


Spannend hé, de zoektocht naar een nieuwe school. 
Wij vinden het alvast geweldig dat je onze brochure leest. 
Hierin ontdek je wat onze school voor jou in petto heeft. 
Dat zal je helpen om een keuze te maken. 
Veel plezier!

Hallo! Welkom in onze school!

Ga je mee op pad?



Ben je goed in rekenen en talen? 
Wil je wat extra uitdaging 

voor die vakken?

1A
verdiepend 

met CLIL

1A
verbredend

JA NEE

JA NEE

1B

Dan start je in 1BDan start je in 1A

Behaalde je het getuigschrift lagere school?

Proeven en ontdekken 
in het eerste jaar

Iedereen heeft talent! Ken jij het jouwe al?
Vind je het moeilijk om deze vraag te beantwoorden? 
Geen probleem! Wij gaan graag samen met jou op ontdekkingstocht 
en laten je proeven van verschillende talentvakken. 
Klaar voor een nieuwe stap?



1A
verdiepend 

met CLIL

1A
verbredend

1A basispakket
Engels 1
Frans 3
Nederlands 4
wiskunde 4
aardrijkskunde 2
natuurwetenschappen 2
techniek 2
geschiedenis 1
mens en samenleving 1
godsdienst 2
beeld 2
lichamelijke opvoeding 2
muziek 1
1A ontdekkingspakket
talent 2

Keuzepakket 1A verdiepend
godsdienst in CLIL Frans
beeld in CLIL Engels
Frans (verdieping) 1
Nederlands (verdieping) 1
wiskunde (verdieping) 1

Keuzepakket 1A verbredend
Frans (verbreding) 1
Nederlands (verbreding) 1
wiskunde (verbreding) 1

HET EERSTE LEERJAAR A

In 1A zijn er al 29 lesuren voor jou ingevuld. Zelf kan je nog kiezen 
tussen twee pakketten voor de resterende 3 lesuren.

Moeilijkheid
1A 

verdiepend
1A 

verbredend
talen       

wiskunde
             

basispakket



Talent, wat houdt dat in?
Talent is in het eerste jaar A een vast onderdeel van jouw lesweek. 
Tijdens de lessen proef je afwisselend van verschillende vakken 
waarvan je er één kiest in het tweede jaar.

Wat betekent CLIL?
CLIL staat voor Content and Language 
Integrated Learning, wat betekent dat je een 
algemeen vak volgt in een vreemde taal. 

En ICT, waar vind ik dat? 
Geen zorgen, ICT vergeten we niet. In de eerste graad komt ICT 
in verschillende vakken aan bod. Zo werken we tijdens de lessen 
regelmatig op de computer.     



1B

1B 
Engels 2
Frans 2
Nederlands 5
wiskunde 4
wetenschappen 3
techniek 5
maatschappelijke vorming 3
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
muziek 1
beeld 2
leer- & leefsleutels 1

HET EERSTE LEERJAAR B



2A
verdiepend 
zonder CLIL

2A
verbredend 2B

start je in 2Bstart je in 2A

Welke mogelijkheden zijn er in het tweede jaar?

2A
verdiepend 

met CLIL

met talentvak 
(één kiezen)

kunst & creatie
economie & organisatie
maatschappij & welzijn
moderne talen & 
wetenschappen

met talentvak 
(één kiezen)

kunst & creatie
economie & organisatie
maatschappij & welzijn

met twee talentvakken
economie & organisatie
maatschappij & welzijn



Verkennen en kiezen 
in het tweede jaar

In 2B komen er twee nieuwe vakken bij om te verkennen: 
economie & organisatie en maatschappij & welzijn. Zo kan je 
kennismaken met de twee mogelijke studierichtingen in onze school 
vanaf het derde jaar. 

In 2A kies je gedurende 5 lesuren voor één vak waarvan je hebt 
geproefd tijdens talent. Zo kan je dat talentvak verder verkennen en 
vanaf het derde jaar een richting kiezen die daarbij aansluit.
Je kan opnieuw kiezen of je wiskunde en talen in een verdiepend of 
verbredend pakket volgt. Als je kiest voor het verdiepend pakket, 
kan je vakken in CLIL volgen. 

