Geluwe - dag van de jeugdbeweging

Een hartelijke school…
voor een boeiende toekomst
Al 90 jaar is de Sint-Jorischool een begrip in de onderwijswereld in Menen.
De school telt twee vestigingen met een verschillend aanbod:
in Menen: een zevenjarige secundaire school met sociaal gericht onderwijs,
handelsgericht onderwijs en wetenschappelijk gericht onderwijs.
in Geluwe: een eerstegraadsschool met open aanbod naar verder secundair onderwijs.
In een hartelijke school is het aardig toeven. Op beide vestigingen hebben we naast kwaliteitsvol
onderwijs, ook bijzondere aandacht voor die kleine en grote momenten die het schoolse leven
verrijken. Een deugddoende babbel, een schouderklop, een groepsbevorderende excursie,
een activiteit over de middag …
Leerlingen bouwen op onze school hun toekomst uit. Daarom investeert de Sint-Jorisschool
voortdurend in de kwaliteit van haar onderwijs. Dat kan door een extra impuls in infrastructuur,
maar even goed door inzetten op vernieuwende onderwijsvormen en aandacht voor zorg.

Menen - speelplaats

Algemene praktische info…
Info
ontdekkingstocht Menen
8 maart 2017 van 15 u. tot 17.30 u.
infoavond Geluwe
8 maart 2017 van 19 u. tot 20.30 u.
infoavond 2de graad
18 april 2017 van 18 u. tot 19.30 u.
infoavond 3de graad
18 april 2017 van 19.15 tot 20.30 u.
inschrijvingstweedaagse Geluwe en Menen
29 juni 2017 van 16 u. tot 18.30 u.
30 juni 2017 van 14 u. tot 19 u.

Openschool
Geluwe
Menen

21 april 2017 van 17 u. tot 19.30 u.
5 mei 2017 van 17u. tot 20.30 u.

Inschrijfperiodes

(juli – augustus)

Menen - Geluwe
Fabiolalaan 2, 8930 Menen
3 - 8 juli 2017 van 9 u. tot 12 u. en 13.30 u. tot 16.30 u.
16 - 31 augustus 2017 van 9 u. tot 12 u. en 13.30 u. tot 16.30 u.
(op zaterdag: 9 u. tot 12 u., op zondag: gesloten)
(bezoek campus Geluwe na telefonisch contact)

Contact
Tel. 056 51 36 82
info@sint-jorisschool.be . www.sint-jorisschool.be

Menen - Picknick Meters en Peters met eerstejaars begin schooljaar

Algemene praktische info…
Dagindeling

Maaltijden

8.10
8.15
9.05
9.55 – 10.15
10.15
11.05
11.55 – 13.10
13.15
14.05
14.55 – 15.10
15.10
16.00

De school biedt de kans om ’s
middags te blijven eten. Hierbij
werken we samen met Scolarest.
Zij bieden dagelijks verzorgde
warme schotels en verschillende
belegde broodjes aan. Er is regelmatig oog voor een vegetarisch
alternatief.
Wie dat wil, kan natuurlijk ook
zijn eigen lunchpakket gebruiken,
al dan niet met een drankje of
soep van de school. In de refter

iedereen op school
eerste lesuur
tweede lesuur
pauze
derde lesuur
vierde lesuur*
middagpauze
vijfde lesuur
zesde lesuur
pauze
zevende lesuur
achtste lesuur**

zijn plat en spuitwater voorzien.

* laatste lesuur op woensdag
**enkel op dinsdag
In geluwe eindigt de voormiddagpauze om 10.10 u.
en eindigt het vierde lesuur om 11.50 u.

ook praktische info op ommezijde ➥

Studiegelegenheid
Op maandag, dinsdag en donderdag
kunnen leerlingen op vrijwillige basis
in de avondstudie blijven. Leerlingen
kunnen studie volgen tot 16.50 u.
of tot 17.45 u.
Tijdens de examens kunnen leerlingen die dat willen namiddagstudie
volgen op school.

Klaslokalen en lockers
Leerlingen van de eerste graad hebben een eigen
klaslokaal en kunnen daar hun boeken opbergen.
Voor leerlingen van de tweede en derde graad
voorziet de school boekenkluisjes.
Bijna elk klaslokaal is uitgerust met beamer
en heeft toegang tot het internet.

ook praktische info op ommezijde ➥

Bereikbaarheid
De school is vlot bereikbaar met
de fiets en het openbaar vervoer.
Zowel in Geluwe als in Menen is er
een halte van “De Lijn” dichtbij en het
station van Menen ligt op wandelafstand voor wie naar onze vestiging
in Menen komt. Wie fietst kan de fiets
kwijt in onze veilige fietsenstalling.
Leerlingen uit Wervik, Kruiseke,
Beselare, Dadizele, Ledegem en
Moorsele kunnen gebruik maken
van de schoolbus om Menen te
bereiken.

Het leven op school

Schoolradio

Leerlingenraad

In het kader van een
pedagogisch project brengen
de leerlingen af en toe Radio
SIJO. De leerlingen brengen
zo zelf de nieuwtjes van hun
school bij hun medeleerlingen.
Ook in Geluwe kleuren we
de middagpauze af en toe
met wat muziek.

Leerlingen kunnen hun inbreng
doen in het leven op school via de
leerlingenraad. Per graad is er een
aparte leerlingenraad met eigen
begeleidende leerkrachten en
opvoeders.

het leven op school gaat verder op deze achterkant ➥

Het leven op school

Cultuur
De school biedt op
geregelde tijdstippen film
en toneel aan. Ook tentoonstellingen en beursbezoeken
behoren tot het aanbod.

Sport en gezondheid
Naast de sportactiviteiten over de middag
en na schooltijd, krijgen de leerlingen de
kans om deel te nemen aan verschillende
interscholencompetities. Naast een goede
conditie letten we op gezonde voeding via
talrijke initiatieven.

Werkplekleren en stage
In onze richtingen van de tweede en derde graad
is praktijkervaring opdoen een heel belangrijke pijler.
Via werkplekleren kunnen leerlingen onder begeleiding
van leerkrachten proeven van het leven op de werkvloer
en theorie omzetten in praktijk. In de derde graad komt
stage meer en meer op de voorgrond.

Excursies en bedrijfsbezoeken
De vorming van onze leerlingen gebeurt veelvuldig
buiten de schoolmuren. Bedrijfsbezoeken en één- en
meerdaagse excursies zijn de uitgelezen kans
om kennis en ervaring op te doen.

het leven op school gaat verder op deze achterkant ➥

Schoolkrant
Wil je als ouder of leerling een terugblik
op het voorbije trimester, dan kan je alles
nalezen in “Golflengte”, onze schoolkrant.
Zowel leerkrachten als leerlingen schrijven
mee aan artikels die een mooi beeld geven
van alle activiteiten die plaatsvonden.

Zorg
Onze slogan “Een hartelijke school, voor een boeiende
toekomst” in gedachte, legt onze school de focus heel sterk
op de zorg voor onze leerlingen. Elke leerling legt tijdens zijn
schoolloopbaan de bouwstenen voor de verdere toekomst.
Wie wat steun nodig heeft, kan deze op diverse manieren
krijgen. Naast zorginitiatieven per graad, zijn er mogelijkheden die in elk studiejaar gelden.
In de eerste graad zorgen we voor een comfortabele overgang van het basis- naar het secundair onderwijs. Bovendien
zetten we in op gepaste ondersteuning voor onze leerlingen.
Heel toegankelijke zorg voor leerlingen, maar met focus op
groei naar zelfstandigheid in de hogere jaren, daar staan wij
voor.

Geluwe - Zeeklassen

Zorg
Interne leerlingenbegeleiding (ILB)
De interne leerlingenbegeleiding is er voor leerlingen die het even moeilijk hebben. In samenspraak met de leerling, ouders en CLB wordt
steeds gezocht naar passende begeleiding.
De positief gerichte aanpak is ongetwijfeld
één van de sterke punten in onze school.

AQ-raad
Het AQ-raad is de centrale plaats waar leerlingen met al hun vragen terecht kunnen.
Een formulier binnenbrengen, een vraag over
studie… het AQ-raad is the-place-to-be.
Op het AQ-raad zijn vier opvoeders. Er is één
opvoeder per graad. Elke graad heeft 2 verantwoordelijke opvoeders. Dat verhoogt de herkenbaarheid voor leerlingen. De opvoeders zijn elke
pauze ook aanspreekbaar op de speelplaats.
andere zorginitiatieven staan ook op deze achterzijde ➥

Zorg

Bednet - TOAH
Onze school doet extra inspanningen om langdurig zieke kinderen te
begeleiden. Wij hebben dan ook al
heel wat ervaring met Bednet (thuis
lessen volgen via de webcam) en
TOAH (tijdelijk onderwijs aan huis).

