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Secundair Onderwijs

Woord vooraf
Beste leerling
Misschien mogen we je volgend schooljaar verwelkomen in onze school. Wij zijn een groene
school met een hart voor leerlingen. Elke leerling in onze school krijgt kwaliteitsvol onderwijs en
de nodige zorg. Creativiteit, respect voor de natuur, een gezonde levenshouding en zelfkennis
zijn onze speerpunten.
Iedere overstap, ook de overstap van de basisschool naar het secundair, zorgt voor vragen en
onzekerheden. Niet iedereen gaat immers even makkelijk om met verandering of is in staat tot
het maken van een bewuste keuze.
Met deze brochure willen we je een duidelijk beeld schetsen van de structuur en de werking in
de eerste graad van onze school. Dat is informatie die je goed kan gebruiken wanneer je straks
verder wil nadenken over die belangrijke stap.
De directie
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INLEIDING
In de eerste graad van het secundair onderwijs bieden wij zowel de A-stroom als de B-stroom
aan. Wat dit onderscheid nu precies inhoudt, lees je op de volgende bladzijden.
Geen enkele leerling is hetzelfde en geen enkele leerling leert op dezelfde manier of in
hetzelfde tempo. Toch moeten ze allemaal evenveel kansen krijgen.
Door differentiatie houden we rekening met verschillen tussen leerlingen. Het is de
aangewezen manier om het beste uit leerlingen te halen. Het gaat erom dat iedere leerling
zich goed voelt in de klas en er zinvol, betrokken, actief en zelfstandig bezig is.
Om tegemoet te komen aan de verschillen in de klas geven we zowel aandacht aan
remediëring als aan verdieping.

B

B-STROOM
In de B-stroom is er extra aandacht en meer tijd om je te helpen met studeren. Zo kan je tekorten uit het basisonderwijs wegwerken. De klasgroepen zijn kleiner zodat iedere leerling meer
aandacht krijgt. Het tempo in de B-stroom ligt lager dan in de A-stroom. De vakken Nedelands,
wiskunde en Mavo worden niet op een traditionele wijze gegeven. Tijdens de FLEX-lessen
zullen deze 3 vakken in 1 pakket gegeven worden. Zo groei je in verantwoordelijkheidszin, zelfredzaamheid en communicatieve vaardigheden. Bovendien word je sterker in het organiseren
van je schoolwerk en vaardiger in ICT.

> Het eerste leerjaar van de B-stroom (1B)
In 1B krijg je algemene vorming zoals Nederlands, wiskunde en moderne vreemde talen.
Daarnaast is er aandacht voor praktische vorming. Via het vak techniek maak je kennis met
verschillende domeinen, zoals biotechniek, energie en ICT.
1B is voor leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs hebben en toch de leeftijd van 12 jaar bereiken voor 31 december van het lopende schooljaar.

> Het tweede leerjaar van de B-stroom (2B)
Het tweede leerjaar van de B-stroom stoomt je klaar voor een studierichting die je voorbereidt op de arbeidsmarkt. Hoewel de theorie beperkt blijft, verwerk je ook algemeen vormende leerstof.
In 2B proef je van twee basisopties.
Basisoptie Maatschappij en welzijn
Je leert zorgen voor jezelf, de omgeving en de anderen. Je bent geboeid door samenwerken
met anderen en zorgen voor mens en omgeving. Via projecten en oefeningen ontplooi je je
communicatieve en sociale vaardigheden.
Basisoptie Sport
Je leert gezond bewegen en werkt aan een gezonde levenshouding. Je vindt team spirit, fair
play en verantwoordelijkheid belangrijk. Hierbij heb je aandacht voor de invloed van onder
andere gaming, imago, reclame en geld. Je ontwikkelt er niet alleen je fysieke maar ook je
sociale en communicatieve vaardigheden.
Na 2B kan je in onze school in de tweede graad de richting Zorg en welzijn en de richting
Beweging en sport volgen.
In de derde graad kan je de richting Verzorging, de richting Assistentie in wonen, zorg en
welzijn of de richting Beweging en sport volgen.
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B

