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Welkom

Brede basisvorming
Iedere leerling van onze school krijgt een brede basisvorming. In deze brede 
basisvorming zitten allerlei algemene vakken. Sommige vakken ken je uit de 
lagere school. Andere vakken zijn helemaal nieuw. 

Bovenop de brede basisvorming maak je een keuze voor meer 
specifieke vakken. Het is belangrijk dat je weet dat deze keuze je verdere 
schoolloopbaan nog niet beïnvloedt. De brede basisvorming en de 
keuzepakketten zijn zo georganiseerd dat alle keuzes in het 2de jaar én het 
3de jaar nog open liggen. 

Op 1 september maak je niet alleen kennis met je nieuwe klasgenoten maar 
ook met je klasleerkracht(en). Zij zijn de eerste contactpersoon voor jou én je 
ouders. 

In 1A en 2A zal je echter verschillende lesuren per week niet met de ganse 
klasgroep les krijgen. Je klas wordt regelmatig opgesplitst. Dat gebeurt 
o.a. voor het vak natuurwetenschappen, techniek, de flex-uren, de 
keuzepakketten,... In 1B en 2B zijn de klassen voor alle lesuren kleiner.

In het secundair onderwijs worden er ieder trimester examens 
georganiseerd. Binnenkort is het voor jou de eerste keer. Dat is best 
spannend maar wij helpen je op weg met een traject LerenLeren. 

Speciaal voor jou!
Zorg dragen op onze Middenschool betekent zorg dragen voor iedere leerling van onze 
school. Daarom mag je rekenen op onze brede preventieve basiszorg. Een aantal maat-
regelen die in onze ogen normaal zijn maar die jij van iedere leerkracht mag verwachten. 
Maar misschien heb jij nét iets meer nodig om je goed te voelen op onze school. Dan 
gaat ons begeleidingsteam samen met jou en je ouders op zoek naar die dingen die wij 
kunnen doen om jou vooruit te helpen. 

12 MAART 2023 (10.00U - 16.00U)
OPEN CAMPUS
Voor meer info  www.sintmaartencampus.be

Wil je erbij zijn?

27 MAART 2023 t.e.m. 21 APRIL 2023   digitaal aanmelden

24 MEI 2023 14.00U - 19.00U    ticket verzilveren

VRIJDAG 30 JUNI 2023 EN ZATERDAG 1 JULI 2023 voltooiing met intakegesprek

Wat heb je nodig en wat breng je mee?

Bij de verzilvering heb je nog niet veel nodig, maar bij de voltooiing breng je zeker mee: 
• rapport (+ getuigschrift) basisschool;
• identiteitskaart (of kids-ID); 
• zorgverslag (indien van toepassing).

HOE INSCHRIJVEN?

Leren én leven… 
Je komt niet alleen naar school om op de schoolbanken te zitten. Wij kijken uit naar jouw jeugdig enthousiasme, sportiviteit en 
creativiteit. 

Over de middag organiseren we klascompetities in de sporthal of buiten. Niet zo sportief? Of sport je al genoeg in je vrije tijd? 
Geen nood, we organiseren ook andere middagactiviteiten: gezelschapsspelletjes spelen, breien,... we hebben zelfs een eigen 
muziekband en koor! 

Over onze legendarische JongeSokkenFuif willen we je nog niet te veel vertellen. Maar jij bent er vast ook graag bij!

We blijven niet alleen binnen de schoolmuren. Op wandel- en fietsafstand van onze school heeft de gemeente Beveren heel 
wat te bieden: cultureel centrum, Singelberg, Hof ter Saksen,... Af en toe trekken we wat verder weg, op het einde van het 
tweede jaar gaan we zelfs naar Parijs. 

Middenschool?
Weet jij al wat je later wil worden? Of weet je het nog helemaal niet? Geen enkel probleem, in onze brede eerste graad mag 
je rustig GROEIEN. Je krijgt een BREDE BASISVORMING zodat je ál je talenten optimaal kan ontwikkelen. 
Je leert jezelf gaandeweg beter kennen. Samen we gaan we op zoek naar de juiste STUDIEKEUZE in het 3de jaar. We leren je 
niet alleen leren maar ook LEVEN. We willen dat je je goed kan voelen. 

