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Opvoedingsproject

Als katholiek college willen we jongeren helpen opgroeien tot gelukkige 
persoonlijkheden met een evenwichtig geloofs-, verstands- en gevoelsleven.

We blijven hierbij trouw aan de Montfortaanse spiritualiteit die gekenmerkt 
wordt door eenvoud in menselijke contacten, grote betrokkenheid bij de 
opvoedingstaak en een bijzondere aandacht voor de persoonlijke noden 
van elke leerling. Onze gemoedelijkheid en bereikbaarheid voor ouders en 
leerlingen bepalen in belangrijke mate de werksfeer. 

Wij vormen jonge mensen die gestalte geven aan hun christen zijn en die in 
dialoog kunnen treden en respectvol kunnen samenwerken met personen 
en groepen met een andere levensvisie.

In de tweede graad stomen we onze leerlingen klaar voor de derde graad: 
een brede algemene vorming met oog voor vakinhoud en vaardigheden, 
een degelijke studiemethode, een sterke studiehouding en een groeiende 
zelfstandigheid.

Het Sint-Gabriëlcollege is echter méér dan een school! We bieden onze 
leerlingen extra mogelijkheden voor de ontplooiing van hun belangstelling 
en hun talenten.

We leggen de nadruk op samen leven, samen leren en samen leren kiezen. 
Lukt dit niet op klasniveau, dan word je individueel opgevangen. Dit vangnet 
garandeert je een veilige thuis op ons warm college!
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Welkom in de 2e graad

Het tweede leerjaar sluit de Middenschool af. Leerlingen maken dan een  
belangrijke keuze. In ons college bieden wij uitsluitend studierichtingen aan 
van het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO), niet uit het technisch-, kunst- 
of beroepsonderwijs.

ASO-richtingen bereiden voor op academische en professionele bachelors. 

De studierichtingen van de tweede en de derde graad van ons college 
worden in bijgevoegde schema's beschreven.

We willen onze leerlingen en hun ouders helpen bij het maken van 
een keuze, of het nu een richting van ons college betreft of een andere 
mogelijkheid.

De CLB-adviseur, de klassenleerkracht, de vakleerkrachten en de 
coördinator zijn goed geplaatst om u te helpen en nuttige informatie te 
geven.

In de eerste graad kwamen de leerlingen in contact met vele vakken. Ze 
kijken nu terecht uit naar een richting die meer aansluit bij  hun huidige 
interesse. Interesse en motivatie zijn zeer belangrijk bij een goede 
studiekeuze. De klassenraad zal leerlingen ook wijzen op hun talenten en 
vaardigheden en duiden hoe ze deze kunnen inzetten in de verschillende 
studierichtingen op het college of eventueel daarbuiten.
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Studierichtingen 2e graad

Op ons college bieden wij vier richtingen aan: de richting ‘Economie’, 
de richting ‘Wetenschappen’ ,de richting ‘Latijn’ en de  richting ‘Humane 
wetenschappen’. 

Kenmerkend voor alle richtingen in het ASO is dat van alle leerlingen een 
toenemend abstractievermogen en een groeiende zelfstandigheid verwacht 
wordt. In al onze richtingen combineren leerlingen een stevig pakket 
wiskunde en vreemde talen met een pijler wetenschappen en algemene 
vakken zoals Nederlands, aardrijkskunde en geschiedenis.

Vermits alle richtingen voorzien zijn van een stevig pakket wiskunde (d.w.z. 
4 of 5u per week), bevatten al deze richtingen voor wiskunde deels gelijke 
doelstellingen. Toch is er een belangrijk verschil in benadering van wiskunde 
in de richtingen met 4u of 5u wiskunde. 

Vooreerst ziet men in 5u wiskunde meer leerstof dan in 4u: bijkomende 
leerinhoud, extra begrippen en eigenschappen, meer bewijzen van 
eigenschappen, bijkomende oplossings-technieken. 

Wat betreft de wiskundige vaardigheden, zullen die meer consequent en 
doorgedreven ingeoefend worden in leerweg 5. Deze vaardigheden zijn een 
noodzakelijke voorbereiding op de derde graad voor wie een pakket van 6 of 
8u wiskunde zal kiezen.