LESSENTABEL B-STROOM

1ste jaar

2de jaar

godsdienst

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

maatschappelijke vorming

3

2

Engels

1

2

Frans

2

1

Nederlands

4

3

wiskunde

4

3

muziek

1

1

beeld

1

1

4+1

2

3

1

techniek (1)
natuur en ruimte
Basisopties (beide opties verplicht)
Maatschappij en welzijn
Sport

5
5

ICT (2)

1

titularisuur (3)

1

1

keuzeuur (4)
• Crea
• Beweeg wijzer (enkel 1ste jaar)
• Wetenschappen & techniek (enkel 2de jaar)

2

1

> Verduidelijking bij de lessentabel
Lesuren in het blauw aangeduid, zijn schooleigen keuzes.
(1) Techniek:
Het vak techniek stelt je in staat om op een methodische wijze betrouwbare technisch-wetenschappelijke kennis over techniek te verwerven. Er komen onderwerpen
aan bod die verband houden met de ervaringsgebieden biotechniek (voeding), constructie, energie, ICT en transport.

(4) Keuzeuur:
In 1B kan je kiezen tussen 2 uur Beweeg wijzer of 2 uur Crea. In 2B heb je de keuze
tussen 1 uur Crea of 1 uur Wetenschappen & techniek.
Beweeg wijzer is veel meer dan het vak lichamelijke opvoeding. Naast sportieve leerinhouden wordt het keuzevak ook ingevuld met thema’s die aansluiten bij de vier pijlers
van onze schoolvisie: natuurbeleving, creativiteit, gezonde levenswijze en zelfkennis.
Dit geeft je de kans om jezelf beter te leren kennen en je persoonlijkheid verder te
ontwikkelen.
Ben je creatief? Heb je interesse voor kunst, fotografie en woord? Dan kan je kiezen
voor het keuzevak Crea. Tijdens deze lessen kan je je artistieke talenten ontplooien. Zo
is er voor ieder wat wils: tekenen, knutselen, schilderen, fotograferen, acteren en nog
zoveel meer. Ook hier komen de 4 pijlers van onze schoolvisie aan bod. Deze keuze is
zowel in 1B als in 2B mogelijk.
Als je geïnteresseerd bent in Wetenschappen & techniek, dan kan je dit vak in 2B kiezen. Wil je weten hoe iets in elkaar zit of hoe iets werkt? Heb je altijd al proefjes willen
doen in een labo? Dan is dit een keuze voor jou. Je kan ervaren of je nauwkeurig en
zelfstandig kan werken, of je oog voor detail hebt en waarnemingen kan verwoorden.
Welkom in de wereld van wetenschappen en techniek.

(2) ICT:
In het vak ICT leer je heel wat computervaardigheden die je kan gebruiken in het dagelijkse leven en in de lessen.
(3) Titularisuur:
1 lesuur per week wordt een uur met de titularis, de klassenleraar, ingeroosterd. Tijdens dit lesuur word je begeleid in het leven zoals het is in Mariagaarde. Projecten en
thema’s ... worden ingeleid. Er wordt tijd vrijgemaakt voor feedbackgesprekken naar
aanleiding van het rapport of situaties die zich voordoen. Er wordt gewerkt aan een
goede klassfeer. Leren plannen en leren leren worden extra in de verf gezet.
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derde graad

tweede graad

eerste graad

STUDIEAANBOD
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1ste jaar

Sportwetenschappen
Een sportieve doorstroomrichting met een zwaar pakket algemene
vakken, gecombineerd met diverse sportvakken. Deze richting bereidt
die leerlingen voor op een professionele of een academische bachelor.

Sport
Sportbegeleiding
Een sportieve opleiding met aandacht voor algemene vorming, die
de leerlingen voorbereidt op een professionele bachelor of op de
arbeidsmarkt.

