- en werkruimte voor onze  
leerlingen



SINT-MAARTEN MIDDENSCHOOL 
KALLOBAAN 3A // 9120 BEVEREN
T 03 775 83 08 
middenschool@sintmaartencampus.be

SINT-MAARTEN BOVENSCHOOL 
KALLOBAAN 1 // 9120 BEVEREN
T 03 750 94 94 
bovenschool@sintmaartencampus.be

SINTMAARTENCAMPUS.BE

WOENSDAG
3 FEBRUARI 2016
SINT-MAARTEN
BINNENSTEBUITEN
Infoavond voor toekomstige 
leerlingen en hun ouders.

ZATERDAG
19 MAART 2016
INSCHRIJFDAG
Van 10u tot 15u voor alle 
nieuwe leerlingen eerste jaar.

VRIJDAG
26 FEBRUARI 2016
FILMPROJECTAVOND
“SMARTMOVIES”
De school bruist van onder
tot boven! Hollywood in 
Beveren! Niet te missen!

ZONDAG
24 APRIL 2016
OPEN CAMPUS
Met instaplessen en allerlei 
belevingsactiviteiten.

DONDERDAG
30 JUNI 2016 EN
VRIJDAG
1 JULI 2016
VOLTOOIING VAN 
DE INSCHRIJVING
Met intakegesprek.

Wat heb je nodig en
wat breng je mee?
Op de inschrijfdag heb je 
nog niet veel nodig, maar bij 
de voltooiing breng je zeker 
mee: 
• rapport (+ getuigschrift)
   basisschool;
• identiteitskaart (of kids ID); 
• zorgverslag (indien van
   toepassing).

WIL JE ERBIJ ZIJN?

Op 15 april 2016 viert onze campus
feest. Met al onze leerlingen en 
leerkrachten openen we officieel 
onze nieuwe gebouwen.

DONDERDAG
10 MAART 2016
INSCHRIJFDAG
VOOR BROERS 
EN ZUSSEN 
VAN CAMPUS-
LEERLINGEN