Ook zal men in richtingen met 5u wiskunde het leerproces minder sturend 
aanpakken. In de richtingen met 5u zal meer gewerkt worden met de 
zelf ontdekkende didactiek, terwijl in de richtingen met 4u wiskunde de 
oplossingsmethode veel meer begeleid wordt. 

Ten slotte zal in leerweg 5u het niveau van een deel van de oefeningen 
hoger liggen. 

Samengevat moet de keuze tussen een richting met 4u of 5u wiskunde 
rekening houden met volgende schema’s: 
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Samengevat moet de keuze tussen een richting met 4 u of 5 u wiskunde 
rekening houden met volgende schema’s:

 

Alle leerlingen in de tweede graad krijgen in ASO ook een stevig 
pakket  vreemde talen, waarbij ze in toenemende mate de vreemde taal 
effectief leren gebruiken. Daartoe wordt gaandeweg meer en meer met 
taaltaken gewerkt. In een taaltaak past de leerling de opgedane kennis 
en vaardigheden effectief toe. In de vakken Frans en Engels verdiepen 
ze  zich in luister- en leestaken, gespreks- en spreektaken en uiteraard 
in eenvoudige schrijftaken. De leerlingen ontwikkelen strategieën en 
attitudes en verwerven in de tweede graad de nodige grammaticale kennis 
en woordenschat om deze taaltaken zo correct mogelijk uit te voeren in 
niet te complexe situaties, die vaak aansluiten bij hun leefwereld of een 
interculturele component bevatten. Wie opteert voor een extra pakket talen  
(Economie-talen, Latijn-talen, Wetenschappen) zal verder kunnen groeien in 
communicatieve en interculturele competenties. In deze richtingen kan  een 
grotere vormcorrectheid bereikt worden. In alle richtingen wordt in het vierde 
jaar een uur Duits aangeboden.
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Economie
De richting ‘economie’ bestudeert gedurende vier uur per week een waaier 
van economisch-maatschappelijke problemen. Het leerplan vertrekt 
uitdrukkelijk vanuit de onderneming. Zes (bedrijfs)economische thema’s 
worden vanuit een concreet maatschappelijke context behandeld: de kern 
van het ondernemen, werken in de onderneming, risico’s bij ondernemen, 
kleine versus grote ondernemingen, internationale handel, groei en welvaart. 
Bedrijfsbezoeken en andere actieve werkvormen komen hierbij aan bod. 
De leerlingen moeten zelf actief inzicht verwerven in de economische 
werkelijkheid vertrekkende vanuit realistische praktijkvoorbeelden. Er wordt 
voortdurend ingespeeld op de actualiteit door bijvoorbeeld gebruik te maken 
van videofragmenten.

Het vak economie levert door zijn leerinhouden en de daaraan 
gekoppelde leerprocessen een belangrijke bijdrage tot de realisatie van 
vakoverschrijdende eindtermen zoals ‘leren leren’, ‘sociale vaardigheden’, 
‘milieueducatie’ en ‘opvoeding tot burgerzin’.

Deze leerlingen stromen in de derde graad door naar de richtingen 
‘Economie-wiskunde’ en ‘Economie-moderne talen’. Men kan zich op die 
oriëntering in de tweede graad al voorbereiden door te kiezen voor extra 
talen of extra wiskunde. Kiest men voor de optie talen, dan krijgt men in het 
derde jaar een extra-uur Frans, in het vierde jaar een extra-uur Engels. Kiest 
men voor de optie wiskunde, dan krijgt men in het derde en het vierde jaar 
een extra-uur wiskunde.

De leerling die kiest voor de richting ‘economie’ wordt verondersteld een 
sterke interesse te hebben voor de economische aspecten van menselijk 
gedrag. De ethische dimensie komt ook uitdrukkelijk aan bod. Door het 
gebruik van actieve werkvormen (b.v. gebruik van ICT-hulpmiddelen en 
groepswerk) worden van de leerling een grote zelfstandigheid en sociale 
vaardigheden verwacht.
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Humane wetenschappen
Kenmerkend voor deze richting is het pakket humane wetenschappen: 2 
uren cultuurwetenschappen en 3 uren gedragswetenschappen.

