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Beste ouder of verantwoordelijke
Beste toekomstige leerling

Zoek je naar:
• een school met enthousiaste vakleerkrachten en klassenleraren 

die het beste in elke leerling naar boven brengen?
• een school die oog en oor heeft voor de grote overstappen die je 

nu of tweejaarlijks in het secundair onderwijs moet maken?
• een school die al haar kwaliteiten voor jouw toekomst ten volle inzet?
• een school waar je vriendschap en vertrouwen kan delen?

Zoek niet langer en neem even de tijd om in deze brochure onze school in 
al haar facetten te ontdekken.

Alvast bedankt en veel leesplezier!
De directeur en het hele schoolteam
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…naar de   : elke leerling krijgt het 

vertrouwen om zich te ontwikkelen tot een 

zelfbewuste en zelfstandige jongvolwassene…

VISIE

…volgens         : elke leerling is 

uniek, we vinden het belangrijk dat elke 

leerling zich ten volle kan ontplooien en 

we begeleiden hen daar graag bij…

 Een school in beweging …

TALENT

TOEK
OMS

T

KWALITEIT…met          : elke leerling verdient 

het beste onderwijs en daar kunnen wij door 

onze kleinschaligheid maximaal op inspelen…

... waar talent doorstroomt.
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STAPPENPLAN EERSTE JAAR SECUNDAIR ONDERWIJS

GETUIGSCHRIFT 
BASISONDERWIJS BEHAALD? (*)

1STE LEERJAAR A 1STE LEERJAAR B

1A 1B1AU

Je kiest voor het bereiken 
van de basisdoelen voor  

alle vakken. 

Je kiest om voor alle 
vakken extra leerstof te 

krijgen.

Je krijgt kansen om je 
talenten te ontdekken. 

Andere aanpak, kleinere 
groepen.

NEEJA

4 u. LATIJN

27 u. ALGEMENE VORMING27 u. ALGEMENE VORMING

1 u. LEER- EN LEEFSLEUTELS1 u. LEER- EN LEEFSLEUTELS

1 u. FRANS 
+ 1 u. WISKUNDE

+
2 u. MODULE

2 u. MODULE 1
+

2 u. MODULE 2

(*) uitzonderingen enkel mogelijk na contact met CLB.
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Lessentabel 1A/1AU - 32 lesuren

VAK LESUREN

Engels 1

Frans 3

Nederlands 4

Wiskunde 4

Natuurwetenschappen 2

Geschiedenis 1

Aardrijkskunde 2

KANSEN VOOR TALENTEN IN 1A/ 1AU

Beeld 1

Muziek 1

Mens en samenleving 2

Lichamelijke opvoeding 2

Godsdienst 2

Techniek 2

Leer- en leefsleutels 1

Keuzemodules 4

De leerlingen die starten in 1Au hebben twee mogelijkheden.
Ze kiezen voor de module Latijn en volgen vier lesuren Latijn naast de 
basisvorming.
OF
Ze kiezen niet voor de module Latijn en krijgen 1 uur Frans en 1 uur wiskunde 
als aanvulling op de basisvorming. Zij kunnen daarnaast nog één module kiezen 
uit onderstaande lijst. 

De leerlingen die starten in 1A kiezen als aanvulling op de basisvorming twee 
modules uit onderstaande lijst. Tweemaal dezelfde module kiezen kan niet.

Modules SJC:

   STEM-projecten

   ondernemen

   sociale wetenschappen

   voedingsatelier

   sport

   office IT
   taalatelier

   toegepaste wetenschappen/wiskunde

   Latijn (4 uur, enkel voor 1AU)

   Nederlands (na persoonlijk overleg) 
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In deze module van 4 uur ontdek je de Latijnse 
woordenschat en spraakkunst. Eens je die een beetje onder 
de knie hebt, kan je teksten lezen en vertalen. Op die manier 
gaat de rijke wereld van de Romeinen voor je open, met hun 
boeiende geschiedenis, cultuur en verhalen. De Romeinen 
hebben onze samenleving zeker beïnvloed. Bovendien zal 
inzicht in het Latijn je helpen bij het leren van moderne 
vreemde talen. Op het einde van het eerste jaar maak je ook 
kennis met het Grieks.