E-learning
Het open leercentrum (OLC) van de school
mag gratis gebruikt worden over de middag,
op woensdagnamiddag en na de lestijd op maandag, dinsdag en donderdag. Wie thuis niet de
mogelijkheid heeft om optimaal met pc te werken,
krijgt op die manier een oplossing aangeboden.
De school maakt gebruik van het digitaal
leerplatform Smartschool.
Sinds 2015 zijn we van start gegaan met Skore,
zo is het mogelijk om van thuis uit de schoolresultaten goed op te volgen.

GOK
Gelijke onderwijskansen bieden is voor onze
school al lang ingebakken. Hierbij zijn taalondersteuning en hulp bij leerproblemen de
focus. Taalarme leerlingen krijgen een taalbad,
leerlingen met leerproblemen krijgen doorheen het jaar en tijdens de examens de nodige
ondersteuning (bv. via Sprint).

ZORG focus: eerste graad
Zorgteam
Het zorgteam bestaat uit 4 leerkrachten, die naast
het lesgeven hun ervaring of opleiding kunnen
inzetten op de leerzorg voor leerlingen. Op die
manier kan de eerste graad een eigen opvolging
krijgen. In het zorguurtje worden leerlingen wegwijs gemaakt in het nieuwe leren op de
secundaire school. In het tweede jaar
volgt iemand de studiemethode
op. Daarnaast is er nog begeleiding voor leerproblemen en
begeleidt een leerkracht leerlingen met taalachterstand.

Kernteam leerkrachten B-stroom
Leerlingen in de B-stroom voelen zich
goed bij leerkrachten die ze goed kennen.
Daarom beperken we het aantal leerkrachten in deze leerjaren en volgen we
de klasgroep van nabij op met een periodieke vergadering van kernleerkrachten die in de klas lesgeven.

Geluwe - Music for Live & Ketnet koekenbak

ZORG focus: eerste graad
Groene leerkracht
De groene leerkracht is een
vertrouwensleerkracht voor de
leerlingen. De leerkracht biedt
een luisterend oor voor kleine
probleempjes.

Meters en Peters
Leerlingen van het zesde jaar nemen graag de
taak van peter of meter van de eerstejaars op zich.
Zij ontvangen de leerlingen op hun eerste schooldag en blijven het aanspreekpunt tijdens het jaar.
Daarnaast organiseren zij vaak activiteiten voor
onze jongste leerlingen.

Ouderraad Geluwe

ZORG focus: tweede en derde graad
Vraaggestuurde aanpak

Zorgmogelijkheden

Opgroeien naar zelfstandigheid is voor onze jongeren
heel belangrijk. In onze school kiezen we er dan ook voor
om op een zekere leeftijd de zorg op vraag aan te bieden.

Voor zowel de tweede als de derde graad zijn
alle zorgwegen te bewandelen. Ook hier kan
GOK, ILB … ingeschakeld worden, om de
leerlingen maximale kansen te bieden het
schooljaar comfortabel af te werken.

Zorgteam
Leerlingen van de tweede en derde graad kunnen ook
nog steeds aankloppen bij het zorgteam. Bij vragen over
planning, studiemethode kan aangepaste begeleiding aangeboden worden. Ook leerlingen met problemen bij het
Nederlands krijgen een extra duwtje in de rug.

Menen – Stressfactor: festival op school

Eerste graad - aanbod
optie Latijn
optie moderne wetenschappen
optie handel

Aanbod Geluwe

optie techniek-wetenschappen /
optie sociale en technische vorming
eerste leerjaar B
beroepsvoorbereidend leerjaar

Aanbod Menen

Geluwe - eerste schooldag

Geluwe - groepsfoto

1

optie Latijn
De afdeling Latijn is geschikt voor
leerlingen met een uitgesproken
intellectuele aanleg en een sterke
belangstelling voor geschiedenis,
talen, kunst en algemene cultuur.
De studie van Latijn schept inzicht,
leert grondig redeneren, bevordert
het denkvermogen en verruimt in
hoge mate de algemene cultuur. In
de loop van het eerste jaar moeten
de leerlingen voor de meeste vakken zeer goede resultaten behalen
om zekerheid te hebben over de
kansen op succes in deze optie.

eerste tweede
jaar
jaar

Wie Latijn kiest, kiest voor
een algemene vorming met
aandacht voor alle vakdomeinen. Toch valt in de lessentabel de bijzondere aandacht
voor taalvakken en wiskunde op. Naast de moderne
vreemde talen is er ook 5 uur
Latijn per week. Ook wiskunde neemt een serieus deel
van de lessentabel in.

Godsdienst

2

2

Nederlands

5

4

Frans

4

4

Engels

-

2

Wiskunde

4

5

Aardrijkskunde

2

1

Natuurwetenschappen

2

1

Geschiedenis

1

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Muzikale opvoeding

1

1

Plastische opvoeding

2

1

Techniek

2

2

Latijn

5

5

1

optie Latijn
Leerlingen met hoge scores in een zesde leerjaar en een
grote belangstelling voor taal vinden zeker hun stek in
deze mooie en volledige richting. Starten in het eerste
leerjaar A optie Latijn betekent ook dat de leerling in het
basisonderwijs al goed op weg was op vlak van zelfstandig
studeren.
De leerlingen die goede resultaten behalen in onze school
kunnen allemaal vlot aanpikken
in de tweede graad Latijn in van
één van onze partnerscholen:
Sint-Aloysiuscollege Menen of
Sint-Jozefscollege Wervik.

1

optie moderne wetenschappen
eerste tweede
jaar
jaar

Een eerste leerjaar A optie moderne wetenschappen is er voor de leerlingen die kiezen
voor een richting die een brede algemene
kennis nastreeft met aandacht voor taal en
voor wiskunde. Daarnaast hebben leerlingen
belangstelling voor economie, actualiteit
en wetenschap. Na een eerste graad is
doorstromen naar een wetenschappelijke of economische richting een
veel gekozen mogelijkheid.

Godsdienst

2

2

Nederlands

6

4

Frans

6

5

Engels

-

2

Wiskunde

6

5

Aardrijkskunde

2

1

Natuurwetenschappen

2

1

Geschiedenis

1

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Muzikale opvoeding

1

1

Plastische opvoeding

2

-

Techniek

2

2

Socio-economische initiatie

-

3

Wetenschappelijk werk

-

2

1

optie moderne wetenschappen
Opvallend in de lessentabel is de extra inzet op 3
hoofdvakken. Zowel Nederlands, als Frans en wiskunde nemen in het eerste jaar zes uur in beslag.
Ze leggen de stevige basis om in een tweede graad
een grote keuzemogelijkheid toe te laten. In het
tweede leerjaar worden twee nieuwe vakken toegevoegd. In SEI bestuderen leerlingen een hedendaags economisch of maatschappelijk probleem.
In WW is er ruimte voor
labowerk of eerste
inzichten in natuurwetenschappen.

Goede scores voor wiskunde en taal in een zesde
leerjaar zijn een belangrijke basis om in deze richting te kunnen starten. De leerlingen die in deze
richting willen starten toonden het jaar voorheen
een goed inzicht in wiskundige vraagstukken en
hebben reeds een basisattitude in het studeren.
Na de eerste graad in onze school kunnen de leerlingen uit deze optie doorgaans vlot aanpikken in
de tweede graad ASO. Heel dikwijls gebeurt dit in
onze partnerscholen Sint-Aloysiuscollege Menen of
Sint-Jozefscollege Wervik. Sommige leerlingen zetten na die twee jaar de stap naar een TSO-richting
in onze school in Menen of naar een nijverheidstechnische opleiding in het VTI Sint-Lucas Menen.

optie handel
Het handelsonderwijs is polyvalent. De leerlingen
krijgen een algemene culturele en maatschappelijke vorming zodat een ruime keuze aan specialisatiemogelijkheden voor hen openblijft. De
leerlingen in de richting handel hebben praktisch
inzicht, interesse voor de overheidsdienst,
de zakenwereld en de dienstensector
en aanleg en belangstelling voor
vreemde talen en de informaticatoepassingen.

eerste tweede
jaar
jaar

Godsdienst

2

2

Nederlands

5

4

Frans

5

4

Engels

-

2

Wiskunde

5

5

Aardrijkskunde

2

1

Natuurwetenschappen

2

1

Geschiedenis

1

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Muzikale opvoeding

1

1

Plastische opvoeding

2

1

Techniek

2

2

ICT

1

2

Handel

2

-

Initiatie bedrijfseconomie

-

3

ICT = informatie- en communicatietechnologie

1

1

optie handel
Leerlingen moeten zin voor orde en nauwkeurigheid
aanleren, correct en geconcentreerd opdrachten uitvoeren en communicatieve vaardigheden ontwikkelen.
Taalvakken en wiskunde nemen dus een prominente
plaats in het weekschema in. Daarnaast is er ruimte
voor het vak handel en het vak ICT. In het tweede leerjaar is er 2 uur ICTdactylografie.
Instappen in een eerste leerjaar A optie handel geeft
aan de leerlingen de mogelijkheid om de algemene
vakken te combineren met enkele eerder praktische
vakken. Wie vanuit het zesde leerjaar op taal goede
resultaten kan voorleggen en interesse heeft in het
handelsleven kan comfortabel starten.