Biotechnische wetenschappen
Biotechnologische en chemische wetenschappen
Een opleiding met nadruk op wiskunde en wetenschappen die
leerlingen voorbereidt op een professionele of academische bachelor.

Biotechnieken
Biotechnologische en chemische technieken
Een wetenschappelijke opleiding die leerlingen voorbereidt op een
professionele bachelor of op de arbeidsmarkt.

Maatschappij- en welzijnswetenschappen
Welzijnswetenschappen
Een studierichting met aandacht voor de mens in de maatschappij,
die leerlingen voorbereidt op een professionele of een academische
bachelor.

Maatschappij en welzijn
Gezondheidszorg
Een studierichting met aandacht voor de mens in de maatschappij, die
leerlingen voorbereidt op een professionele bachelor of op de arbeidsmarkt.

Zorg en welzijn
Assistentie in wonen, zorg en welzijn
Verzorging
In deze studierichtingen krijgt de zorg voor de mens in de
maatschappij alle aandacht. Deze studierichtingen bereiden
leerlingen voor op de arbeidsmarkt.

Beweging en sport
Een studierichting waar beweging en sport centraal staat en die
leerlingen voorbereidt op de arbeidsmarkt.

1B

1A

2de jaar

Spo r t

Ste m-w etens cha ppen

3de jaar

Ma a ts cha ppi j en w elz i jn

Ma a ts cha ppi j e n w elz i jn
+ Sport

Sport

Biotechnische
wetenschappen

Biotechnieken

Maatschappijen
welzijnswetenschappen

Sportwetenschappen

Sportbegeleiding

Biotechnologische
en chemische
wetenschappen

Biotechnologische
en chemische
technieken

Welzijnswetenschappen

Gezondheidszorg

Assistentie
in wonen,
zorg en
welzijn

D

D&A

D

D&A

D

D&A

A

Sportwetenschappen
4de jaar

Maatschappij
en welzijn

5de jaar

6de jaar

Beweging
en sport

Zorg en welzijn

Verzorging

Beweging
en sport

A

A

D = doorstroomrichting = voorbereiding op verdere studies
A = arbereidsmarktgerichte richting = voorbereiding op de arbeidsmarkt
D&A = voorbereiding op verdere studies of op de arbeidsmarkt
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A-STROOM
In de A-stroom wordt de leerstof van het basisonderwijs verder uitgediept. De nadruk ligt op
theorie. Praktische vorming komt minder aan bod. Je leert stap voor stap zelfstandig studeren.

> Het eerste leerjaar van de A-stroom
Alle leerlingen in 1A hebben dezelfde lessentabel, met uitzondering van het keuzeuur. Je
kan kiezen uit de volgende keuzevakken: Sociale vorming, Wetenschappen & wiskunde of
Beweeg wijzer.
Tijdens de inschrijving polsen we naar je interesses. Zo vormen we klassen van leerlingen met
dezelfde interesse. Er zijn een aantal modeltrajecten mogelijk.

Modeltraject 1
Voor leerlingen met een sportief en theoretisch profiel.
Zij kiezen voor het keuzevak Wetenschappen & wiskunde en volgen tijdens het
differentiatieuur vooral verdieping wiskunde, Nederlands of Frans.
Modeltraject 2
Voor leerlingen met een wiskundig-wetenschappelijk profiel.
Zij kiezen voor het keuzevak Wetenschappen & wiskunde en volgen tijdens het
differentiatieuur vooral verdieping wiskunde.
Modeltraject 3
Voor leerlingen met een sportief maar een minder theoretisch profiel.
Zij kiezen voor het keuzevak Beweeg wijzer en werken tijdens het differentiatieuur
vooral aan de basisdoelen voor Frans, Nederlands en wiskunde. Verdieping voor Frans,
Nederlands en wiskunde volgen ze waar dit mogelijk is.
Modeltraject 4
Voor de leerlingen met een sociaal profiel.
Zij kiezen voor het keuzevak Sociale vorming en werken tijdens het differentiatieuur
vooral aan de basisdoelen voor Frans, Nederlands en wiskunde. Verdieping voor Frans,
Nederlands en wiskunde volgen ze waar dit mogelijk is.

