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Welkom!
Beste ouder
In september maakt uw dochter of zoon de overstap
van de basisschool naar de secundaire school. Een
hele aanpassing wordt dat, in een hele nieuwe omgeving. In deze brochure vindt u een overzicht van
de studiemogelijkheden en meer informatie over het
reilen en zeilen in onze school.

Beste leerling
Binnenkort zet je de grote stap van de basisschool
naar de Eerste Graad van het secundair onderwijs. Je
moet meteen ook al enkele keuzes maken waarbij je
rekening moet houden met waar je goed in bent en
wat je graag doet. Wij zullen je helpen.
Onze school is nieuw voor je. Je zal veel leerlingen
en leerkrachten ontmoeten en de gebouwen kunnen
er aanvankelijk wel erg groot uitzien. Toch zal het niet
lang duren voor je je hier thuis zal voelen.

Vorig jaar had je één juf of meester, nu zal je voor bijna elk vak een andere leerkracht krijgen. Eén (of twee)
van die leerkrachten zal je ‘klasleerkracht(en)’ zijn. Bij
haar of hem kan je altijd terecht.
Je zal in het secundair onderwijs misschien ook wat
meer moeten studeren. Je staat er niet alleen voor.
Eén van onze belangrijkste taken bestaat erin je te
‘leren hoe je moet leren’. Je klasleerkracht(en) en alle
vakleerkrachten zullen je hiervoor aanwijzingen geven.
De Eerste Graad is vooral een ontdekkingstocht naar
je mogelijkheden. Je maakt zelf al een eerste keuze
bij inschrijving. In de loop van die eerste twee jaren
in het secundair onderwijs ontdek je dan zelf welke
vakken je écht graag doet en welke vakken je minder
goed liggen. Vanaf het begin van de Tweede Graad (het
derde jaar) kies je voor een bepaalde studierichting.
In deze brochure vind je al heel wat informatie. Heb
je nog vragen, dan geven we je graag verdere uitleg.
Tot snel!
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Onze visie op onderwijs, onze vijf pijlers
Dicht bij de leerling
Bij ons telt iedereen mee, en we dragen het respect
voor iedere medemens dan ook hoog in het vaandel. Als school willen wij de leerling begeleiden in zijn
persoonlijke groei.

De lat ligt hoog
Door kwalitatief en voldoende uitdagend onderwijs
te bieden willen we het beste uit elke jongere halen,
niet alleen als leerling maar ook als mens.

Oog voor talent
Leerlingen krijgen maximale kansen om zichzelf te ontplooien. Alle leerlingen verdienen een plaats in onze
school waar zij hun talenten ten volle kunnen benutten.
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Feel good
Wij willen een school zijn waar iedere leerling zich
goed in zijn vel voelt, waar de leerling meer is dan
een nummer.

Katholiek
Als katholieke dialoogschool willen wij vertrekken
vanuit een hedendaagse invulling van de christelijke
waarden en een groot respect voor de eigenheid van
iedereen, ongeacht afkomst of geloof.
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Via Tienen

De Eerste Graad

De Tweede en de Derde Graad
Alle studierichtingen van de Tweede en de Derde
Graad worden gegroepeerd in vijf studiedomeinen.
Na het beëindigen van een opleiding ben je klaar
om door te stromen naar het hoger onderwijs of
naar de arbeidsmarkt, afhankelijk van de gevolgde
studierichting.
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De Eerste Graad is een brug tussen het basisonderwijs en een meer specifieke keuze in de Tweede en
Derde Graad van het secundair onderwijs. We bieden
je een uitgebreid en gevarieerd studieaanbod aan.
Zo kan je steeds kiezen voor een optie die het best
aansluit bij jouw interesses en sterke punten.

Maatschappij
en welzijn
4

Structuur secundair onderwijs in

Via

Economie
en organisatie
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Het eerste jaar

Het eerste
jaar
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Stap 1: Ga ik naar 1A of 1B?
Heb je in het basisonderwijs je getuigschrift behaald,
dan ga je naar het eerste leerjaar A. Heb je geen getuigschrift behaald, dan ga je naar het eerste jaar B.

De Uitbreiding

Getuigschrift basisonderwijs behaald?

Heb je in het basisonderwijs geen problemen om de
leerstof te begrijpen en heb je extra uitdaging nodig,
dan is de uitbreiding de juiste keuze voor jou.

Ga je naar het eerste jaar A, dan dien je nog een keuze
te maken tussen de basis- of uitbreidingsdoelen.