In het vak gedragswetenschappen staat de wijze waarop een individu en 
een samenleving functioneren centraal, evenals de wisselwerking tussen 
beide. De leerlingen maken er kennis met onder meer interpretatiekaders 
en verklaringsmodellen uit verschillende menswetenschappelijke disciplines 
– zoals psychologie, sociologie, antropologie -  die de studie van mens en 
samenleving mogelijk maken.

In het vak cultuurwetenschappen bestudeert men cultuurfenomenen als 
uitingen van mens en samenleving. Zo maken de leerlingen kennis met 
onder andere economie, recht, media, levensbeschouwingen en kunst 
en met de wetenschappen die deze domeinen bestuderen. Beleving, 
observatie, bewustwording en kritische reflectie leiden tot een visie op 
de samenhang van cultuurverschijnselen met de samenleving waarin ze 
functioneren.

In de derde graad kunnen deze leerlingen verder doorstromen in de richting 
‘Humane wetenschappen’.

De leerling die kiest voor deze richting, wordt verondersteld een sterke 
interesse te hebben voor het functioneren van de mens in de maatschappij 
en voor de sociale werkelijkheid. Observatie en analyse zijn belangrijke 
componenten in het leerproces. De leerling ontwikkelt een gevoeligheid 
voor kunst en de volledige culturele sector. Ook hier bespreekt men andere 
aspecten die met menselijk gedrag samenhangen: economische aspecten, 
juridische en ethische dimensie…
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Latijn
De richting Latijn is een voortzetting van de Latijnse studies in de eerste 
graad. Om de keuze van de derde graad voor te bereiden, biedt onze school 
de mogelijkheid aan om in de tweede graad een keuze te maken tussen 
Latijn optie talen en Latijn optie wiskunde.

Kiest men voor de optie talen, dan krijgt men in het derde jaar een extra-
uur Frans, in het vierde jaar een extra-uur Engels. Kiest men voor de optie 
wiskunde, dan krijgt men in het derde en het vierde jaar een extra-uur 
wiskunde. De Latijnse richting is de enige richting uit de tweede graad die 
een lesuur muziek krijgt in het derde jaar. 

In de derde graad kan deze richting voortgezet worden in Latijn-moderne 
talen, Latijn-wetenschappen en Latijn-wiskunde. De leerling die kiest voor 
deze richting, kiest bewust voor de studie van één van de klassieke talen 
en de Romeinse cultuur. Deze richting is bedoeld voor die leerlingen die 
interesse hebben voor het ontstaan van onze talen en onze westerse cultuur.

De aansluitingen bij het universitair en niet-universitair hoger onderwijs zijn 
talrijk. Er dienen zich slechts beperkingen aan voor de meer wiskundig-
wetenschappelijke vervolgrichtingen.
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Wetenschappen
Deze richting biedt met haar stevige vorming in natuurwetenschappen 
(biologie, chemie, fysica, aardrijkskunde; samen goed voor 7 uur) en 
wiskunde (5 uur) een sterke wetenschappelijke basis aangevuld met een 
stevig pakket talen.

In deze richting leren de leerlingen zich de wetenschappelijke denk- en 
werkmethode eigen maken: waarnemingen doen, problemen formuleren, 
opstellen en toetsen van hypothesen (d.m.v. experimenten), resultaten 
waarnemen, beredeneren en verwoorden en besluiten formuleren. Een 
belangrijk deel van de leerplannen wetenschappen voorziet dat de leerlingen 
zelfstandig experimenten uitvoeren. Door te experimenteren leren zij 
objectieve conclusies nemen en bouwen zij op die manier zelf aan hun 
wetenschappelijke kennis. Door middel van de toegepaste leerprocessen 
leren de leerlingen feiten onderscheiden van vermoedens en leren zij een 
objectief, kritisch en onpartijdig standpunt innemen.