> Het tweede leerjaar van de A-stroom
In het tweede leerjaar van de A-stroom kies je voor één basisoptie: STEM-wetenschappen,
Maatschappij en welzijn of Sport.

Basisoptie STEM-wetenschappen
		
Ben je geboeid door natuurwetenschappen, wiskunde en techniek? Weet je graag hoe
iets in elkaar zit en hoe het werkt? Wil je zelf oplossingen bedenken en uitwerken? Dan
is Stem-wetenschappen echt iets voor jou! Je wordt ondergedompeld in de wereld van
wetenschappen en techniek: laboproeven, determinatie, microscopie, wetenschappelijke
verslagen maken … In deze basisoptie ontdek je of de richting Sportwetenschappen,
Biotechnische wetenschappen of Bio-technieken iets voor jou is.
Met de juiste talenten en voldoende inzet zijn er ook andere studierichtingen mogelijk.
Basisoptie Maatschappij en welzijn
Vind je een persoonlijke en gezonde levensstijl belangrijk? Interesseert het je een beter
inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van onze samenleving en in het sociale gedrag
van mensen? Ligt je omgeving je nauw aan het hart en werk je graag samen ?
Dan is Maatschappij en Welzijn iets voor jou!
Via projecten en oefeningen ontplooi je je communicatieve en sociale vaardigheden. In
deze basisoptie ontdek je of de studierichtingen Maatschappij- en welzijnswetenschappen
of Maatschappij en welzijn iets voor jou zijn.
Met de juiste talenten en voldoende inzet zijn er ook andere studierichtingen mogelijk.
Basisoptie Sport
Boeit de relatie tussen natuurwetenschappen, sport en beweging je? Sport je graag en
vind je team spirit, fair play en verantwoordelijkheid nemen belangrijk?
Dan is de basisoptie Sport iets voor jou!
Je ontwikkelt er niet alleen je fysieke maar ook je sociale en communicatieve
vaardigheden. In deze basisoptie ontdek je of de studierichting Sport-wetenschappen
of Sport weggelegd is voor jou.
Met de juiste talenten en voldoende inzet zijn er ook andere studierichtingen mogelijk.
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A

LESSENTABEL A-STROOM

1ste jaar

2de jaar

geschiedenis

1

2

godsdienst

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

mens en samenleving

2

-

Engels

1

2

Frans

3

3

Nederlands

4

4

wiskunde

4

4

muziek

1

1

beeld

1

1

techniek

2

2

natuurwetenschappen

2

1

aardrijkskunde

2

1

basisopties (keuze)
stem-wetenschappen
sport
maatschappij en welzijn

5
5
5

basisgeletterdheid taal/ICT (1)

1

1

differentiatieuur(2)

1

1

titularisuur (3)

1

-

projectuur (4)