JA

NEE

Stap 2: Kies ik voor de Basis
of de Uitbreiding?
De leerplannen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
voorzien in basis- en uitbreidingsdoelen. Deze leerplannen vormen het uitgangspunt van het onderwijsaanbod in onze school. Ze geven de leerlingen de tijd
en de ruimte om hun zwakke punten bij te spijkeren
en hun sterke punten te ontwikkelen. Een leerling is
geslaagd als hij de basisdoelen bereikt.

• Vlot door basisschool,
zonder ondersteuning
• Nood aan een extra
uitdaging

• Mét ondersteuning om
de leerstof te begrijpen

1A Uitbreiding

1A Basis

1B

algemene vorming:
basis- en
uitbreidingsdoelen

algemene vorming:
basisdoelen

algemene vorming
-> Lees verder op blz. 27

De Basis
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Als je als leerling in het basisonderwijs extra ondersteuning nodig hebt om de leerstof te begrijpen, kies
je best om bij de algemene vorming de basisdoelen
te bereiken.
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Stap 3: Welke keuze-uren spreken mij aan?
Naast de 27 uren algemene vorming die je krijgt, zijn er ook 5
uren keuze en differentiatie. Op
basis van je interesse kan je een
aantal keuzes maken.

1A Basis: keuzegedeelte
Als je de basisdoelen kiest, dan
krijg je 3 verkennende projecten.
Eerste jaar

Differentiatie

Door van alle projecten eens te
proeven, kom je makkelijk te weten waar je sterktes en interesses
liggen.

1A Uitbreiding:
keuzegedeelte

de verkennende projecten met het
oog op een verdere studiekeuze.
Indien je voor uitbreiding kiest,
zullen de projecten iets complexer zijn dan wanneer je kiest
voor basis.

Als je de uitbreidingsdoelen kiest,
kan je kiezen tussen Latijn, STEM of

27 u. algemene vorming

5 u. keuze en differentiatie
Latijn 4 u.

Uitbreiding
-> Ga naar blz. 17
1A

Basis
-> Ga naar blz. 23
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STEM 3 u.

ICT 1 u.
ICT 1 u. en Frans + 1 u.

Projecten 2 u.:
- STEM-TechniekenWetenschappen
- Economie en Organisatie
- Maatschappij en Welzijn

Frans + 1 u.
wiskunde + 1 u.
ICT 1 u.

Projecten 2 u:
- STEM-Technieken
- Economie en Organisatie
- Maatschappij en Welzijn

Frans + 1 u.
wiskunde + 1 u.
ICT 1 u.

Binnen de differentiatie-uren kiezen we als school ervoor om extra
uren te integreren in de algemene
vorming. Dit kan je in de lessentabellen zien aan de vermelding
‘+ 1’.
Deze extra uren maken het mogelijk om voor deze vakken in te spelen op de verschillende noden en
vragen van de leerlingen. Zo kan
er geremedieerd worden waar
nodig, terwijl andere leerlingen
extra worden uitgedaagd binnen
de geziene leerstof. Zo willen we
iedereen de kans geven om de
eigen talenten maximaal te ontwikkelen.
Daarnaast voorzien we voor alle
leerlingen van het 1ste jaar 1 u.
ICT, waarin het aanleren van de
digitale vaardigheden aan bod
komt.
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1A Uitbreiding

1A
Uitbreiding

17

STEM

LATIJN
Je bent geboeid door taal, leest graag
verhalen en wilt meer te weten komen
over de rijke geschiedenis van de Romeinen en de
Grieken.

Vak

Lesuren

Aardrijkskunde

2

Beeld

2

Engels

1

Frans

3

We lezen deze verhalen en staan stil bij de taal van de
Romeinen: het Latijn. Door ons te verdiepen in deze
taal ontdekken we de vele mogelijkheden die een Romein had om zich uit te drukken en leren we zo ook
onze eigen taal, het Nederlands, beter beheersen.
We ontdekken dat Latijn minder veraf is dan op het
eerste zicht lijkt: heel wat Franse, Italiaanse, Spaanse,
Engelse en zelfs Nederlandse woorden zijn namelijk
afkomstig uit het Latijn.

Geschiedenis

1

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Mens en samenleving

2

Natuurwetenschappen

2

Nederlands

4

Techniek

2

Je bent iemand die in de lagere school zelfstandig
kon werken en je schoolwerk kon organiseren zonder
hulp van je ouders. Je hebt een goed geheugen om
snel te kunnen studeren en je geeft niet te vlug op.

