
Sterke opleidingen 

Elke leerling heeft een unieke persoonlijkheid, specifieke 
interesses en ambities. Om hieraan tegemoet te komen 
bieden wij studierichtingen op ASO en BSO-niveau aan. 

1e Graad 

A-stroom B-stroom 

1A 1B 

1e leerjaar A 

 Moderne Wetenschappen 

       Project STEAM 

1e leerjaar B 

 Aanpassingsklas 

2A 2BVL 

2e leerjaar A 

 Moderne Wetenschappen 

       Project STEAM 

Beroepsvoorbereidend leerjaar 

 Verzorging/ Voeding 

 Hout 

 Kantoor/verkoop 

 Decoratie 

2e Graad 

ASO BSO 

3A 3B 

1e leerjaar ASO 

 Economie 

       Project STEAM 

1e leerjaar BSO 

 Verzorging/ Voeding 

 Hout 

 Kantoor 

4A 4B 

2e leerjaar ASO 

 Economie 

       Project STEAM 

2e leerjaar BSO 

 Verzorging/ Voeding 

 Hout 

 Kantoor/verkoop 

3e Graad 

BSO 

KANTOOR/VERZORGING 

De school voor elk talent ! 

 

‘Iedereen kan iets en samen kunnen we alles’ vat onze on-

derwijsaanpak goed samen. Op onze schoolbanken zitten 

leerlingen met uiteenlopen sociale, economische en cultu-

rele achtergronden, met alle mogelijke kenmerken, talen-

ten, gaven en interesses. Maar voor ons zijn ze allemaal 

VIPS’s: veelzijdige interessante persoonlijkheden! 

SIGO! Lennik biedt elke kind de mogelijkheid om zich als 

persoon optimaal  te ontplooien, om kennis en inzicht te 

verwerven en om zijn of haar zelfvertrouwen en onderne-

mingszin aan te scherpen. Iedereen is uniek! 

 

Verantwoordelijke en geëngageerde jongeren met respect 

voor de anderen en de omgeving:  daar staan wij voor !  In 

ons landelijke gelegen en kleinschalige school werken we 

heel bewust vanuit deze visie. 

 

Via diverse initiatieven zorgen we ervoor dat leerkrachten 

en leerlingen elkaar beter leren kennen. Die lage drempel 

tussen lesgever en leerling maakt dat leerlingen gedurende 

het jaar sneller met problemen naar de leerkracht gaan. 

Het draagt bij tot een aangenaam schoolklimaat, waar leer-

lingen zich thuis voelen. 

Kortom, onze leerkrachten leggen zich toe op het begelei-

den, motiveren en inspireren van élke leerling. Als klein-

schalige school maken we dit waar. 

SIGO werkt aan de toekomst: STEAM 

Wat is STEAM? 

In SIGO!Lennik startten we dit schooljaar met een ver-
nieuwende werkwijze, nl. STEAM. STEAM speelt in op 
de STEM-trend, maar gaat nog een stapje verder. STEM 
probeert om leerlingen te doen warmlopen voor tech-
nisch gerichte opleidingen door hen dit aan den lijve te 
laten ondervinden. Ze combineren wetenschappelijke 
vakken met wiskunde, techniek en ontwerpen. Zet hier 
de A bij en we komen tot STEAM. De A staat voor “arts” 
oftewel vrij vertaald naar creativiteit die op verschillen-
de manieren kan worden ingezet. 
 
Waarom STEAM? 

Met STEAM willen wij een vakoverschrijdende werkwij-
ze aanbieden waarbij wij onze leerlingen voorbereiden 
op een toekomst die aansluit bij de noden van de toe-
komstige arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt van de toe-
komst verwacht flexibele werknemers die niet alleen in 
staat zijn om zich aan te passen, maar ook nog eens hun 
creativiteit gebruiken om vooruitstrevende ideeën uit 
te werken. 
STEAM zal onze leerlingen klaarstomen voor een wereld 
waarbij we aandacht hebben zowel voor design als en-
gineering. Onze leerlingen leren om vanuit concrete 
probleemstellingen creatieve ontwerpen te maken en 
deze ook uit te bouwen. Zo ontwierpen ze al een  
tornadoschuilkelder, onderzochten ze het CO2-gehalte 
in de lokalen en maken ze een ontwerp om enkele klas-
lokalen volledig opnieuw in te richten. 



Onderwijs op maat van jouw kind : 

 

Door het creëren van een familiale en stimulerende 

leeromgeving, kunnen we de talenten van uw kind optimaal 

ontplooien en eventuele leer- en andere problemen snel 

signaleren. Onze leerkrachten leggen zich toe op het bege-

leiden, motiveren en inspireren van élke leerling. Vanuit 

internationale “good practices” en onderzoeksliteratuur 

geven wij ons onderwijs vorm! 

Onze troeven: 
 

- Kleine klassen met individuele aandacht voor elke leerling 

- Ontplooien van 21 Century Skills 

- Onderwijs van de toekomst 

- Inspraak van leerlingen en ouders 

- Internationalisering van leerkrachten en  leerlingen 

- Competentiegericht onderwijs 

- Innoverende en stimulerende werkvormen  

- Samenwerking met hogescholen en universiteiten 

- Expertise in STEAM-methode  

Voor meer informatie kun je ons altijd contacteren: 

SIGO LENNIK 

Karel Keymolenstraat 35 

1750 Lennik 

02/532.45.18 

www.sigolennik.be 

ms.sigo-lennik@ringscholen.be 

Ik kies voor SIGO! Lennik 

 Denk je dat SIGO! Lennik bij jou 

past ? Schrijf je dan in !  

Inschrijven kan elke schooldag. En in 

de zomervakantie kan je je inschrij-

ven tijdens de eerste week van juli 

en de laatste 2 weken van augustus, 

elke werkdag van 9u tot 12u en van 

13u tot 16u. Op woensdag van 9u 

tot 12u. Je dient volgende documen-

ten mee te brengen : identiteits-

kaart, getuigschrift van de vorige 

opleiding en een kopie van het rap-

port. Voor inschrijvingen of een ver-

kennend bezoek aan de school kan u 

ook steeds een afspraak maken.  