Talentmodule Latijn 4 uur (enkel voor 1Au) 

Wie ben ik? Wie ben ik in mijn gezin? Wie ben ik in onze 
maatschappij? Wie ben ik in de wereld? Elke dag komen we 
in contact met onszelf en met anderen.
In sociale wetenschappen verken je de sociale relaties die we 
dagdagelijks aangaan. Via onderzoeksvragen pluis je zelf uit 
hoe we als mens bestaan en hoe we omgaan met anderen.

Talentmodule sociale wetenschappen 

Talentmodule sport 

In de module sport leer je nieuwe sporten kennen en diep 
je de klassieke sportdisciplines verder uit. Voor deze module 
ben je fysiek in heel goede conditie en wil je presteren 
op sportief vlak. Je lichaam verdraagt veel sportieve 
inspanningen, je recupereert lichamelijk snel, je hebt een 
sterk doorzettingsvermogen en je houdt van een stevige 
sportieve uitdaging.”

Deze module is een heel praktische module, waarbij je 
de eerste stappen zet in het bereiden van maaltijden. 
Je verkent de verschillende maaltijden van ontbijt tot 
avondmaal. 
Hierbij hebben we ruime aandacht voor gezonde voeding. 
Je werkt met verschillende ingrediënten, hanteert 
meerdere hulpmiddelen en leert tal van bereidingswijzen.

Talentmodule voedingsatelier 
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Talentmodule toegepaste wetenschappen en wiskunde 

In deze module ga je verder met de inzichten die je in de  
algemene vorming voor wetenschappen en wiskunde 
hebt opgedaan. Nu probeer je deze inzichten toe te 
passen in het dagelijkse leven en onderzoek je ook 
(natuur)wetenschappelijke fenomenen. Je wordt als 
leerling uitgedaagd om biologische, fysische en chemische 
vraagstukken te beantwoorden, alleen of in team. 
Je wetenschappelijke en wiskundige kennis zal hierbij zeker 
van pas komen. Je gaat zelf aan de slag, onder begeleiding 
van de leerkracht, om op die manier  
je vaardigheden aan te scherpen.

Talentmodule ondernemen 

In de module ondernemen verken je projectmatig twee 
domeinen. 
In een eerste domein ontdek je aan de hand van eigen 
onderzoeksvragen de verschillende aspecten van het 
dagelijkse economische leven. Als consument leer je hoe 
duur het leven is en welke elementen het gezinsbudget 
bepalen. 
Het tweede domein brengt je in het leven van een 
ondernemer. Je zet een eigen zaak op en leert aan de hand 
van een eigen onderneming de verschillende aspecten van 
ondernemerschap kennen.

Talentmodule STEM-projecten

In deze module krijg je een waaier aan exact-
wetenschappelijke, technologische, wiskundige en 
ontwerpcomponenten aangeboden. Je wordt uitgedaagd 
om in kleine groepjes of zelfstandig oplossingen te 
bedenken voor verschillende problemen en wel op een 
milieubewuste en creatieve manier. In de STEM-lessen 
word je aangespoord om te durven experimenteren en zelf 
op ontdekking te gaan: leren programmeren, de nieuwste 
technologieën uitproberen, enz. Op deze manier word 
je ondergedompeld in een wereld vol wetenschappelijke 
vakken en robotica. 
Ben je wiskundig aangelegd en gefascineerd door wetenschap en techniek, dan is deze 
module vast iets voor jou!
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Een taal leeft vooral door ze te gebruiken! In deze module 
ga je aan de slag met het Frans en het Engels. De basis 
voor deze moderne vreemde talen wordt gelegd in de 
algemene vorming. Tijdens deze module kan je de talen 
vooral praktisch toepassen. Je wordt uitgedaagd om je in 
verschillende communicatieve situaties uit de slag te trekken, 
zowel mondeling als schriftelijk. Communiceren in het Frans 
en in het Engels: met elkaar, met native speakers, in de klas, 
online. Naast spreek- en schrijfdurf bevorderen we natuurlijk 
ook grammaticale correctheid en uitbreiding van je woordenschat in de 
vreemde talen.