Wiskunde

4

Latijn

4

ICT

1

In het vak Latijn leer je, door verhalen te lezen, de leefwereld van de Romeinen kennen. Hoe zag een Romeinse woning eruit? Wat viel er te beleven in een badhuis?
Hoe ging een gladiatorengevecht eraan toe? ...
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Eerste jaar Latijn

STEM prikkelt je, stimuleert je om op ontdekking te gaan, om probleemoplossend
aan de slag te gaan en onderzoekend te leren.
STEM staat voor vier grote pijlers: ‘Science’ (wetenschap), ‘Technology’ (technologie), ‘Engineering’
(techniek) en ‘Mathematics’ (wiskunde).
Je leert de basisvaardigheden van ICT die verder uitgediept worden binnen de STEM-projecten en tevens
geïntegreerd worden in meerdere vakken.
Via projecten tracht je op allerlei vragen en complexe
theorieën een antwoord te geven.
Je hebt interesse voor wetenschappen en technologie én je behaalde mooie cijfers in het zesde leerjaar van de basisschool, zeker voor wiskunde. Je wilt
op een behoorlijk hoog technologisch niveau uitgedaagd worden.
Je bent in staat om verbanden te leggen en kan zelfstandig werken. Je bent gemotiveerd om hard te werken en je kan een hoog studietempo aan.

Eerste jaar STEM
Vak

Lesuren

Aardrijkskunde

2

Beeld

2

Engels

1

Frans

3+1

Geschiedenis

1

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Mens en samenleving

2

Natuurwetenschappen

2

Nederlands

4

Techniek

2

Wiskunde

4

STEM

3

ICT

1
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PROJECTEN
STEM-Technieken-Wetenschappen
In een complexe maatschappij als de onze is er
een grote nood aan pientere wetenschappers. Je
droomt ervan om technicus te worden of je wil
graag verder studeren in de wondere wereld van
de wetenschappen.
De meerwaarde van STEM-Technieken-Wetenschappen is de extra vorming op vlak van wetenschappen,
wiskunde, technologie en engineering. Via uitdagende projecten leer je waarnemen en experimenteren.
Je wordt getraind in het probleemoplossend denken
en het nauwkeurig analyseren en beoordelen van wetenschappelijke informatie.

Economie en Organisatie
Veel mensen denken dat economie alleen maar
over geld gaat, maar dat is niet zo. Economie is
een sociale wetenschap die de maatschappij als
onderwerp van studie heeft.
20

Je onderzoekt de mens en de samenleving en leert

Eerste jaar Projecten
over behoeften, inkomsten en uitgaven, bedrijven …
Je blik op de wereld verruimt, en je gaat op zoek naar
het hoe en waarom van gebeurtenissen in de wereld.
Je verkent de economische aspecten van het gezinsleven, denkt na over het gedrag en keuzes van mensen en leert kritisch omgaan met media en politiek.

Maatschappij en Welzijn
Sociale vaardigheden?
Hoe doe je dat ook alweer, zo’n smiley in het echt?
Bij Maatschappij en Welzijn leggen we de nadruk op
het ontwikkelen van jouw sociale competenties in het
dagelijks leven. Luisteren, behulpzaam zijn, respectvol
omgaan met elkaar … zijn de sociale vaardigheden waar
we de nadruk op leggen. We proberen deze vaardigheden eigen te maken door middel van rollenspelen,
het geven van voordrachten en andere werkvormen.
Door middel van interactie met elkaar versterk je niet
alleen jouw sociale vaardigheden, maar ook die van
de mensen rondom je.

Vak

Lesuren

Aardrijkskunde

2

Beeld

2

Engels

1

Frans

3+1

Geschiedenis

1

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Mens en samenleving

2

Natuurwetenschappen

2

Nederlands

4

Techniek

2

Wiskunde

4 +1

Projecten

2

ICT

1

Projecten = doorschuifsysteem
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1A Basis

1A
Basis
22
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PROJECTEN
STEM-Technieken
Door zelf op onderzoek te gaan leer je dat STEM
antwoorden kan bieden op heel wat problemen in
de maatschappij van vandaag.
Je bestudeert niet alleen de industriële technologie,
maar je leert ook de concrete toepassingen ervan in
technische realisaties. Zo leer je in de werkplaats de
eerste handelingen en het gebruik van gereedschappen en machines.