Wat na het eerste jaar?

In de eerste graad kan je proeven van 
verschillende talentvakken. In de tweede 
en derde graad kan je verder groeien in een talent, door een 
studierichting te kiezen binnen het gelijknamige domein (vanaf 
schooljaar 2021-2022). Zo word je een expert in je talent!

Wat na het tweede jaar?
Groeien en ontwikkelen 
  in de tweede en derde 

graad



2A
verdiepend met 
of zonder CLIL

2A
verbredend

In 2A krijg je 25 lesuren gemeenschappelijk. 
Daarnaast kies je een pakket van 7 uren dat het best bij je past. 

2A basispakket
Engels 2
Frans 3
Nederlands 4
wiskunde 4
aardrijkskunde 1
natuurwetenschappen 1
techniek 2
geschiedenis 2
mens & samenleving 1
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
muziek 1

HET TWEEDE LEERJAAR A

Moeilijkheid
2A 

verdiepend
2A 

verbredend
talen       

wiskunde

basispakket



Keuzepakket 2A verbredend
Frans (verbreding) 1
wiskunde (verbreding) 1
met talentvak (één kiezen)
kunst & creatie 5
economie & organisatie 5
maatschappij & welzijn 5

Keuzepakket 2A verdiepend
-  CLIL 

• geschiedenis in CLIL Frans
• mens en samenleving in 

CLIL Engels
-  geen CLIL
Frans (verdieping) 1
wiskunde (verdieping) 1
met talentvak (één kiezen)
kunst & creatie 5
economie & organisatie 5
maatschappij & welzijn 5
moderne talen & 
wetenschappen

5



2B

2B basispakket
Engels 2
Frans 2
Nederlands 4
wiskunde 4
wetenschappen 1
techniek 2
maatschappelijke vorming 2
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
muziek 1
talentvakken
economie & organisatie 5
maatschappij & welzijn 5

HET TWEEDE LEERJAAR B

In het tweede leerjaar B zijn de nieuwe vakken economie & 
organisatie en maatschappij & welzijn een kennismaking met de 
mogelijke studierichtingen vanaf het derde jaar. 



Goed om weten...

Het schooljaar begint met een onthaaldag voor jou, 
je klasgenoten en je klastitularissen. De klastitularissen 
vervangen je juf of meester van de lagere school. Je 
leert elkaar en de weg in de school kennen. 
Je boeken mogen de eerste schooldag thuis blijven.

Om elkaar beter te leren kennen, gaan we begin 
september met alle leerlingen van het eerste jaar 
naar domein Hulgenrode, waar we in klasgroep 
leuke uitdagingen aangaan. In het tweede jaar 
beleef je ook zo'n startdag aan de 'zandbergen'. 

We zorgen ervoor dat de sfeer in je klas 
goed zit. Dat is immers belangrijk als je het 
beste uit jezelf wil halen. 



2 km

10 km8 km6 km4 km

Boom
buslijn 132

Hemiksem
buslijn 133

Schelle
buslijn 133

Berchem
buslijn 91/92

Niel

Antwerpen
buslijn 191

Mortsel
buslijn 91/92

Wilrijk
busijn130/131/135

Boechout
buslijn 243

Aartselaar
buslijn 133

Rumst
buslijn 191

Reet
buslijn 132

Duffel

Lint
buslijn 130/
131/132/135

Hove
Edegem
buslijn 130/
131/135

Waarloos
buslijn 91/191

Onze school is zowel met het openbaar vervoer als met de fiets vlot 
te bereiken. Hieronder vind je een overzicht van de buslijnen die 
recht tegenover de school stoppen. Voor meer info: www.delijn.be.

Lier
buslijn 130/
131/132/135



Gemeenteplein 8
2550 Kontich
03 457 77 97
www.sji.be

SINT-JOZEFINSTITUUT
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