Talentmodule taalatelier 

Talentmodule Nederlands (enkel mogelijk na overleg)

Tijdens deze module werk je aan je kennis van het 
Nederlands als onderwijstaal. Om in het secundair 
onderwijs goed te kunnen meevolgen, is het belangrijk 
dat je alles goed begrijpt wat er gezegd en gevraagd wordt 
in de les, de teksten in je handboek, de oefeningen, de 
vragen op toetsen en examens. Je moet jezelf ook goed 
kunnen uitdrukken, zowel schriftelijk als mondeling. We 
bepalen van elke leerling het niveau waarop je start en 
werken op die basis verder door actief met de taal aan de 
slag te gaan. We leggen die klemtonen waar jij het meeste 
nood aan hebt (spelling, woordenschat, grammatica, lezen, 
luisteren, spreken, schrijven). 

Deze module wordt altijd gekozen in overleg met de school. Het is de bedoeling jou zo 
snel mogelijk klaar te stomen om te kunnen instappen in een andere module naar keuze

In een bedrijfscontext is het gebruik van een computer niet 
meer weg te denken. De pc wordt voor allerhande taken 

leren kennen en gebruiken van hardware en het gebruiken 
van een besturingsprogramma. Daarnaast verdiep je je in 
tekstverwerking, presentatiesoftware en rekenbladen.
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Basisvorming 2de jaar - 25 lesuren

VAK LESUREN

Aardrijkskunde 1

Beeld 1

Engels 2

Frans 3

Geschiedenis 2

Godsdienst 2

TWEEDE JAAR IN SJC (TOTAAL 32 LESUREN PER WEEK)

   2Au

   2A

elke leerling kiest 
één basisoptie van 5u

telkens 25u basisvorming

Klassieke talen (2Au)
Economie en organisatie 
Moderne Talen en wetenschappen
Maatschappij en welzijn

Elke leerling kiest één module van 2u

Keuze twee aanvullende uren naast de basisoptie  
(keuze voor het volledige schooljaar):

   2u wetenschappen

   2u moderne talen

   2u economie

   2u STEM

of 2u tijdelijke remediëring Nederlands als vervanging van keuze

VAK LESUREN

Lichamelijke opvoeding 2

Muziek 1

Natuurwetenschappen 1

Nederlands 4

Techniek 2

Wiskunde 4
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Moderne Talen en wetenschappen

De basisoptie Moderne Talen en Wetenschappen valt 
uiteen in 2 pakketten. 

In het luik Moderne Talen ga je aan de slag in het Frans, 
Engels en Nederlands. De kennis die in de algemene 
vorming van deze vakken werd opgebouwd, wordt in 
verschillende situaties praktisch toegepast. Er worden 
overeenkomsten en verschillen tussen de talen ontdekt 
en het inzicht voor talen wordt vergroot. Leerlingen 
mogen creatief aan de slag gaan met taal en genieten 
vaak van taal in al haar vormen.

In het pakket Wetenschappen worden heel wat 
onderzoeksprojecten en experimenten voor fysica, 
biologie en chemie uitgevoerd. Zo worden de 
vaardigheden en kennis die in de algemene vorming 
geleerd werden toegepast. Leerlingen ontdekken dat 
heel wat verschijnselen uit ons dagdagelijks leven te 
maken hebben met natuurwetenschappen en dat 
er heel wat verbanden zijn tussen fysica, biologie en 
chemie. 