Economie en Organisatie
Veel mensen denken dat economie alleen maar
over geld gaat, maar dat is niet zo. Economie is
een sociale wetenschap die de maatschappij als
onderwerp van studie heeft.
Je onderzoekt de mens en de samenleving en leert
over behoeften, inkomsten en uitgaven, bedrijven …
Je blik op de wereld verruimt, en je gaat op zoek naar
het hoe en waarom van gebeurtenissen in de wereld.
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Eerste jaar Basis
Vak
Je verkent de economische aspecten van het gezinsleven, denkt na over het gedrag en keuzes van mensen en leert kritisch omgaan met media en politiek.

Maatschappij en Welzijn
Sociale vaardigheden?
Hoe doe je dat ook alweer, zo’n smiley in het echt?
Bij Maatschappij en Welzijn leggen we de nadruk
op het ontwikkelen van sociale competenties bij de
leerlingen doorheen hun dagelijks leven. Luisteren
naar elkaar, behulpzaam zijn, respectvol omgaan met
elkaar … zijn de sociale vaardigheden waar we tijdens dit project de nadruk op leggen. We proberen
deze vaardigheden eigen te maken door middel van
rollenspelen, het geven van voordrachten en andere
werkvormen.
Door middel van interactie met elkaar versterk je niet
alleen jouw sociale vaardigheden, maar ook die van
de mensen rondom je.

Lesuren

Aardrijkskunde

2

Beeld

2

Engels

1

Frans

3+1

Geschiedenis

1

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Mens en samenleving

2

Natuurwetenschappen

2

Nederlands

4

Techniek

2

Wiskunde

4 +1

Projecten

2

ICT

1

Projecten = doorschuifsysteem
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1B

1B
26

27

Naast de 27 uren algemene vorming zijn er ook vijf uren keuze en differentiatie. Daarin proef je van vier verkennende projecten en krijg je een uur ICT, een extra uur Nederlands en een klasuur met je klasleerkracht.
Eerste jaar

27 u. algemene vorming

5 u. keuze en differentiatie
Projecten 2 u.:

1B

Basis

- Maatschappij en Welzijn
- STEM-Technieken
- Economie en Organisatie

1 klasuur
Nederlands + 1 u.
ICT 1 u.
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In het project Economie en Organisatie staat economische vorming voorop. Je maakt kennis met een
aantal basisbegrippen en -principes rond handel,
consumenten en ondernemingen. Hierbij wordt ook
aandacht besteed aan de impact op de samenleving
en het milieu.
Daarnaast komen ook een aantal digitale vaardigheden en digitale geletterdheid aan bod.

PROJECTEN
Maatschappij en Welzijn

Economie en Organisatie

STEM-Technieken

Binnen dit project worden de lessen uitgewerkt rond
een aantal thema’s zoals voeding en verzorging. We
doen dit met de nodige aandacht voor gezonde voeding, gezondheid en hygiëne.

Binnen dit project leer je werken met verschillende
grondstoffen. Je leert op welke manieren je deze kan
verwerken en met welke machine. De afgewerkte
werkstukjes mag je mee naar huis nemen.

Daarnaast leer je werken met verschillende materialen en wordt je creativiteit geprikkeld. Het samenwerken met elkaar en het ontwikkelen van je sociale vaardigheden krijgen de nodige aandacht. Een gezonde
levensstijl en een basis aan sociale vaardigheden maken van jou een fijn mens.

Veilig en ordelijk werken is hier erg belangrijk. Je creativiteit wordt aangewakkerd, want je kan zelf werkstukjes uitwerken en maken. Stap voor stap leer je
jouw eigen mogelijkheden en talenten ontwikkelen.

1B
Vak

Lesuren

Beeld

2

Engels

1

Frans

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Maatschappelijke vorming

3

Nederlands

4+1

Techniek

4

Wetenschappen

3

Wiskunde

4

Projecten

2

Klasuur met klasleerkracht

1

ICT

1

Projecten = doorschuifsysteem
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Het tweede jaar

Het tweede
jaar

31

32

2A Uitbreiding

2A
Uitbreiding

33

In 2A zal je een optie moeten kiezen die vijf lesuren bedraagt. Zo kan je te weten komen of een gelijkaardige
richting in de Tweede en de Derde Graad iets voor jou is. Voor de algemene vorming heb je gekozen voor basisof uitbreidingsdoelen.
Tweede jaar

25 u. algemene vorming

5 u. basisoptie

differentiatie-uren

Latijn 4 u. - Grieks 2 u.

wiskunde + 1 u.