Na een tweede jaar handel zijn er 2 logische
vervolgrichtingen binnen het aanbod van de
eigen school: ondernemen en communicatie
(handel-talen) en ondernemen en IT (handel).
Wie minder theoretisch verder wil kan verder
gaan in administratie en retail (kantoor).

optie sociale en technische vorming
Deze richting staat open voor alle handvaardige
leerlingen die creatief en sociaalvoelend zijn. Het is
een polyvalente richting die op verschillende terreinen inzet. Enerzijds wordt het redenerend vermogen aangescherpt, anderzijds moedigt de sociale
vorming de leerlingen aan het rationele soms met
een menselijk korreltje zout te nemen. Een
combinatie van wetenschappen en een
sociale vorming weet traditioneel zowel jongens
als meisjes te boeien.

eerste tweede
jaar
jaar

Godsdienst

2

2

Nederlands

5

4

Frans

4

3

Engels

-

2

Wiskunde

4

4

Aardrijkskunde

2

1

Natuurwetenschappen

2

1

Geschiedenis

1

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Muzikale opvoeding

1

1

Plastische opvoeding

2

1

Techniek

2

2

ICT

1

-

Sociale en technische vorming

4

7

ICT = informatie- en communicatietechnologie

1

1

optie sociale en technische vorming
Het zwaartepunt van de richting ligt enerzijds in het
richtingspecifieke vak STV, anderzijds nemen de taalvakken en wiskunde eveneens een zeker aandeel in.
STV in een eerste jaar behandelt het thema voeding,
terwijl we in het tweede jaar focussen op technische
en wetenschappelijke vaardigheden en kennis.
Zoals alle richtingen van de A-stroom is instromen
vanuit een succesvol zesde leerjaar steeds mogelijk.
In sociale en technische vorming ontvangen we vaak
leerlingen die nog steeds een brede algemene richting verkiezen, maar toch een focus op sociale vaardigheden en praktische competenties willen leggen.

In onze school is het een logische keuze
om bij de overstap naar een tweede graad
binnen het studiegebied personenzorg te
blijven. De meeste leerlingen kiezen
dan sociale en technische wetenschappen.
Wie theorie wil inruilen in functie van
praktijk kan terecht in verzorging-voeding.

optie techniek -wetenschappen / STEM
“STEM staat voor Sience, Technics, Engineering
en Mathematics. Kortom de richting is er voor de
sterke leerling met een grote interesse in wetenschap en techniek. Wie voor STEM kiest, maakt
een keuze voor de toekomst. Het beroep van
wetenschapper is immers een “knelpuntberoep”.
Techniek-wetenschappen is een STEM-richting
van het eerste uur. Leerlingen in deze richting
starten binnen het studiegebied chemie. Deze
leerlingen kiezen dan ook voor
STEM in wetenschappelijke
sfeer. Een grote vaardigheid en interesse in wiskunde en wetenschap is
noodzakelijk bij de start.

eerste
jaar

tweede
jaar

Godsdienst

2

2

Nederlands

5

4

Frans

4

4

Engels

-

2

Wiskunde

5

5

Aardrijkskunde

2

1

Natuurwetenschappen

2

1

Geschiedenis

1

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Muzikale opvoeding

1

1

Plastische opvoeding

2

1

ICT

1

-

Techniek

2

2

STEM-activiteiten
• Technische activiteiten

3

-

Techniek-wetenschappen

-

5

• Wiskunde
• Wetenschappen

ICT = informatie- en communicatietechnologie

1

1

optie techniek -wetenschappen
In de eerste graad wordt een stevige basis wiskunde
gelegd en wordt in de vakken natuurwetenschappen
en techniek-wetenschappen kennisgemaakt met
wetmatigheden uit de fysica, chemie, biologie en
elektriciteitsleer. Naast een hoogstaande technische
vorming, moeten leerlingen vaak praktisch aan de
slag in het labo.
Zoals de lessentabel doet vermoeden, kunnen leerlingen met sterke scores voor wiskunde en wetenschappen in een zesde leerjaar hier hun start in
het secundair onderwijs vinden. Wie pienter is en
inzicht kan combineren met handigheid in het labo,
zal aan techniek-wetenschappen een mooie richting
hebben.

Techniek-wetenschappen kent in alle graden
een vervolgrichting binnen het eigen studiegebied. Op onze school kunnen leerlingen
6 jaar techniek-wetenschappen volgen.
Later biedt deze richting ruime kansen in
het hoger onderwijs.

personeel Sint-Jorisschool

1

eerste leerjaar B
eerste
jaar

Het B-jaar richt zich op de leerlingen die een schoolse achterstand opliepen of die eerder
moeilijk leren. Voor die leerlingen is er een eigen opvang en
aangepaste aanpak. Klassen in
deze richting blijven eerder klein,
zodat leerkrachten makkelijker
problemen kunnen opsporen
en ze zo goed mogelijk kunnen
wegwerken met speciale doelgerichte opdrachten. Deze richting
kan je enkel in Menen volgen.

Godsdienst

2

Nederlands

5

Frans

2

Wiskunde

4

Natuurwetenschappen

2

Maatschappelijke vorming

3

Lichamelijke opvoeding

2

Muzikale opvoeding

1

Plastische opvoeding

3

Praktijk-Techniek

8

Techniek (3)
ICT (1)
Verzorging (2)
Voeding (2)

1

eerste leerjaar B
Taal en wiskunde krijgen veel
aandacht. In het ruime pakket
techniek krijgen de leerlingen
voldoende mogelijkheden
om hun handvaardigheid te
verbeteren en creatief bezig te
zijn. De verkenningsgebieden
laten hen kennismaken met
verschillende domeinen: voeding, verzorging, hout, bouw,
elektriciteit, metaal, ICT.

Leerlingen die in de basisschool geen getuigschrift
ontvingen, kunnen toch de
overstap naar het secundair
onderwijs maken als ze reeds
het zesde leerjaar volgden of
in het huidige kalenderjaar
nog 12 jaar worden.

Na het eerste leerjaar B kunnen de leerlingen eventueel
naar een eerste leerjaar A als
de achterstand weggewerkt is
of ze kunnen hun weg vervolgen in het beroepsvoorbereidend leerjaar (bvl).

beroepsvoorbereidend leerjaar
Het tweede beroepsvoorbereidende leerjaar is de doorgroeirichting
voor wie in een eerste leerjaar B startte en in een tweede graad een
beroepsrichting wenst te volgen. In onze school worden leerlingen heel
concreet voorbereid op twee beroepenvelden waarin onze school sterk
is: kantoor-verkoop en verzorging-voeding. Ook een tweede BVL wordt
enkel in Menen ingericht.
In het eerste beroepenveld leren de leerlingen net en nauwkeurig werken in het vak initiatie in administratie, retail en logistiek. Ook de talen
Nederlands en Frans nemen hier een grote rol in op. In het beroepenveld verzorging-voeding leren de leerlingen de belangrijkste voedingsmiddelen uit onze dagelijkse keuken op verschillende manieren klaarmaken. Ze oefenen een aantal keukentechnieken en leren het gebruik
van gereedschap en keukentoestellen. Ze leren ook inzicht verwerven
in de werking van het menselijk lichaam en de verzorging ervan.

tweede
jaar

Godsdienst

2

Nederlands

4

Frans

4

Wiskunde

3

Natuurwetenschappen

2

Maatschappelijke vorming

2

Lichamelijke opvoeding

2

Muzikale opvoeding

1

Plastische opvoeding

1

ICT

2

IARL

2

Zorg voor voeding

3

Zorg voor woon- en leefsituatie

2

Personenzorg

2

ICT: Informatie- en communicatietechnologie
IARL : Initiatie in administratie, retail en logistiek

1

1

beroepsvoorbereidend leerjaar
Leerlingen die een eerste leerjaar in het secundair onderwijs afwerkten kunnen automatisch
starten in een tweede beroepsvoorbereidend
leerjaar. Wie in het huidige kalenderjaar 14 jaar
wordt, kan mits gunstige klassenraad ook
aansluiting vinden in dit leerjaar.