BASISOPTIES 2DE JAAR

Klassieke Talen

De basisoptie “Klassieke Talen” bouwt verder op het vak 
Latijn uit het eerste jaar. Door het bestuderen van deze 
rijke taal wordt geleerd een taalsysteem te doorgronden 
en te analyseren. Met behulp van de grammatica en de 
woordenschat van het Latijn wordt het taalgevoel en de 
leesvaardigheid aangescherpt. Dit zal zeker helpen bij het 
leren van andere vreemde talen. Samen worden teksten 
uit de oudheid gelezen. Zo leren leerlingen genieten van 
de beeldende kracht van taal en maken ze kennis met 
een geschiedenis die nog heel veel invloed heeft op onze 
tijd. In deze basisoptie worden leerlingen uitgedaagd om 
creatief aan de slag te gaan met de taal en cultuur van de 
Grieken en Romeinen. Echt iets voor wie houdt van taal 
en van een rijke geschiedenis met sterke verhalen.
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Maatschappij en welzijn

In de basisoptie Maatschappij en welzijn leren de 
leerlingen om een persoonlijke en gezonde levensstijl 
te ontwikkelen en dit zowel vanuit een menselijke 
als vanuit een natuurwetenschappelijke benadering. 
Daarnaast verwerven ze inzicht in het sociale gedrag 
van mensen en de maatschappelijke fenomenen. 
Ook leren de leerlingen om kritisch om te gaan met 
maatschappelijke vragen en verschijnselen. Verder 
is er ook veel aandacht voor het toepassen van 
sociale en communicatieve vaardigheden die ze als 
volwassenen veelvuldig zullen toepassen. Een optie 
met heel wat mogelijkheden en vaardigheden die in 
een later leven onmiskenbaar belangrijk zullen zijn. 

BASISOPTIES 2DE JAAR

In het pakket  “Economie en organisatie” staat 
economie tot leven brengen centraal. We plaatsen 
leerlingen in de rol van consument en laten hen met 

wereld en de overheid. Daarnaast wakkeren we de 
ondernemerszin aan en laten hen voelen welke taken 
een ondernemer moet vervullen. Er wordt ruim tijd 
voorzien om het economisch leven in dagelijkse praktijk 
te ervaren. Een goede keuze voor leerlingen met een 
neus voor zaken doen.

Economie en organisatie 
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HUIDIG AANBOD TWEEDE EN DERDE GRAAD

2de GRAAD (3de + 4de JAAR)

DOORSTROOMFINALITEIT

DOMEINOVERSCHRIJDEND
(ASO)

DOMEINGEBONDEN
(TSO)

Latijn

Economische Wetenschappen Bedrijfswetenschappen

Natuurwetenschappen Maatschappij- en 
Welzijnswetenschappen

3de GRAAD (5de + 6de JAAR)

DOORSTROOMFINALITEIT

DOMEINOVERSCHRIJDEND
(ASO)

DOMEINGEBONDEN
(TSO)

Economie-Moderne Talen

Economie-Wiskunde Bedrijfswetenschappen

Wetenschappen-Wiskunde Welzijnswetenschappen

13



INFO

DAGINDELING VOORMIDDAG

08u05  Iedereen op school aanwezig

08u15-09u05 1ste lesuur

09u05-09u55 2de lesuur

 

10u10-11u00 3de lesuur

11u-11u50 4de lesuur 

Op woensdag eindigen de lessen om 11u50.

NAMIDDAG

12u50  Iedereen op school aanwezig

13u00-13u50 5ste lesuur

13u50-14u40 6de lesuur

 

14u55-15u45 7de lesuur

15u45-16u35 8ste lesuur (enkel op maandag)

PRAKTISCHE INFO 

’s Morgens is de school toegankelijk vanaf 7u30. De leerlingen zijn minstens 10 

minuten voor de aanvang van de lessen aanwezig. Het secretariaat is dagelijks 

open vanaf 7u30 tot 17u30 (op woensdag tot 12u en op vrijdag tot 16u30). 