De cluster wetenschappen bestaat uit: 

• BIOLOGIE: beoogt waarneming en studie van de levende wezens, de 
mens inbegrepen, wat hun bouw en levensfuncties betreft;

• CHEMIE: bestudeert de structuur en de eigenschappen van de stoffen 
aanwezig of gevormd in de fysische wereld en van de veranderingen 
die deze stoffen kunnen ondergaan door interacties met materie en/of 
energie;

• FYSICA: bestudeert allerlei processen die zich in de natuur voordoen, in 
hoofdzaak van de dode materie. Deze “natuurwetten” worden eenduidig 
beschreven en worden dan gebruikt om verklaringen en voorspellingen 
te doen.

• AARDRIJKSKUNDE: beschrijft het aardoppervlak en bestudeert de 
natuurlijke processen en menselijke activiteiten die het uitzicht ervan 
beïnvloeden.

In deze richting leert men hoe wetenschappelijke inzichten veranderingen in 
de samenleving teweeg brengen: milieunormen, veiligheidsnormen, enz.
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In de zuivere richting wetenschappen wordt van de leerling een brede 
interesse voor natuurwetenschappen, wiskunde én talen verwacht. 

Naast het stevig pakket wetenschappen en wiskunde  wordt in het derde jaar 
een uur extra  Frans en in het vierde jaar een uur extra Engels aangeboden. 

In de richting wetenschappen optie STEM wordt van de leerlingen een 
brede interesse verwacht voor natuurwetenschappen, wiskunde, technologie 
en ontwerpen.

STEM staat voor Science,Technology, Engineering en Mathematics.

• SCIENCE: de studie van levende en niet levende natuur (biologie, 
chemie, fysica).

• TECHNOLOGY: elk product dat door de mens ontworpen wordt  om aan 
bepaalde noden te voldoen.  Elk product dat een kind/leerling 
ontwerpt om een probleem op te lossen kan als technologie beschouwd 
worden.

• ENGINEERING: het ontwerpproces dat een leerling doorloopt om het 
probleem op te  lossen.

• MATH: de taal van getallen, vormen, formules, vergelijkingen,… die het 
probleem helpt op te lossen.

Maar STEM is meer : STEM geeft de mogelijkheid om bij de leerling 
tegelijkertijd een aantal vaardigheden te ontwikkelen: denken, redeneren, 
onderzoeken, werken in teamverband en creatief zijn.
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Naast het stevig pakket wetenschappen en wiskunde wordt in het derde en 
vierde jaar 3 uur STEM aangeboden. Voor deze leerlingen valt in het derde 
jaar informatica, plastische opvoeding en een uur Frans weg, in het vierde 
jaar informatica, muzische opvoeding en een uur Engels ten opzichte van 
de zuivere richting Wetenschappen. Informatica wordt geïntegreerd in de 
STEM-lessen. Inhouden vanuit de wetenschapslessen, wiskundelessen en 
ICT lessen worden geïntegreerd in een STEM-module. Leerlingen moeten 
leren dat de vakken wetenschappen en wiskunde met elkaar verweven zijn 
en de “tools” zijn om tot een oplossing van het probleem te komen. Techniek 
is noodzakelijk om de ontwerpen tot leven te laten komen.

De drie lesuren STEM zullen als volgt worden ingevuld: twee lesuren worden 
in modules gegeven zoals in de eerste graad. Tijdens het derde lesuur komt 
het ontwerpen en programmeren aan bod.

Het is dus voor een STEM-leerling belangrijk dat hij intrinsieke 
belangstelling heeft voor wetenschappen en technologie maar ook 
creatief is in het bedenken van oplossingen.

Voor het derde uur heeft de leerling de keuze, gaat hij verder in ontwerpen of 
kiest hij voor IoT. Ontwerpen kwam ook al in de tweede graad aan bod. Een 
leerling die kiest voor Internet of Things heeft interesse in programmeren 
in combinatie met het inschakelen van elektronische sensoren. Naast 
het verkennen van de mogelijkheden van IoT ontwerpen en bouwen de 
leerlingen in kleine teams zelf IoT-toepassingen.