Latijn
2A

Uitbreiding

Mod. Talen-Wetenschappen
STEM-Wetenschappen

Frans + 1 u.
wiskunde + 1 u.

Economie en Organisatie
Maatschappij en Welzijn

Klassieke talen: Latijn en Latijn-Grieks
Indien je in het tweede jaar voor de optie Klassieke
talen kiest, dompel je je verder onder in de cultuur
van de Romeinen en de Grieken. Je verbreedt en verdiept je kennis van de Latijnse taal. Je kan je keuze
voor Latijn ook nog verder aanvullen met Grieks.
34

Moderne Talen-Wetenschappen
Ben je goed in moderne vreemde talen? Hou je van
wetenschappen? Dan is Moderne Talen-Wetenschappen iets voor jou! Zowel voor talen als wetenschappen
krijg je een stevige basis voor studierichtingen die in
onze hogere jaren zullen leiden tot een boeiende job.

STEM-Wetenschappen
In STEM-Wetenschappen krijg je als leerling de kans
om je specifieke wiskundige en wetenschappelijke talenten te ontdekken en verder te ontplooien. Je werkt
projectmatig en op een toegepaste manier rond allerlei STEM-gerelateerde onderwerpen. Je gaat zelf
aan de slag volgens de wetenschappelijke onderzoeksmethode. Ook programmeer je met Scratch en
construeer je met LEGO ‘Mindstorms’, zodat je de
onderliggende logica zal leren begrijpen.

schap, waarin persoonlijk en maatschappelijk welzijn
centraal staan. Ben je graag onder de mensen? Dan
is deze studierichting iets voor jou! Je wil bovendien
de maatschappij waarin je leeft beter begrijpen. Door
te leren over andere culturen zal je onze samenleving
beter begrijpen en (ver)nieuwe(nde) ideeën vormen.

Economie en Organisatie
Vandaag is het goedkoper om Spaanse tomaten te
importeren dan ze hier zelf te kweken. Door de globalisering is onze wereld één groot dorp. Door te kiezen
voor Economie en Organisatie krijg je meer inzicht in
deze ingewikkelde handelsprocessen. Eveneens train
je je communicatieve vaardigheden en talenkennis,
zodat je jouw economische inzichten op een boeiende manier kunt voorstellen.

Maatschappij en Welzijn
Kiezen we voor een harde, harteloze samenleving?
Onze school wil bijdragen tot een warme gemeen35

Tweede jaar A, (uitgez. Grieks-Latijn)

Tweede jaar A, Grieks-Latijn
Vak

36

Lesuren

Vak

Lesuren

Aardrijkskunde

1

Aardrijkskunde

1

Engels

2

Engels

2

Frans

3

Frans

3+1

Geschiedenis

2

Geschiedenis

2

Godsdienst

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Lichamelijke opvoeding

2

Muziek

2

Muziek

2

Natuurwetenschappen

1

Natuurwetenschappen

1

Nederlands

4

Nederlands

4

Techniek

2

Techniek

2

Wiskunde

4+1

Wiskunde

4+1

Grieks

2

Basisoptie

5

Latijn

4
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2A Basis

2A
Basis
38
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Tweede jaar

25 u. algemene vorming

5 u. basisoptie

differentiatie-uren

STEM-Technieken

2A

Basis

Economie en Organisatie

Frans +1 u.
wiskunde + 1 u.

Maatschappij en Welzijn

STEM-Technieken
In STEM-Technieken bereiden we jou voor op onze
typisch technische en meer praktische studierichtingen. De nadruk ligt op het technische aspect en op
handvaardigheid. Dit met een gezond evenwicht tussen ‘denken’ en ‘doen’. Ook programmeren komt in
deze praktische richting aan bod.

Economie en Organisatie
Vandaag is het goedkoper om Spaanse tomaten te
importeren dan ze hier zelf te kweken. Door de globalisering is onze wereld één groot dorp. Door te kiezen
40

voor Economie en Organisatie krijg je meer inzicht in
deze ingewikkelde handelsprocessen. Eveneens train
je je communicatieve vaardigheden en talenkennis,
zodat je jouw economische inzichten op een boeiende manier kunt voorstellen.

Maatschappij en Welzijn
Kiezen we voor een harde, harteloze samenleving?
Onze school wil bijdragen tot een warme gemeenschap, waarin persoonlijk en maatschappelijk welzijn
centraal staan. Ben je graag onder de mensen? Dan
is deze studierichting iets voor jou! Je wilt bovendien

de maatschappij waarin je leeft beter begrijpen. Door
te leren over andere culturen zal je onze samenleving
beter begrijpen en (ver)nieuwe(nde) ideeën vormen.