Binnen onze school zijn er 2 logische
vervolgrichtingen: administratie en retail
en verzorging-voeding.

optie handel
Het handelsonderwijs is polyvalent. De leerlingen krijgen
een algemene culturele en maatschappelijke vorming zodat een
ruime keuze aan specialisatiemogelijkheden voor hen openblijft. De leerlingen in de richting
handel hebben praktisch inzicht,
interesse voor de overheidsdienst, de zakenwereld
en de dienstensector en
aanleg en belangstelling
voor vreemde talen
en de informaticatoepassingen.

eerste tweede
jaar
jaar

Godsdienst

2

2

Nederlands

5

4

Frans

5

4

Engels

-

2

Wiskunde

5

5

Aardrijkskunde

2

1

Natuurwetenschappen

2

1

Geschiedenis

1

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Muzikale opvoeding

1

1

Plastische opvoeding

2

1

Techniek

2

2

ICT

1

2

Handel

2

-

Initiatie bedrijfseconomie

-

3

ICT = informatie- en communicatietechnologie

1

1

optie handel
Leerlingen moeten zin voor
orde en nauwkeurigheid aanleren, correct en geconcentreerd opdrachten uitvoeren
en communicatieve vaardigheden ontwikkelen. Taalvakken
en wiskunde nemen dus een
prominente plaats in het
weekschema in. Daarnaast is
er ruimte voor het vak handel
en het vak ICT. In het tweede
leerjaar is er 2 uur ICT dactylografie.

Instappen in een eerste leerjaar A optie handel geeft aan
de leerlingen de mogelijkheid
om de algemene vakken te
combineren met enkele
eerder praktische vakken.
Wie vanuit het zesde leerjaar
op taal goede resultaten
kan voorleggen en interesse
heeft in het handelsleven
kan comfortabel starten.

Na een tweede jaar handel
zijn er 2 logische vervolgrichtingen binnen het aanbod
van de eigen school: ondernemen en communicatie
(handel-talen) en ondernemen
en IT (handel). Wie minder
theoretisch verder wil, kan
verder gaan in administratie
en retail (kantoor).

1

optie sociale en technische vorming
Deze richting staat open voor alle
handvaardige leerlingen die creatief en sociaalvoelend zijn. Het is
een polyvalente richting die op verschillende terreinen inzet. Enerzijds
wordt het redenerend vermogen
aangescherpt, anderzijds moedigt de
sociale vorming de leerlingen aan het
rationele soms met een menselijk
korreltje zout te nemen. Een
combinatie van wetenschappen
en een sociale vorming weet
traditioneel zowel jongens
als meisjes te boeien.

eerste tweede
jaar
jaar

Godsdienst

2

2

Nederlands

5

4

Frans

4

3

Engels

-

2

Wiskunde

4

4

Aardrijkskunde

2

1

Natuurwetenschappen

2

1

Geschiedenis

1

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Muzikale opvoeding

1

1

Plastische opvoeding

2

1

Techniek

2

2

ICT

1

-

Sociale en technische vorming

4

7

ICT = informatie- en communicatietechnologie

1

optie sociale en technische vorming
Het zwaartepunt van de
richting ligt enerzijds in
het richtingspecifieke vak
STV, anderzijds nemen
de taalvakken en wiskunde eveneens een zeker
aandeel in. STV in een
eerste jaar behandelt het
thema voeding, terwijl
we in het tweede jaar
focussen op technische
en wetenschappelijke
vaardigheden en kennis.

Zoals alle richtingen
van de A-stroom is
instromen vanuit een
succesvol zesde leerjaar steeds mogelijk. In
sociale en technische
vorming ontvangen we
vaak leerlingen die nog
steeds een brede algemene richting verkiezen,
maar toch een focus op
sociale vaardigheden en
praktische competenties
willen leggen.

In onze
school is het
een logische
keuze om bij de
overstap naar een
tweede graad binnen het
studiegebied personenzorg
te blijven. De meeste leerlingen kiezen dan sociale en
technische wetenschappen.
Wie theorie wil inruilen in
functie van praktijk kan
terecht in verzorgingvoeding.

optie techniek -wetenschappen / STEM
“STEM staat voor Sience, Technics, Engineering en
Mathematics. Kortom de richting is er voor de sterke
leerling met een grote interesse in wetenschap en
techniek. Wie voor STEM kiest, maakt een keuze voor
de toekomst. Het beroep van wetenschapper is
immers een “knelpuntberoep”.
Techniek-wetenschappen is een STEM-richting
van het eerste uur. Leerlingen in deze richting starten binnen het studiegebied chemie.
Deze leerlingen kiezen dan ook voor
STEM in wetenschappelijke sfeer.
Een grote vaardigheid en interesse in wiskunde en wetenschap is noodzakelijk bij de
start.

eerste
jaar

tweede
jaar

Godsdienst

2

2

Nederlands

5

4

Frans

4

4

Engels

-

2

Wiskunde

5

5

Aardrijkskunde

2

1

Natuurwetenschappen

2

1

Geschiedenis

1

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Muzikale opvoeding

1

1

Plastische opvoeding

2

1

ICT

1

-

Techniek

2

2

STEM-activiteiten
• Technische activiteiten

3

-

Techniek-wetenschappen

-

5

• Wiskunde
• Wetenschappen

ICT = informatie- en communicatietechnologie

1

1

optie techniek -wetenschappen
In de eerste graad wordt
een stevige basis wiskunde
gelegd en wordt in de vakken natuurwetenschappen
en techniek-wetenschappen kennisgemaakt met
wetmatigheden uit de
fysica, chemie, biologie en
electriciteitsleer. Naast een
hoogstaande technische
vorming, moeten leerlingen
vaak praktisch aan de slag
in het labo.

Zoals de lessentabel doet
vermoeden kunnen leerlingen met sterke scores voor
wiskunde en wetenschappen
in een zesde leerjaar hier
hun start in het secundair
onderwijs vinden. Wie pienter is en inzicht kan combineren met handigheid in het
labo, zal aan techniek-wetenschappen een mooie richting
hebben.

Techniek-wetenschappen
kent in alle graden een vervolgrichting binnen het eigen
studiegebied. Op onze school
kunnen leerlingen 6 jaar
techniek-wetenschappen
volgen. Later biedt deze
richting ruime kansen in
het hoger onderwijs.

2

Tweede graad: aanbod

studiegebied handel

administratie en retail (kantoor)
ondernemen en communicatie (handel-talen)
ondernemen en IT (handel)

studiegebied personenzorg

sociale en technische wetenschappen
verzorging-voeding

studiegebied chemie

techniek-wetenschappen

Menen - See you @SIJO (project 3 verzorging-voeding)

2

administratie en retail (kantoor)
Deze BSO-richting is ideaal voor leerlingen die interesse hebben in een praktische opleiding in de administratie en de retail.
Administratieve medewerkers zijn computervaardig en beheersen
vlot de basiscompetenties van een baliemedewerker. Het behandelen
van inkomende en uitgaande post, het verwerken van handelsdocumenten en het inboeken van courante verrichtingen behoren
tot het takenpakket. Verder kunnen leerlingen in deze richting ook
vlot om met in- en uitgaande goederenstroom.
Het grote vak in deze richting is administratie en retail. Hierin komen
alle bedrijfsfacetten aan bod: documentenstroom, boekhouden,
logistiek en basisvaardigheden van het officepakket.
Daarnaast gaat veel aandacht uit naar communicatie in meerdere
talen. Leerlingen kunnen een klant niet alleen te woord staan
in het Nederlands, maar ook in het Frans en in het Engels.

derde
jaar

vierde
jaar

Godsdienst

2

2

Maatschappelijke vorming

2

2

Lo

2

2

Nederlands

2

2

Frans

4

4

Engels

3

3

Wiskunde

2

2

Communicatieve vaardigheden 2

2

13

13

Administratie en retail
Logistiek
ICT
Boekhouden
Retail

2

administratie en retail (kantoor)
Deze richting is toegankelijk voor iedere leerling met
een gezonde interesse voor het ondersteunende werk in
de bedrijfswereld. Leerlingen uit een beroepsvoorbereidend leerjaar “kantoor en verkoop” en uit een handelsrichting hebben uiteraard voorkennis bij de start.