In het 6de jaar wordt één lesuur per week besteed aan een eindwerk 
STEM waarin wetenschappelijk onderzoek en technisch ontwerp worden 
gecombineerd. Daarnaast worden er, zoals in het 5de jaar, tijdens een blok 
van 2 uur diverse modules aangeboden (zoals een verticale plantentuin, 
artificiële intelligentie,...).
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Overgangen 2e naar 3e graad
De leerlingen van de tweede graad maken op lichamelijk en psychisch 
gebied ingrijpende ontwikkelingen door, die een begeleiding van en een 
zorg voor de totale jonge mens bijzonder nodig maken. Naar het einde 
van de tweede graad hebben ze meer zelfbewustzijn en zelfkennis 
verworven. In de derde graad wordt veel belang gehecht aan de 
regelmatige en volgehouden studie en inzet, aan het verwerken van 
grotere leerstofgehelen en aan een hoger leertempo. Het verder 
verfijnen van werkmethoden en studiehouding brengt de leerling tot grotere 
zelfstandigheid.
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Van 2e naar 3e graad

Logische overgang na positief advies.

Moeilijke overgang na positief advies. Informeer bij de graadcoördinator.

Bijna onmogelijke overgang. Informeer bij de graadcoördinator.
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Leerlingenbegeleiding
De klassenleraar is verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen 
van zijn klas. Zij/hij is de voornaamste contactpersoon met de ouders en leidt 
inhoudelijk de klassenraden tijdens het jaar. De voltallige klassenraad met 
de directeur of de graadcoördinator als voorzitter, geeft begeleidingsadvies 
tijdens het schooljaar en formuleert de eindbeslissing voor elke leerling.

Indien problemen op studievlak of in de leefwereld van leerlingen niet 
door de leden van de klassenraad kunnen opgevangen worden, zal de cel 
leerlingbegeleiding de extra begeleiding coördineren en de klassenraad 
ondersteunen. In de cel leerlingenbegeleiding overleggen de coördinatoren, 
de zorgcoaches, de prefect, het CLB en de pedagogische directeurs. Ze 
stellen een individueel begeleidingsplan op en volgen dit verder op in 
samenwerking met de klassenleraar.

De coördinator van de tweede graad verzorgt de ondersteuning voor 
klassenleraars in de begeleiding van leerlingen en ouders wat betreft leren 
leren, leren kiezen maar ook op socio-emotioneel gebied. 
Voor de socio-emotionele begeleiding kan ook de hulp ingeroepen 
worden van een zorgcoach. De prefect zet zich in voor de veiligheid van 
elke leerling en de orde op school. Bij tuchtproblemen, pestproblemen, 
vandalisme of conflicten tussen leerlingen zal hij herstelgericht bijsturen.

Indien na evaluatie in de cel blijkt dat de interne begeleiding niet volstaat, 
wordt er in overleg met de ouders en de leerling doorverwezen naar externe 
hulpverlening. Ook het CLB is hierin zeer belangrijk. Het hele jaar kan de 
CLB-adviseur geraadpleegd worden. Leerlingen en ouders kunnen zelf een 
afspraak maken. Mevr. Kristien Deckers is bereikbaar op het nummer  
03/443 90 20.
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Vakken

3e jaar 4e jaar

Economie Hum
ane w

etenschappen

Latijn

W
etenschappen

W
etenschappen optie STEM

Economie Hum
ane w

etenschappen
Latijn

W
etenschappen

W
etenschappen optie STEM

optie talen

optie w
iskunde

optie talen

optie w
iskunde

optie talen

optie w
iskunde

optie talen

optie w
iskunde

Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Frans 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 4 4

Engels 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2

Duits 1 1 1 1 1 1 1

Latijn 5 5 5 5

Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Wiskunde 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5

Econ. wetensch. 4 4 4 4

Cultuurwetensch. 2 2

Gedragswetensch. 3 3

Biologie 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2

Fysica 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2

Chemie 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2

Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Plastische opv. 1 1 1 1 1 1 1

Muzikale opv. 1 1 1 1 1 1

Lichamelijke opv. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Informatica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