1

-

keuzeuur (5)
• Sociale vorming
• Wetenschappen & wiskunde
• Beweeg wijzer

1

-

> Verduidelijking bij de lessentabel
Lesuren in het blauw aangeduid, zijn schooleigen keuzes.
(1) Basisgeletterdheid taal/ICT
Gedurende 1 semester krijg je een uur ICT en gedurende 1 semester krijg je een uur
basisgeletterdheid taal.
Tijdens de basisgeletterdheid taal wordt je stapsgewijs geleerd hoe je informatie op
school verwerft. Je bestudeert hoe je moet omgaan met verschillende soorten teksten,
grafieken, definities, schema’s … Je oefent luister-, spreek-, schrijf- en leesvaardigheid
op jouw niveau. In het vak basisgeletterdheid ICT leer je heel wat computervaardigheden
die je kan gebruiken in het dagelijks leven en in de les.
(2) Differentiatieuur
In 1A volg je remediëring voor de vakken Frans, Nederlands of wiskunde in een
5-wekelijks systeem. Geen remediëring nodig? Dan dagen we je uit om verdieping te
volgen in één van deze 3 vakken.
In 2A krijg je een extra differentiatieuur Frans of wiskunde.
(3) Projectuur
In het projectuur verken je samen met een leerkracht een boeiend thema. Dat doe je
door zelf actief aan de slag te gaan. Laat je verrassen en think out of the box. Tijdens
het schooljaar maak je met een 5-tal projecten kennis.
(4) Titularisuur
1 lesuur per week breng je met je titularis, of je klassenleraar door. Tijdens dit lesuur
word je begeleid in het leven zoals het is in Mariagaarde. Projecten en thema’s worden
ingeleid. Er wordt tijd vrijgemaakt om feedbackgesprekken te voeren naar aanleiding
van het rapport of situaties die zich voordoen. Leren plannen en leren leren worden
extra in de verf gezet en er wordt gewerkt aan een goede klassfeer.
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Notities
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
(5) Keuzeuur
Om te ontdekken of je echt geïnteresseerd bent in Sociale vorming (Maatschappij
en welzijn), Wetenschappen & wiskunde (STEM) of Beweeg wijzer (Sport), kan je
in 1A kiezen tussen één van deze drie keuzevakken. Je keuze zal bepaald worden
door je interesse en dit zal ook tijdens de inschrijving besproken worden.
Wil je weten hoe iets in elkaar zit of hoe iets werkt? Heb je altijd al proefjes willen
doen in een labo? Ben je geprikkeld door fysica, biologie, chemie, wiskunde en
techniek? Dan is Wetenschappen & wiskunde (STEM) een keuze voor jou. Je kan
ervaren of je nauwkeurig en zelfstandig kan werken, of je oog voor detail hebt
en waarnemingen kan verwoorden. Kortom, of jij het in je hebt om een echte
wetenschapper te worden.

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

In het keuzevak Beweeg wijzer ontdek je de onuitputtelijke bron van het vak
lichamelijke opvoeding. Naast gekende leerinhouden zoals basiswerk rond kracht,
uithouding, lenigheid en snelheid, balvaardigheid en dans, zal het keuzevak ook
ingevuld worden met thema’s die aansluiten bij de vier pijlers van onze schoolvisie:
natuurbeleving, creativiteit, gezonde levenswijze en zelfkennis. In dit vak kies je
voor een combinatie van praktijkervaringen en theoretische achtergronden.
Ben je sociaal geëngageerd en heb je een uitgesproken interesse voor de mens in
de samenleving? Ben je bovendien ook nog geïnteresseerd in sociale experimenten?
Dan is het keuzevak Sociale vorming vast iets voor jou. Laat je strikken voor
dit vak en en laat je onderdompelen in verschillende projecten. Denk actief na
over Noord-Zuid, consumptie en zintuigen en zoek mee naar oplossingen voor
problemen. Er wordt een beroep gedaan op je kritische geest, je creativiteit en
communicatievermogen en je bereidheid tot samenwerking.
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MARIAGAARDE INSTITUUT
Wij zijn een bruisende, actieve school, gelegen in het groen, in het hartje van de
Kempen. Dagelijks proberen meer dan duizend leerlingen en honderdvijftig
personeelsleden het beste van zichzelf te geven.
Bezoek MARIAGAARDE online of kom eens langs tijdens onze opendeurdag of
infomomenten. Je bent van harte welkom!

MARIAGAARDE INSTITUUT
Oude Molenstraat 13 - 2390 Westmalle
tel. 03 312 02 56
secretariaat@mariagaarde.be - www.mariagaarde.be

VZW OZCS Midden-Kempen, Oude Molenstraat 11, 2390 Malle Ondernemingsnummer 0865 396 287