Na een tweede graad administratie en retail ligt het
voor de hand dat leerlingen doorstromen naar een
andere BSO-richting van het studiegebied handel.
Op onze school is dit administratie en logistiek.

2

ondernemen en communicatie (handel -talen)
Het speerpunt is de sterke talenpool. Leerlingen met
een heuse talenknobbel leren in deze richting bedrijfsgericht communiceren in 4 talen: Nederlands, Frans,
Engels en Duits. Daarnaast maken leerlingen kennis
met enkele commerciële bedrijfsaspecten.
Leerlingen in “ondernemen en
communicatie” moeten een
klant kunnen begeleiden in
een verkoopgesprek, maar
ook de financiële en boekhoudkundige afhandeling
registreren.

derde
jaar

vierde
jaar

Godsdienst

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Geschiedenis

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Frans

5

5

Engels

4

4

Duits

2

2

Wiskunde

3

3

Natuurwetenschappen

2

2

Informatica

3

3

Bedrijfseconomie

3

3

2

ondernemen en communicatie (handel -talen)
De leerlingen krijgen een
heus taalbad. De vier talen
in deze richting bestrijken 15
lestijden per week. Dit biedt
de mogelijkheid om met
taal praktisch aan de slag te
gaan. Een groot aanbod talen
doet vooral de uren wiskunde zakken. Hoewel slechts
drie uur, het vak bedrijfseconomie is bepalend voor
deze richting.

Wie in de eerste graad
slaagde in de A-stroom kan
aansluiting vinden in deze
richting. Leerlingen die
voorheen optie handel of
moderne wetenschappen
(SEI) volgden zullen uiteraard sneller aanknoping bij de
leerstof vinden.

Na een vierde jaar vloeit
deze richting over in een
derde graad secretariaattalen. Leerlingen die goed
ter taal zijn en voeling hebben met bedrijfsprocessen
worden in deze richting
vervolmaakt tot goede
ondersteunende administratieve bedienden
die in elk bedrijf hun
stek kunnen vinden.

2

ondernemen en IT (handel)
Ondernemen en IT richt zich op de ondernemende
leerlingen. In een tweede graad “handel” worden alle
facetten van het ondernemen belicht. Op die manier
krijgt de leerling een brede basis mee om in een derde
graad volgens interesse gericht te kiezen tussen de
verschillende polen in het handelsonderwijs. Alles wordt onderbouwd met een stevige basis
informatica. Communicatieve
leerlingen met feeling voor
zaken en een oog voor het
gat in de markt komen
aan hun trekken in deze
richting.

derde
jaar

vierde
jaar

Godsdienst

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Geschiedenis

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Frans

4

4

Engels

2

2

Duits

-

1

Wiskunde

4

4

Natuurwetenschappen

2

2

Informatica

4

3

Bedrijfseconomie

6

6

2

ondernemen en IT (handel)
Een stevig drieluik beheerst
het lessenrooster. Een belangrijk aandeel ICT wordt gecombineerd met een grote dosis
bedrijfseconomie en een
mooi pakket moderne vreemde talen. Bedrijfseconomie,
is de combinatie van dubbel
boekhouden, marketing en
financiële kennis. In ICT worden de courante softwarepakketten grondig doorgelicht.

Zoals het voor ondernemen
en communicatie geldt,
kunnen leerlingen uit de
A-stroom optie handel of
moderne wetenschappen
comfortabel aansluiting vinden in deze richting. Verschil
is wel dat het talenpakket
nu aangevuld wordt met
een groter aandeel bedrijfseconomie en informatica.
Ook wiskunde is hier een
uurtje meer.

Een tweede graad handel zet de
deuren open om naar interesse
te kiezen in de handelsrichtingen
van de derde graad. Wie goed
scoort voor wiskunde, informatica
en bedrijfseconomie kan verder in
accountancy en IT. Gezonde interesse in bedrijfseconomie en talen doet
marketing en ondernemen kiezen.
Office management en communicatie is voor die leerlingen die hun
talen willen maximaliseren ten koste
van wiskunde en bedrijfseconomie.

2

sociale en technische wetenschappen
De mens in relatie tot zichzelf en zijn omgeving, een boeiend boek dat
geopend wordt in sociale en technische wetenschappen. Sociale en
empatische leerlingen kunnen zich laten onderdompelen in de wereld
van sociale en natuurwetenschappen. De mens, voeding en milieu zijn de
drie centrale assen in de hoofdvakken. In deze richting wordt de praktijk
ook duidelijk naar voren gebracht. Wilskracht, organisatietalent en er durven voor gaan, zijn mooie eigenschappen voor leerlingen in deze richting.
Hoofdvakken zijn sociale en natuurwetenschappen.
Natuurwetenschappen legt enerzijds de theoretische basis van onderwerpen uit de biologie, fysica en chemie, maar laat ook veel ruimte voor
praktische experimenten. Sociale wetenschappen gaan in op personenzorg, menselijk gedrag en psychologie. Integrale opdrachten overschouwen de volledige richting en geven de leerling de mogelijkheid om competenties te verwerven in de hoofdvakken via allesomvattende praktische
opdrachten.

derde
jaar

vierde
jaar

Godsdienst

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Geschiedenis

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Frans

3

3

Engels

2

2

Wiskunde

3

3

Informatica

1

1

Natuurwetenschappen

4

4

Sociale wetenschappen

3

3

Integrale opdrachten

6

6

2

sociale en technische wetenschappen
Elke leerling die de overstap naar een 2de graad TSO
kan maken, mag starten in een derde jaar STW. Wie in
de eerste graad de optie sociale en technische vorming
volgde zal uiteraard een waardevolle rugzak met kennis
en vaardigheden meenemen.

Na een tweede graad zijn in de Sint-Jorisschool twee
mogelijke vervolgrichtingen te kiezen. Enerzijds
kunnen leerlingen sociale en technische wetenschappen blijven volgen in het vijfde jaar.
Leerlingen die meer wetenschappelijk aan
de slag willen kunnen kiezen voor gezondheids- en welzijnswetenschappen.

2

verzorging -voeding
Deze praktisch vormende BSO-richting is op het lijf geschreven van
leerlingen die graag met mensen werken. Kennis, vaardigheden en
attitudes worden op een geïntegreerde manier aangebracht. Sociale
bewogenheid en zin voor verantwoordelijkheid zijn in deze richting
heel belangrijk. Binnen de context zelfzorg, mantelzorg of zorg uit de
directe omgeving, gaan leerlingen zelf aan de slag om de knepen van
het vak onder de knie te krijgen.
De helft van de lesweek gaat naar één vak “verzorging-voeding”.
In deze uitgebreide cursus gaat de aandacht naar vijf onderdelen:
gezondheid en welzijn, zorg voor voeding, linnen en interieur, communicatie en kwaliteitsvol omgaan met jezelf, anderen en de omgeving. Heel vaak wordt het normale lessenschema doorbroken om via
projecten de leerstof te behandelen.

derde
jaar

vierde
jaar

Godsdienst

2

2

Maatschappelijke vorming

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

2

2

Frans

2

2

Wiskunde

2

2

Informatica

1

1

Muzikale opvoeding

1

1

Plastische opvoeding

2

2

Verzorging-voeding

16

16

Kwaliteitszorg
Communicatie
Linnen en interieur
Maaltijdzorg		
Gezond en wel

2

verzorging -  voeding
Elke leerling die later graag in de zorgsector wil werken,
vindt zijn stek in deze richting. Uiteraard hebben leerlingen uit een beroepsvoorbereidend leerjaar met focus
“zorg” of leerlingen uit een tweede jaar sociale en technische vorming al een sterke voeling met deze richting.

Na een tweede graad “verzorging-voeding”
stappen veel leerlingen over naar een vijfde
jaar “verzorging”. De tweede graad is immers
een stevige basis om het in deze vervolgrichting
goed te doen.