Op onze Middenschool doe je dat tussen leeftijdsgenoten, enkel leerlingen van de eerste graad a-stroom en b-stroom. Meer 
nog: we hebben een eigen gebouw, een eigen speelplaats, eigen fietsenstalling,... 

EEN CAMPUS MET EEN PLAN VOOR JOU…
Sint-Maarten is een campus met een midden- en bovenschool. Twee aparte scholen die 
één geheel vormen maar op een heel specifieke manier tegemoet komen aan wat jij belangrijk vindt. 

SCHOOLJAAR 2023-2024

Straks is het zover, je zet de volgende
 stap in je schoolcarrière. Spannend…

Wij zijn nu al klaar voor jouw start! 
Maar misschien is het wel goed dat je ons al een beetje leert kennen.
In deze brochure geven we wat meer uitleg over onze Middenschool. 

Allicht heb je na het lezen toch nog veel vragen. Daarmee ben je van harte 
welkom op onze opendeurdag op zondag 12 maart 2023. 

Alvast tot dan!

Op onze school zal het allemaal wat
 anders zijn dan in je basisschool. 

Om jou een sterke start te geven, werken we samen
 met je huidige school. Zo zorgen we ervoor dat je een vlotte overgang maakt 

van de basisschool naar de secundaire school. 

Een nieuwe school én… nieuwe vrienden! 
Geloof ons, je zal je hier echt thuis voelen.

Ann Drieghe

Els Van Oosterwyck
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Aardrijkskunde
Beeld 
Engels 
Frans (incl. Flex)
Geschiedenis
Godsdienst
Lichamelijke opvoeding
Muziek
Natuurwetenschappen
Nederlands (incl. Flex)
Techniek/ICT
Wiskunde (incl. Flex)
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Aardrijkskunde
Engels
Frans 
Geschiedenis
Godsdienst
Lichamelijke opvoeding
Mens en Samenleving
Natuurwetenschappen
Nederlands 
Techniek
Wiskunde

Flex
Tijdens deze flex-uren zijn er twee 
leerkrachten Frans-Nederlands-
wiskunde aanwezig.

Economie en organisatie

Kunst en creatie

Latijn

Maatschappij en welzijn

Moderne talen en wetenschappen

Stem-wetenschappen (TWIN)
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Flex
Voor Frans, Nederlands, en wiskunde zijn er 
telkens 1u/week 2 leerkrachten aanwezig. 
Dan maken we extra tijd om te remediëren, 
verdiepen en  verbreden. 
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Beeld 
Frans
Godsdienst
Lichamelijke opvoeding
Mavo
Muziek
Natuur en ruimte
Nederlands 
Techniek
Wiskunde

3u FLEX

2u HORIZON

Doorheen het schooljaar maak je kennis 
met de verschillende opties van het 2de 
jaar. 

Sociale Vorming
ICT

1A 1B

ECONOMIE EN ORGANISATIE
Finaliteit Doorstroom (D)  Economische wetenschappen
Dubbele finaliteit  (D/A) Bedrijf en organisatie
Finaliteit Arbeidsmarkt (A) Organisatie en logistiek

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN
Finaliteit Doorstroom (D)  Humane wetenschappen
Dubbele finaliteit (D/A) Maatschappij en welzijn
Finaliteit Arbeidsmarkt (A) Zorg en welzijn

STEM 
Finaliteit Doorstroom (D) Biotechnologische STEM-wetenschappen | 
   Latijn * | Natuurwetenschappen   
   
TAAL EN CULTUUR
Finaliteit Doorstroom (D)  Latijn * | Moderne talen
Dubbele finaliteit  (D/A) Taal en communicatie 

ECONOMIE EN ORGANISATIE
Finaliteit Doorstroom (D) Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen |  
   Economie-moderne talen * | Economie-wiskunde 
Dubbele finaliteit  (D/A) Bedrijfsorganisatie*** |   
   Internationale handel en logistiek
Finaliteit Arbeidsmarkt (A) Onthaal, organisatie en sales