STUDIE
Op maandag, dinsdag en donderdag is er avondstudie van 

16u (op maandag vanaf 16u50) tot 17u30. De inschrijving 

voor deze avondstudie gebeurt per trimester. Tijdens de 

proefwerken is er vrijblijvend en gratis namiddagstudie 

van 13u tot 16u35 en dit elke namiddag (dus ook op 

woensdag- en vrijdagnamiddag). 

09u55-10u10 Pauze

14u40-14u55 Pauze

14



Wie dit wenst, kan ‘s middags op school eten. Je kunt 

kiezen om soep, een belegd broodje of een warme maaltijd 

te nemen of je kan je eigen boterhammen meebrengen. 

De maaltijden worden aangerekend via de schoolrekening. 

In de eetzaal worden ook enkele suikerarme dranken 

verkocht. Water is gratis te verkrijgen.

De school beschikt over een eigen schoolbusdienst naar 

Wervik – met inbegrip van Beselare, Geluwe, Kruiseke, 

Komen-Waasten, Mesen, Houthem, Heuvelland… (andere 

stopplaatsen mits overleg).

Ben je geïnteresseerd in de schoolbusdienst – ook voor 

een kortere periode of enkel heen of terug – vermeld 

dit dan bij inschrijving. Tijdens de laatste week van de 

zomervakantie worden jullie dan gecontacteerd in verband 

met het uur waarop de bus langs komt. 

De boeken kunnen via de school aangeschaft worden. In 

de laatste week van augustus is er een boekenverkoop. 

Alle ingeschreven leerlingen worden daarop via een brief 

begin augustus uitgenodigd. 

ETEN OP 
SCHOOL

BUSVERVOER

BOEKEN

PRAKTISCHE INFO 
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Iedere leerling heeft 2 uur sport per week. Voor deze 

sportlessen heb je een T-shirt met het logo van de school, 

een zwarte sportbroek en sportschoenen nodig. Het T-shirt 

kan bij het begin van het schooljaar besteld worden via de 

LO- leerkrachten.

Tijdens de middagpauze wordt er op school een 

klassencompetitie gehouden waarbij per trimester een 

andere sport aan bod komt: volleybal, voetbal, basketbal... 

Hierin nemen de verschillende klassen en het team van 

leerkrachten het tegen elkaar op.

Alle leerlingen kunnen een locker voor persoonlijke spullen 

(gsm, boeken, turnzak…) huren. Dit is niet verplicht. Alle 

leerlingen hebben een eigen klaslokaal waar boeken en 

cursussen in een kast opgeborgen kunnen worden.

SPORT OP 
SCHOO:

LOCKER

MIDDAGSPORT

INFOPRAKTISCHE INFO 
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DATA

INFO - OPEN SCHOOL

Open school

Hou onze 
website

facebookpagina
instagram 
in de gaten

voor meer info.

OPENINGSUREN TIJDENS 
DE GROTE VAKANTIE:

eerste volledige week van juli en 
vanaf 16 augustus en telkens 
van 8.30u tot 12u en 13.30u tot 17u.

www.sint-jozefscollege.be

eerste weekend na de paasvakantie

056/31 16 38

info@sint-jozefscollege.be

Sint-Jozefscollege Wervik

sint_jozefscollege_wervik
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MEER DAN LES ALLEEN 

bezinning
�

dag van de sportclub
�

dag van de
jeugdbeweging

open leercentrum
�

schoolbib
�

middagsport

bedrijfsbezoeken
�

studiereizen
�

toneelvoorstellingen
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MEER DAN LES ALLEEN 

leer- en leefsleutels
�

studiekeuze-
begeleiding

�
mondiale dag

sportdag
�

themaweek
�

leerlingenraad

huiswerkklas
�

zorgklas tijdens de 
proefwerken

�
handelingsplannen
en ondersteuning
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Koestraat 26 - 8940 Wervik
Tel. 056 31 16 38

info@sint-jozefscollege.be
www.sint-jozefscollege.be
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