2

techniek -wetenschappen
Techniek-wetenschappen valt
onder het studiegebied chemie
en neemt daardoor een bijzonder
plaatsje in het studieaanbod van
de Sint-Jorisschool in. Een grote
interesse in wetenschappen en
wiskunde is een vereiste voor
leerlingen die starten in deze
richting. De grote troef in deze
richting is de mogelijkheid
om bij haast elk wetenschappelijk onderwerp ook
proefondervindelijk aan
de slag te kunnen in het
labo.

derde
jaar

vierde
jaar

Godsdienst

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Geschiedenis

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Frans

3

3

Engels

2

2

Wiskunde

6

6

Biologie + labo

2

2

Fysica + labo

4

4

Chemie + labo

4

4

Informatica

1

1

2

techniek -wetenschappen
Zonder de talen helemaal uit het oog te verliezen,
nemen de wetenschappelijke vakken in combinatie
met wiskunde de helft van het lessenrooster in.
Deze tijd komt nuttig van pas binnen elke wetenschap.
Via laboratoriumoefeningen worden de experimentele
vaardigheden aangeleerd en ingeoefend.
Ook het aspect veiligheid
is daar belangrijk bij.
Wiskundige vaardigheden zijn dan weer
nuttig bij het analyseren van de meetresultaten uit het
labo.

Een zeker wiskundig inzicht is noodzakelijk om comfortabel een tweede
graad techniek-wetenschappen te
starten.

Na de tweede graad hebben leerlingen meerdere keuzes. Binnen onze
school is de logische vervolgkeuze
opnieuw techniek-wetenschappen.
Sommige leerlingen maken de
overstap naar sociale en technische
wetenschappen of gezondheids- en
welzijnswetenschappen.

3

Derde graad: aanbod
studiegebied handel

accountancy en IT (boekhouden-informatica)
administratie en logistiek (kantoor)
marketing en ondernemen (handel)
office management en communicatie (secretariaat-talen)

studiegebied personenzorg

sociale en technische wetenschappen
gezondheids- en welzijnswetenschappen
verzorging

studiegebied chemie

techniek-wetenschappen

Menen - middagactiviteiten

3

accountancy en IT (boekhouden-informatica)
Een mooi samenspel tussen bedrijfseconomie en informatica. Leerlingen
in deze richting hebben een bijzonder
gevoel voor logica. Deze eigenschap
komt zowel van pas bij het onderdeel “dubbel boekhouden” als bij het
leren programmeren van software en
opbouwen van databanken.
Het geheel wordt ondersteund door een mooi
pakket wiskunde,
waarbinnen financiële wiskunde niet
kan ontbreken.

vijfde
jaar

zesde
jaar

Godsdienst

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Geschiedenis

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

3

3

Frans

3

3

Engels

3

3

Wiskunde

4

4

Natuurwetenschappen

1

1

Bedrijfseconomie

7

7

Toegepaste informatica

5

5

3

accountancy en IT (boekhouden-informatica)
Koplopers in de lessentabel zijn bedrijfseconomie en informatica. In deze handelsrichting ligt de nadruk op “dubbel boekhouden”. Zelfs binnen onderdelen als
marketing, management en investeringsbeleid wordt steeds de link gelegd met de
jaarrekening. Op ICT-vlak verschuift de
aandacht van gebruik van bestaande
softwarepakketten naar het opbouwen
van databanken en websites en het zelf
programmeren van software. Er is ook
voldoende aandacht voor talen in deze
handelsrichting. Er wordt voornamelijk
praktisch gewerkt binnen bedrijfseconomische thema’s.

Instromen in deze richting kan vanuit meerdere invalshoeken.
Leerlingen uit een tweede graad handel met mooie resultaten
en een gezonde interesse voor bedrijfseconomie, informatica
en wiskunde kunnen hier aansluiting vinden. Wie tot het
vierde jaar een ASO richting volgde kan mits voldoende
studie inzet en interesse voor logisch redeneren in deze
nieuwe richting terecht.
Na deze studierichting ligt de weg open om verder te
studeren. Richtingen binnen de ICT- en handelssfeer zijn
meest gekozen. Professionele bachelors als “accountancy
& fiscaliteit” of “toegepaste informatica” behoren tot de
mogelijkheden. Ook een aantal Se-N-Se richtingen kunnen
de kansen op latere tewerkstelling verhogen.

3

administratie en logistiek (kantoor)
In administratie en logistiek verhuist de
abstracte theorie naar de achtergrond.
Competentiegericht onderwijs laat de leerlingen toe om vanuit praktische oefeningen
en werkplekleren de vaardigheden te verwerven om uit te groeien tot de geschikte
administratief of logistiek medewerker.
Ordelijke en punctuele leerlingen
worden stap voor stap wegwijs
gemaakt in de ondersteunende functies van het bedrijf:
het reilen en zeilen in het
magazijn, de boekhouding,
het onthaal, de commerciële
afdeling …

vijfde
jaar

zesde
jaar

Godsdienst

2

2

Maatschappelijke vorming

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Zakelijke communicatie Nederlands 2

-

Nederlands

2

2

Frans

4

3

Engels

3

2

Administratief medewerker
+ stage

10

12

Logistiek + stage

5

7

3

administratie en logistiek (kantoor)
Naast een mooi aanbod praktische taalvakken, nemen het vak
“administratief medewerker” en
het vak “logistiek medewerker” een
groot deel van het urenpakket in.
Hoofdthema’s in deze twee vakken
zijn de documentenstroom, de boekhouding en het praktisch gebruik
van courante softwarepakketten.
Naast traditionele lessen wordt
leerstof vaak praktisch aangebracht.
Via werkplekleren trekt de klas naar
bedrijven om uit praktijkvoorbeelden
te leren. Via stage doet de leerling
een eerste werkervaring op.

Leerlingen uit een tweede graad administratie en retail vinden
zeker makkelijk de weg naar een derde graad administratie
en logistiek. Beide richtingen liggen in elkaars verlengde. Toch
kunnen ook leerlingen uit een handelsrichting van de tweede
graad TSO hier terecht. In dat geval biedt deze keuze aan de
leerling de kans om de meer theoretische aanpak te ruilen
voor praktijkgerichte lessen.
Op het einde van een zesde jaar administratie en logistiek
krijgen de leerlingen een getuigschrift van het secundair
onderwijs. Het volgen van een zevende specialisatiejaar
biedt de leerlingen de kans hun diploma secundair onderwijs
te halen. Dit kan op onze school in 2 afstudeerrichtingen:
“Business support” of “Logistics”.

3

marketing en ondernemen (handel)
In de richting “marketing en ondernemen” worden leerlingen opgeleid
tot commerciële of administratieve medewerkers. Dat betekent dat
leerlingen vertrouwd raken met een optimale klantenbenadering en
de principes van marketing. Een goede verkoop begint immers bij een
correcte marketingmix. Administratieve kwaliteiten worden verder afgelijnd binnen thema’s als personeelsbeheer, commerciële verrichtingen in
boekhouding en voorraadbeheer. Sociaalvaardige, commercieel ingestelde en nauwgezette leerlingen zijn meer dan welkom in deze richting.
De lessentabel geeft grote ruimte aan het vak bedrijfseconomie en
stage. In het zesde jaar kan dus de ruime opgedane kennis op de werkvloer uitgetest worden. Omdat een goede klantenbenadering ook in een
andere taal belangrijk is, worden 4 talen aangeboden. In deze taalvakken is voldoende ruimte voor bedrijfseconomische invalshoeken.

vijfde
jaar

zesde
jaar

Godsdienst

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Geschiedenis

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

3

3

Frans

4

4

Engels

3

3

Duits

2

2

Wiskunde

3

3

Natuurwetenschappen

1

1

Bedrijfseconomie + stage

10

10

3

marketing en ondernemen (handel)
Leerlingen die slagen in een tweede graad
ASO of TSO kunnen in deze handelsrichting
instappen. Voorkennis in boekhouden en
informatica zijn niet vereist en dus kunnen
leerlingen uit een economische ASO richting
of andere ASO richting eveneens instappen.
De logische vooropleidingen zijn evenwel
handel en handel-talen.

De leerling behaalt het attest bedrijfsbeheer.
Na de 3de graad kan de leerling doorstromen
naar een professionele bachelor in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde. Een professionele bachelor “marketing” en
management” behoren tot de mogelijkheden.
Er is ook een mooi aanbod
eenjarige Se-n-Se opleidingen die netjes aansluiten op deze richting.