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN
Finaliteit Doorstroom (D)  Humane wetenschappen | Welzijnswetenschappen***
Dubbele finaliteit  (D/A) Gezondheidszorg | Opvoeding en begeleiding ***
Finaliteit Arbeidsmarkt (A) Basiszorg en ondersteuning 

STEM 
Finaliteit Doorstroom (D) Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen |     
   Latijn-wiskunde * | Moderne talen-wetenschappen * |  
   Wetenschappen-wiskunde
TAAL EN CULTUUR
Finaliteit Doorstroom (D) Economie-moderne talen * | Latijn-moderne talen |  
     Latijn-wiskunde * | Moderne talen-wetenschappen * |  
   Taal- en communicatiewetenschappen ***
Dubbele finaliteit  (D/A) Taal en communicatie ***
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Engels
Frans
Godsdienst
Lichamelijke opvoeding
Mavo
Natuur en ruimte
Nederlands
Techniek
Wiskunde

2u FLEX

Projectwerking

Economie en organisatie

Maatschappij en welzijn
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2 X 5u OPTIE

10u OPTIE  
Maatschappij en welzijn
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* studierichting komt voor in 2 domeinen
** deze studierichting sluit aan bij meer dan één belangstellingsgebied
*** in aanvraag

20u BASISVORMING

2A 2B

5u LATIJN

ECONOMISCHE VORMING
Kantooradministratie en gegevensbeheer, bso

TWEEDE GRAAD LEERJAAR 3 & 4 DERDE GRAAD  LEERJAAR 5

ZEVENDE JAAR

3u EXTRA LESTIJD VOOR LEERSTOF 
UIT DE BASISVORMING

1u
1u
1u

Frans
Nederlands
Wiskunde

HORIZON
Je weet nog niet goed wat je wil. Verbreed dan je horizon!
Doorheen het schooljaar komen er 3 modules aan bod: TWIN, 
SMART en SALES. Tijdens iedere module maak je kennis met de 
verschillende opties van het 2de jaar.

TWIN
Je bedenkt graag technische oplossingen voor dagelijk-
se en minder dagelijkse problemen. Je wil je ontwerpen 
ook in het echt maken en/of programmeren.

PLUS
Je vindt de overgang naar het secundair heel spannend. 
Zelfstandig werken lukt nog niet zo goed. Je kan wat
extra ondersteuning gebruiken bij het plannen, 
organiseren en studeren.

LATIJN
Je bent geboeid door de verhalen uit de oudheid en 
geïnteresseerd in taal. Je wil teksten uit de oudheid lezen 
en ontcijferen. Je wil te weten komen hoe de Grieken en 
Romeinen leefden en dachten. 

FLEX
Bij FLEX proberen we telkens in te spelen 
op de noden van deze specifieke
leerlingengroep. 
In 1A en 2A maken we tijd voor 
remediëring, verdieping en verbreding 
voor de vakken Nederlands, Frans en 
wiskunde. De leerlingen van 1B gaan 
binnen FLEX aan de slag met sociale 
vorming en ICT. De leerlingen van 2B 
werken aan maatschappelijke projecten. 

Ontdek alles over onze school op
www.sintmaartencampus.be!
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ECONOMISCHE VORMING
Boekhouden- informatica, tso | Economie-moderne talen, aso** |   
Economie-wiskunde, aso** | Handel, tso **  |Kantoor, bso

EXACTE WETENSCHAPPEN
Economie-wiskunde, aso** | Latijn-wiskunde, aso** |  
Moderne talen-wetenschappen, aso** |   
Sociale en technische wetenschappen, tso** |   
Techniek-wetenschappen, tso | Wetenschappen-wiskunde, aso

KLASSIEKE VORMING
Latijn-moderne talen, aso, ** | Latijn-wiskunde, aso**

MENS EN SAMENLEVING
Humane wetenschappen, aso |  
Sociale en technische wetenschappen, tso** | Verzorging, bso

MODERNE TALEN
Economie-moderne talen, aso** | Handel, tso** |   
Latijn-moderne talen, aso** | Moderne talen-wetenschappen, aso**

MENS EN SAMENLEVING
Kinderzorg, bso | Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige, bso

DERDE GRAAD LEERJAAR 6

DE NIEUWE STUDIERICHTINGEN SCHUIVEN JAARLIJKS OP
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