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Klaar voor de grote stap?
Nieuwe gezichten, nieuwe speelplaats, nieuwe vakken door nieuwe leerkrachten...

Ben je klaar voor die nieuwe grote stap?

Met deze brochure maken we je wegwijs in die nieuwe wereld van het secundair onderwijs.

Starten in de eerste graad A
Als je het getuigschrift basisonderwijs

behaalde, dan start je in het eerste leerjaar A.  

Naast het basispakket van 28 lesuren kies je uit

twee mogelijkheden: Discovery of Latijn.

Discovery
Binnen Discovery heb je twee Talent-uren

waarin je kennismaakt met 3 domeinen:

Economie & Organisatie, Maatschappij &

Welzijn en STEM. Zo kan je jouw interesses en

talenten ontdekken. 

Daarnaast kies je verdieping of remediëring

voor Frans en wiskunde: verdieping als je voor

extra uitdaging gaat, remediëring als je liever

nog wat oefent op de basisdoelstellingen.

Latijn
Ligt jouw interesse bij klassieke talen en heb je

talent  voor het bestuderen van teksten, het

leren over oude culturen? Dan is Latijn iets voor

jou. Binnen deze optie krijg je ook voor Frans en

wiskunde extra uitdaging.

Meer info en online opendeur via

sintmichiel.be/secundair

Starten in de eerste graad B
Wie geen getuigschrift basisonderwijs

behaalde, start in Grow! (eerste leerjaar B).

Naast het basispakket van 28 lesuren heb je

twee Talent-uren en kies je 1 uur verdieping

of remediëring voor Nederlands en Frans.

 Talent buiten de lessen

@sintmichielleopoldsburg

sintmichiel.leopoldsburg

School is meer dan les volgen alleen (en

gelukkig maar!).

Tijdens de middagen kunnen onze leerlingen

hun talenten ontdekken en ontwikkelen in

werkgroepen zoals sport, deco, muziek en

toneel, leerlingparlement Chill!...

Daarnaast gaan we (in coronavrije tijden)

geregeld op uitstap: sportdagen,

verkeersdagen, uitstappen naar zee, de Hoge

Rielen... We organiseren  ook leuke activiteiten

zoals de Vriendschapsweek, Expressieweek,

Schrijf-ze-vrij-dag, Zuidactie voor het goede

doel, het eindejaarsfeest...

http://sintmichiel.be/secundair


Latijn 

Discovery

e
1   Leerjaar A

Engels

Frans

Nederlands

natuur, ruimte en techniek

ICT

wiskunde

geschiedenis

godsdienst

mens & samenleving

artistieke vorming

lichamelijke opvoeding

 

1 u

3 u

4 u

6 u

1 u

4 u

1 u

2 u

2 u

2 u

2 u

 

 

 

Keuzepakket: 4 lesuren

Basispakket: 28 lesuren

Latijn

Talent 

Verdieping / remediëring Frans

Verdieping / remediëring wiskunde

2 u

1 u

1 u

4 u
of

Economie & Organisatie,  

Maatschappij & Welzijn,

STEM.

De leerlingen van Discovery proeven

tijdens het schooljaar van de verschillende

"Talenten". 

Zo maken ze kennis met de domeinen 

Het tweede jaar
Basispakket: 28 lesuren

Engels

Frans

Nederlands

natuur, ruimte en techniek

ICT

wiskunde

godsdienst

maatschappelijke vorming

artistieke vorming

lichamelijke opvoeding

 

1 u

2 u

4 u

7 u

1 u

4 u

2 u

3 u

2 u

2 u

Keuzepakket: 4 lesuren

Talent 

Verdieping / remediëring Frans

Verdieping / remediëring Nederlands

2 u

1 u

1 u

De leerlingen van Grow! leren tijdens Talent
de domeinen Economie & Organisatie en

Maatschappij & Welzijn kennen. Zo ontdekken

ze waar hun talenten vooral liggen.

Voor Frans en Nederlands voorzien we een

uurtje verdieping of remediëring. Tijdens deze

uren worden de klassen opgesplitst. Voor de

leerlingen die nog niet helemaal mee zijn met

de basisdoelen herhalen we de leerstof

(remediëring), leerlingen die de basisdoelen

helemaal onder de knie hebben, krijgen

verdieping:  extra uitdaging, moeilijkere

oefeningen...

1   Leerjaar B    Grow!
e

2 Economie en organisatie

2 Maatschappij en welzijn

2 Moderne talen en wetenschappen

2 STEM

2 Latijn

2 Welzijn en organisatie

Vanuit 1 Discovery kan je in het tweede jaar

doorstromen naar volgende richtingen:

Kom je uit 1 Latijn, dan kan je naast

bovenstaande richtingen ook nog naar

Leerlingen uit 1 GROW!  zetten hun studies

voort in

doorstroom- (voorbereiding hoger onderwijs),  

arbeidsmarkt- (voorbereiding op werken) en

dubbele finaliteit (voorbereiding op hoger

onderwijs en/of werken).

Na het tweede jaar stroom je door naar onze

Bovenbouw. Daar kan je verder studeren in de

domeinen Economie & Organisatie, STEM,

Maatschappij & Welzijn of Taal & Cultuur.

We bieden deze richtingen aan in drie

finaliteiten:  

De tweede graad 