3

office management en communicatie
(secretariaat-talen)

Wie maximaal wil inzetten op talen
in een bedrijfseconomisch kleedje
vindt in deze richting zijn gading.
Nederlands, Frans, Engels en Duits
hebben aandacht voor de specifieke
context van de managementassistent. Een tweede klemtoon
binnen de richting secretariaat-talen is toegepaste
informatica. Efficiëntie
binnen de administratie kan enkel verkregen
worden via een doorgedreven cursus praktisch
gebruik van de computer.

vijfde
jaar

zesde
jaar

Godsdienst

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Geschiedenis

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

3

3

Zakelijke communicatie Nederlands

2

1

Frans

5

5

Engels

4

4

Duits

3

3

Wiskunde

2

2

Natuurwetenschappen

1

1

Secretariaat

5

6

Recht

1

1

3

office management en communicatie
(secretariaat-talen)

Het grootste aandeel van de
schoolweek gaat naar de taalvakken. Meertalige bedrijfscommunicatie is noodzakelijk voor
een managementassistent. Ook
toegepaste informatica neemt een
groot stuk van de lessentabel in.
ICT richt zich voornamelijk op het
verwerven, verwerken en doorgeven van zakelijke informatie.
Het vleugje bedrijfsgetinte vakken
wordt aangeboden via het vak
“recht” en “zakelijke communicatie
Nederlands”.

Vooral vanuit een tweede graad (TSO) handel, handel-talen en
(ASO) economie-moderne talen is instappen in deze richting een
logische keuze. Omdat voldoende voorkennis in informatica en
talen noodzakelijk is om comfortabel te kunnen starten, is de
keuze voor office management en communicatie minder evident
vanuit andere richtingen.
Net zoals voor de andere handelsrichtingen is het voor de leerlingen mogelijk om te starten in een professionele bachelor van het
studiegebied “handelswetenschappen en bedrijfskunde”. “Rechtspraktijk” en “eventmanagement” zijn mooie vervolgrichtingen met
economische inslag. Wie verder wil met talen kiest misschien een
opleiding vertaler-tolk.

3

sociale en technische wetenschappen
Leerlingen die kiezen voor de richting sociale en technische wetenschappen hebben een sterke interesse in de relatie van de mens tot
zijn omgeving en het milieu. Om dit thema goed te onderbouwen zijn
de twee pijlers belangrijk: een maatschappelijke vorming en een toegepaste wetenschappelijke vorming. Zelfstandig kunnen werken rond
een opdracht, een persoonsgebonden activiteit organiseren, een presentatie voor de klas brengen en de eigen studieloopbaan in handen
nemen zijn enkele centrale competenties binnen deze richting.
Net zoals in de tweede graad vormt het vak integrale opdrachten een
belangrijke pijler binnen deze richting. Het vak geeft de leerlingen de
kans om zowel individueel als in groep competenties te verwerven die
nuttig zijn in verdere studies of in de beroepsloopbaan. Daarnaast zijn
er twee vakken die een hoofdrol spelen: sociale wetenschappen en
natuurwetenschappen. Leerlingen in deze richting hebben dus voeling
met zowel exacte als menswetenschappen.

vijfde
jaar

zesde
jaar

Godsdienst

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Geschiedenis

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Frans

3

3

Engels

2

2

Wiskunde

3

3

Natuurwetenschappen

5

5

Sociale wetenschappen

4

4

Integrale opdrachten

5

5

3

sociale en technische wetenschappen
Wie in een tweede graad sociale en technische
wetenschappen volgde, kan in een derde graad
netjes binnen de eigen richting verder gaan.
Deze richting biedt omwille van de sociale
wetenschappen ook mogelijkheden voor
leerlingen uit humane wetenschappen.
Naast de richting specifieke vakken worden
ook de algemene vakken op hoog niveau
gegeven. Dat maakt van deze richting ook een
ideale springplank om verder te studeren.
Doorstromen naar een professionele bachelor in
de sociale, agogische, gezondheids- en welzijnssector behoren zeker
tot de mogelijkheden.

gezondheids - en welzijnswetenschappen
Deze richting is nog vrij nieuw in ons studieaanbod. In 2014
werd deze richting voor het eerst ingericht en kon meteen
meer dan 25 leerlingen bekoren. De nadruk ligt op sociale
en zorgende vaardigheden enerzijds en op wetenschappelijke kennis anderzijds. De drie exacte wetenschappen,
biologie, chemie en fysica, worden in GWW terug afzonderlijk aangeboden. Deze richting ligt
binnen het zelfde studiegebied
als sociale en technische
wetenschappen, maar
onderscheidt zich door
een meer doorgedreven aanbod van exacte wetenschappen.

vijfde
jaar

zesde
jaar

Godsdienst

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Geschiedenis

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

3

3

Frans

2

2

Engels

2

2

Wiskunde

2

2

Gezondheid en welzijn

2

3

Psychologie en pedagogiek

3

2

Toegepaste biologie

4

4

Toegepaste chemie

2

2

Toegepaste fysica

1

1

Stage/seminaries

5

5

3

3

gezondheids - en welzijnswetenschappen
Wekelijks krijgen leerlingen
een groot aantal uren exacte
wetenschappen en menswetenschappen. Het aandeel
wiskunde blijft eerder beperkt.
Via seminarie en stage kunnen de leerlingen de nodige
praktijkervaring opdoen. Naast
biologie, fysica en chemie is er
doorgedreven studie van de
menselijke gedrags- en ontwikkelingspsychologie.

Leerlingen uit een tweede graad
sociaal technische wetenschappen kiezen in een derde graad
doorgaans voor een richting binnen hetzelfde studiegebied. Door
de opstart van deze richting hebben leerlingen van onze school
een extra keuzemogelijkheid. Ook
instromen vanuit een ASO richting
met wetenschappelijke inslag of
met nadruk op humane wetenschappen kan best.

Het pad van verder studeren
leidt leerlingen comfortabel
naar professionele bachelors
binnen het studiegebied van
de welzijns- en gezondheidswetenschappen. Na deze richting zijn eveneens een aantal
Se-n-Se richtingen mogelijk.

3

verzorging
Verzorging geeft een praktischtheoretische vorming die volledig
gericht is naar het beroep van
verzorgende bij jonge kinderen,
ouderen en patiënten. De opleiding vraagt van de leerlingen
een sociale ingesteldheid en
een grote bereidheid tot het
bieden van hulp op lichamelijk, pedagogisch en
huishoudelijk vlak.

vijfde
jaar

zesde
jaar

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Maatschappelijke vorming

2

2

Nederlands

2

2

Frans

2

2

Verzorging

22

22

Huishoudkunde
Opvoedkunde
Zorg
Stage

3

verzorging
Een beperkte lessentabel
verbergt een grote diversiteit aan vakken onder de
noemer verzorging. Binnen
het vak verzorging is er
aandacht voor de huishoudkundige taken, verdiepen
de leerlingen zich in het
omgaan met zorgvragers
en collega’s en worden de
knepen van het verzorgen
aangebracht. Belangrijk
is ook de 10 weken stage
in kinderdagverblijven en
woonzorgcentra verspreid
over het schooljaar.

We verwachten van leerlingen die in
de verzorgingsrichting inschrijven,
dat zij een goede interesse hebben
in het verlenen van directe zorg aan
mensen. Leerlingen uit een tweede
graad verzorging-voeding hebben
op dat vlak al een goed beeld van
wat het beroep
van verzorgende kan
inhouden.

Leerlingen die afstuderen in
een zesde jaar kunnen de
stap wagen naar de arbeidsmarkt. Leerlingen die zich nog
willen vervolmaken in een
specifieke tak van de zorgsector kiezen vaak voor onze
specialisatiejaren kinderzorg
en thuis- en bejaardenzorg.
Na dit 7de jaar bereiken de
leerlingen het diploma secundair onderwijs. Dat verhoogt
meteen ook de kansen op
tewerkstelling.

3

techniek -wetenschappen
Een keuze voor een derde graad techniekwetenschappen is een duidelijke keuze voor
fysica, chemie en biologie zowel op vlak van
kennis als op proefondervindelijk vlak. Ook
wiskunde blijft op een hoog niveau onderwezen. Het vermogen om snel wetenschappelijke kennis op te doen
is voor elke leerling een noodzaak,
daarnaast is een zekere handigheid
vereist om de vele labo’s zorgvuldig
te kunnen afwerken.

vijfde
jaar

zesde
jaar

Godsdienst

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Geschiedenis

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Frans

2

2

Engels

2

2

Wiskunde

6

6

Toegepaste biologie + labo

3

2

Toegepaste fysica + labo

4

4

Toegepaste chemie + labo

5

6

3

techniek -wetenschappen

Wetenschappen en wiskunde
voeren de lessentabel aan.
Aandacht voor de theorie is
vereist, maar ook het labowerk is een must. Op die
manier ontwikkelen leerlingen
een fijne motoriek en is er
voldoende tijd om als leerling
te evolueren van concreet
naar abstract.