Tweede jaar A
Vak

Lesuren

Aardrijkskunde

1

Engels

2

Frans

3+1

Geschiedenis

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Muziek

2

Natuurwetenschappen

1

Nederlands

4

Techniek

2

Wiskunde

4+1

Basisoptie

5
41

2B

2B
42
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Naast de 20 uren algemene vorming die je krijgt, kies je nog voor 1 basisoptie van 10 uren of 2 basisopties van
5 uren.
Tweede jaar

20 u. algemene vorming

10 u. basisoptie

differentiatie-uren

Econ. en Organisatie (5 u.)
Maatschappij en Welzijn (5 u.)
2B

1 klasuur
Nederlands + 1 u.

Basis

STEM-Technieken (10 u.)

STEM-Technieken (10 u.)
Binnen dit project leer je werken met verschillende
grondstoffen. Je leert op welke manieren je deze kan
verwerken en met welke machine. De afgewerkte
werkstukjes mag je mee naar huis nemen.
Veilig en ordelijk werken is hier erg belangrijk. Je creativiteit wordt aangewakkerd, want je kan zelf werkstukjes uitwerken en maken. Stap voor stap leer je
jouw eigen mogelijkheden en talenten ontwikkelen.

Tweede jaar B
Vak
Engels

2

Frans

1

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Maatschappelijke vorming

2

Muziek

2

Wetenschappen

1

Nederlands

Economie en
Organisatie (5 u.) +
Maatschappij en Welzijn (5 u.)
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Economie en Organisatie (5 u.)
Binnen Economie en Organisatie ligt de focus op je
rol als persoon binnen de samenleving en als consument. We hebben aandacht voor bewust omgaan
met de samenleving en de leefomgeving. Ook digitale vaardigheden komen uitgebreid aan bod.

Maatschappij en Welzijn (5 u.)
In Maatschappij en Welzijn staan je sociale en communicatieve vaardigheden voorop. Je leert reflecteren over je eigen handelen, en hebt aandacht voor
een gezonde en persoonlijke levensstijl, onder andere door het bereiden van eenvoudige, gezonde maaltijden.

Lesuren

3+1

Techniek

2

Wiskunde

3

Basisoptie(s)

10

Klasuur met klasleerkracht

1
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Praktische info

Praktische
info

47

Een dag op school
Start en einde lessen

Een lesdag
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08.25 u. - 09.15 u.

eerste lesuur

09.15 u. - 10.05 u.

tweede lesuur

10.05 u. - 10.20 u.

pauze

10.20 u. - 11.10 u.

derde lesuur

11.10 u. - 12.00 u.

vierde lesuur

12.00 u. - 12.50 u.

middagpauze

12.50 u. - 13.40 u.

vijfde lesuur

13.40 u. - 14.30 u.

zesde lesuur

14.30 u. - 14.40 u.

pauze

14.40 u. - 15.30 u.

zevende lesuur

15.30 u. - 16.20 u.

studiemogelijkheid

We verwachten je elke dag uiterlijk vijf minuten voor het begin van de lessen. De lessen
eindigen om 15.30 u., behalve
op woensdag, dan eindigen de
lessen om 11.50 u.

Middagpauze
Je mag de school slechts verlaten wanneer je van je
ouders en de school toestemming krijgt om thuis te
eten. Rondslenteren in de stad is niet toegestaan. Je
boterhammen eet je op in de eetzaal. Er is warme
soep verkrijgbaar.

Cultuur
Tijdens de schooluren worden er een aantal culturele
activiteiten georganiseerd zoals studiereizen, muziekuitvoeringen, toneel, film, voordrachten ... We verwachten van al onze leerlingen een open culturele
belangstelling en proberen hen door een ruim aanbod daarin te stimuleren.

Sport
Elke middag kan je tafeltennis spelen en kan je deelnemen aan de tafeltenniscompetitie. Ook een zaalvoetbal- en een badmintoncompetitie staan op het
programma. Op woensdagnamiddag zijn er regelmatig sportactiviteiten, onder andere (zaal)voetbal.

Studie
Dagelijks, behalve op woensdag, is er in de Eerste
Graad studiemogelijkheid tot 16.20 u.
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Via
Eerste Graad
A-stroom I B-stroom
Waaibergstraat 5
3300 Tienen
016 81 98 01
eerstegraad@viatienen.be

www.viatienen.be