STEM 3 3

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Lessentabel 2e graad
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Vakken

5e jaar

Economie Hum
ane w

etenschappen

Latijn Moderne talen Wetenschappen

M
oderne talen

W
iskunde

M
oderne talen

W
etenschappen

W
iskunde (6u/8u)

W
etenschappen

W
iskunde

W
sikunde (6u/8u)

STEM

Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Frans 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3

Engels 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2

Duits 2 1 1 3 2 3 1/0

Latijn 4 4 4

Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Wiskunde 3 6 3 3 4 6/8 4 6 6/8 6

Econ. wetensch. 5 5

Biologie 1 2 1 2 1 2 2

Fysica 1 2 2/1 2 1 3 3

Chemie 1 2 2/1 2 1 2 2

STEM 3

Natuurwetensch. 2 2 2

Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cultuurwetensch. 3

Gedragswetensch. 4

Communicatietechn. 1

Esthetica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lichamelijke opv. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Project Zelfst. Werk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

32 33 32 32 33 32 32 32 32/33 33

Lessentabel 5e jaar
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Vakken

6e jaar

Economie Hum
ane w

etenschappen

Latijn Moderne Talen Wetenschappen

M
oderne Talen

W
iskunde

M
oderne talen

W
etenschappen

W
iskunde (6u/8u)

W
etenschappen

W
iskunde

W
iskunde (6u/8u)

STEM

Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Frans 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3

Engels 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2

Duits 2 1 1 3 2 3 1/0

Latijn 4 4 4

Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Wiskunde 3 6 3 3 4 6/8 4 6 6/8 6

Econ. wetensch. 5 5

Biologie 1 2 1 2 1 2 2

Fysica 1 2 2/1 2 1 3/2 2

Chemie 1 2 2/1 1 1 2 2

STEM 3

Natuurwetensch. 2 2 2

Aardrijkskunde 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2

Cultuurwetensch. 4

Gedragswetensch. 3

Filisofie 1

Esthetica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lichamelijke opv. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Onderzoekscomp. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

32 33 32 32 33 32 32 32 32/33 33

Lessentabel 6e jaar
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Opvolging studieresultaten
BEOORDELING / SKORE (SMARTSCHOOL)

Om de leerlingen te volgen in hun groei brengen wij op vaste tijdstippen 
verslag uit aan de ouders.  Dit gebeurt via de tussentijdse rapporten, 
groeirapporten en trimesterrapporten. Op Smartschool kunnen de ouders 
en de leerlingen al sneller de gang van zaken opvolgen.

PROEFWERKEN

In het derde en vierde jaar zijn er met Pasen enkel proeven voor 
de hoofdvakken en één of meerdere richtingseigen vakken. Dit als 
voorbereiding op de derde graad waar er met Pasen geen proefwerken 
voorzien zijn.

Alle leerlingen leggen proefwerken af voor de hoofdvakken wiskunde, 
Nederlands en Frans. Tevens is er voor de volgende richtingsspecifieke 
vakken een examen of grote overhoring.

• voor ECONOMIE:    economie

• voor HUMANE WETENSCHAPPEN: cultuurwetenschappen   
      gedragswetenschappen

• voor LATIJN:    Latijn

• voor WETENSCHAPPEN:  grote overhoring 
      fysica en chemie

Minimum acht dagen voor de aanvang van de proefwerken zijn alle 
leerlingen en hun ouders via een overzicht in het bezit van de volgorde 
waarin de proefwerken zullen worden afgelegd.

De leerlingen zijn 's middags vrij vanaf de dag voor het eerste proefwerk. Zij 
mogen de school verlaten na het afgeven van het proefwerk, ten vroegste 
om 10.15 u. Als de ouders of leerlingen dit wensen, kan een leerling op het 
college studeren tot 16.00 u.
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KLASSENRAAD

De klastitularis is verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen 
van de klas. Hij of zij is de voornaamste contactpersoon met de ouders en 
leidt de besprekingen tijdens het jaar. De voltallige klassenraad, onder 
voorzitterschap van een directeur, neemt de beslissingen en formuleert het 
eindadvies.