Een derde graad is niet
evident. Uiteraard zijn leerlingen uit een tweede graad
techniek-wetenschappen
goed voorbereid om te
starten. Leerlingen uit een
andere sterke wetenschappelijke en wiskundige ASO/
TSO richting kunnen de
overstap overwegen.

Verdere studies in het hoger
onderwijs liggen zeker binnen
handbereik. Bachelors in de
wetenschappen, biotechniek,
gezondheidszorg en onderwijs
worden frequent gekozen.
De sterkere leerlingen kiezen
voor een master opleiding
binnen een wetenschappelijk
studiegebied.

S

Specialisatiejaren

studiegebied handel

business support
logistics

studiegebied personenzorg

kinderzorg
thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

Menen - Driedaagse IO4

S

business support
Voor beroepsleerlingen is het heel
belangrijk zich te specialiseren. Zich
focussen op een concreet beroep
verhoogt aanzienlijk de kansen op
tewerkstelling. Met het oog op onthaalmedewerker of commercieel
medewerker binnendienst is een
zevende jaar business support een
goede keuze. In deze richting combineren we communicatieve vaardigheden in verschillende talen met
een bedrijfsgerichte component. Het
beheersen van bepaalde softwarepakketten en vaardigheden in klantenservice en teamwork zijn hierbij cruciaal.

Centraal in de lessentabel
staat het vak business support. De klant, daar draait het
om. Klantenservice, verkooptechnieken en klachtenbehandeling vormen naast de verschillende softwarepakketten
de grote hoofdstukken. De
leerstof in de praktijk brengen
gebeurt heel vaak. Leerlingen
oefenen in het virtueel bedrijf
QUATTRO, waarmee ze zelf
op internationale beurs gaan.
Leerlingen gaan ook iedere
week op stage.

zevende
jaar

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Maatschappelijk vorming

2

Nederlands

2

Frans

2

Engels

2

Business support

10

Stage

10

S

business support

Na een zesde jaar administratie
en logistiek is de overstap naar
dit zevende specialisatiejaar
makkelijk te nemen. Het vraagt
wel extra inzet om mee te draaien in een bedrijfscompetitieve
richting waar de eer van een
succesvol virtueel bedrijf hoog
te houden is. Ook de vele stagedagen eisen een zekere flexibiliteit van de leerling.

De meeste van onze afgestudeerden vinden snel werk
in de bedrijfswereld, niet
zelden in het bedrijf waar
ze stage gelopen hebben.

S

logistics
zevende
jaar

Logistics is de jongste richting in ons aanbod
van specialisatiejaren. Het zuiden van WestVlaanderen staat bekend om zijn grote
logistieke bedrijvigheid, zodat deze richting in
ons handelsaanbod niet kon ontbreken.
Bovendien is de richting een mooi
alternatief voor die leerlingen die
administratief sterk zijn, maar
deze vaardigheden eerder in
het boeiende magazijnleven
willen inzetten, dan op een
bureau in de administratie.

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Maatschappelijke vorming

2

Nederlands

2

Frans

2

Engels

2

Logistics

10

Stage

10

S

logistics
Tijdens tien uur logistiek worden
leerlingen in de wereld van een
logistiek medewerker ingewijd.
Hierbinnen valt een stuk theorie,
maar vooral de praktijkgerichte
lesvormen maken deze richting
dynamisch. Ook hier staat de
virtuele oefenfirma centraal.
Het spreekt voor zich dat leerlingen voornamelijk de logistieke
stromen bewaken. Tijdens de
stages kunnen leerlingen hun
kunnen in de werkelijkheid
aftoetsen.

Na een zesde jaar administratie en logistiek zijn nogal wat
leerlingen geboeid door de logistieke wereld. De dynamiek, de variatie en de competitiviteit wakkeren hun interesse naar opvolging van de goederenstroom aan. In dat
geval is logistiek een hele mooie keuze.

Gezien de nood aan logistieke
medewerkers in onze bedrijven en
met een rijbewijs vorkheftruck op
zak als troef, is werk vinden
na een specialisatiejaar als dit
heel reëel.

S

kinderzorg
De richting kinderzorg is vooral voor mensen die sociaal zijn
en die kunnen samenwerken.
Ze kiezen voor het omgaan
met jonge kinderen in een
verzorgend beroep. Ze leren
er naast verzorgen ook kinderen begeleiden in hun
geestelijke en lichamelijke
ontwikkeling. Ze leren hoe je
flexibel kan samenwerken met
collega’s en hoe je een goede
relatie kunt opbouwen met de
ouders.

Een specialisatiejaar bevat steevast een grote link met het werk
in de praktijk. Dit is voor een
zevende jaar kinderzorg niet
anders. Gedurende 12 weken,
verspreid over het schooljaar,
maakt de leerling tijdens stage
kennis met het werk in kinderdagverblijven en andere opvangen zorgcentra. Tijdens lessen
worden die specifieke vaardigheden aangereikt die de leerlingen tot volwaardige kinderverzorg(st)ers vervolmaken.

zevende
jaar

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Maatschappelijke vorming

2

Nederlands

2

Frans

2

Expressie

2

Kinderzorg
Huishoudkunde
Opvoedkunde
Zorg
Stage

20

S

kinderzorg
Na een derde graad verzorging is een specialisatiejaar
kinderzorg een mooie keuze. In dit geval willen leerlingen later verder in het begeleiden en verzorgen van
kinderen. Instromen kan ook vanuit andere TSO/BSO
richtingen binnen het studiegebied personenzorg.

Afgestudeerden kunnen aan de slag in
kinderdagverblijven, in buitenschoolse
opvang, in een eerste kleuterklas als
ondersteuning ... Doorstromen naar
een opleiding binnen het aanbod van
HBO5 of Se-N-Se behoort ook tot de
mogelijkheden.

S

thuis - en bejaardenzorg/zorgkundige
De richting thuis- en bejaardenzorg/ zorgkundige is vooral voor jonge mensen die sociaal zijn,
zelfstandig kunnen werken, maar die ook kunnen samenwerken en zich inleven, die kiezen
voor het omgaan met gezinnen en bejaarden
in een verzorgend beroep. Ze leren er
zelfstandig, maar in overleg met
collega’s en familieleden, zorg
verlenen aan bejaarden op
lichamelijk, huishoudelijk en
psychosociaal vlak zowel
thuis als in een rusthuis
of RVT.

zevende
jaar

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Maatschappelijke vorming

2

Nederlands

2

Frans

2

Expressie

2

Thuis- en bejaardenzorg/
zorgkundige
Huishoudkunde		
opvoedkunde
Zorg		
Stage

20

S

thuis - en bejaardenzorg/zorgkundige
Uit de lessentabel blijkt heel
duidelijk de arbeidsmarktgerichte aanpak. Gedurende
12 weken, verspreid over het
schooljaar, volgen leerlingen
stage in verzorgingstehuizen
en thuiszorg. De voeling met
de praktijk is groot en er wordt
gestreefd naar een grote zelfstandigheid. Ook de lessen zijn
hoofdzakelijk gericht naar het
verwerven van juiste attitudes
en goede vaardigheden noodzakelijk voor een verzorgende.

Na een derde graad
verzorging is 7 TBZ een
specifieke specialisatie
voor die leerlingen die
later aan zorgverlening bij volwassenen
en bejaarden willen
doen. Instromen kan
vanuit onze derde
graad verzorging, maar
ook vanuit jeugd- en
gehandicaptenzorg of
gezondheids- en welzijnswetenschappen.

Afgestudeerden kunnen aan de
slag in rust- en verzorgingstehuizen,
in dagcentra voor bejaarden en/of
volwassen mentaal gehandicapten,
in gezinszorgdiensten ... Doorstromen
naar een opleiding binnen het aanbod
van HBO5 of Se-N-Se behoort ook tot
de mogelijkheden.

Campus Sint-Jorisschool maakt deel uit van de scholengroep “SCHOLEN a/d LEIE”.
Samen bundelen we de krachten met als groot doel
talenten bij onze jongeren maximaal laten ontplooien.

SPWE

VTI

SAM

SJC

SIJO

SCHOLEN a/d LEIE
WAAR TALENT DOORSTROOMT

Geluwe - schoolfeest

SCHOLEN a/d LEIE

Sint-Jorisschool Menen
Fabiolalaan 2 - 8930 Menen
Tel. 056 51 36 82
Sint-Jorisschool Geluwe
Kloosterstraat 15 - 8940 Geluwe
Tel. 056 51 47 51
info@sint-jorisschool.be
www.sint-jorisschool.be