Ons evaluatiesysteem wordt grondig toegelicht in het schoolreglement. 
Kenmerkend voor de tweede graad zijn de 4 officiële richtingen 
die ingericht worden: Economie, Latijn, Humane wetenschappen en 
Wetenschappen. De klassenraad kan slechts clausuleren voor deze 4 
richtingen bij de overgang van het 2e jaar naar het 3e jaar en van het 3e 
jaar naar het 4e jaar. Voor de afzonderlijke onderliggende opties (optie talen, 
optie wiskunde, optie STEM) kan men niet geclausuleerd worden. 

Dit betekent dat wanneer bijvoorbeeld de STEM-vaardigheden van een 
STEM-leerling in het derde jaar niet tot voldoening strekken, de leerling niet 
geclausuleerd kan worden voor 4 Wetenschappen optie STEM. In dit geval 
zal de klassenraad van het 3de jaar in juni ‘adviseren’ om de optie STEM 
te verlaten. Indien nodig kan deze leerling wel geclausuleerd worden voor 
de richting Wetenschappen (en dus alle onderliggende opties). Hetzelfde 
principe geldt voor de opties wiskunde en talen in de richtingen Economie en 
Latijn. 

Eénmaal in de 3e graad zijn er wel de officiële richtingen Economie - 
Wiskunde, Latijn-moderne talen enz. waarvoor men dan op het einde van 
het 4de jaar wel degelijk geclausuleerd kan worden. Enige uitzondering 
van de 3e graad zijn de opties 6u of 8u wiskunde binnen de richtingen 
Latijn-wiskunde en Wetenschappen-wiskunde en de richtingen met optie 
STEM. In de loop van het derde trimester van het vierde jaar formuleert de 
kernklassenraad al een voorlopig advies naar de derde graad toe.

Meer info over volgende onderwerpen kan u terugvinden in ons 
schoolreglement: bijkomende proeven, vakantietaken, waarschuwingen, 
agenda, straf- en werkstudie en avondstudie.
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Werkgroepen en  
andere activiteiten

WeSP
De WeSP of de werkgroep schoolpastoraal 
organiseert zesmaal per jaar ontmoetings-
momenten in de geest van Jezus. We maken 
werk van verbondenheid over jaren, klassen, 
graden en functies heen. In die warme kring van 
vrienden kan je ook tijdens de WeSP-weekends 
jouw plekje vinden.

Pastorale initiatieven waaraan veel aandacht 
wordt besteed, zijn o.m. de voedselpakketten 
OCMW Boechout, Welzijnszorg, vastenacties, 
bejaardenbezoeken, Broederlijk Delen, vieringen.

Culturele activiteiten
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MIER
De milieuraad bekommert zich om het milieu en het klimaat. Het 
vijverbeheer in ons eigen park en het educatief reservaat zijn realisaties van 
deze werkgroep.

Doe jij ook mee?

Rebuz
Rebuz wil je burgerzin meegeven en leert je omgaan 
met onze complexe maatschappij door o.a. Oxfam 
Wereldwinkels en Amnesty International te steunen.

Muz
Bij Muz mag je je creatieve 
talenten de vrije loop laten 
gaan. Zang, expressie, dans 
en drama vullen elkaar aan.

Sport
Sporten kan in klasverband, 
individueel of met vrienden 
onder elkaar. Voetbal, 
basketbal, zaalvoetbal 
beoefen je in klascompetitie, 
atletiek tijdens het Vlaams 
Kampioenschap, voetbal 
tijdens de middag en op de 
GAB-liga met vrienden tegen 
andere ploegen en leraren.
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Naast leeruitstappen die bij bepaalde lessen aansluiten, voorzien we 
jaarlijks terugkerende initiatieven zoals bijvoorbeeld het  bijwonen 
van film en theater, stadsbezoek aan Lier en Antwerpen, bezoek aan 
Breendonk. Elk jaar wordt er een themadag georganiseerd voor de 
leerlingen van de tweede graad. Twee thema’s alterneren: een “Mondiale 
dag” en “Gezondheidsdagen” waarin we ingaan op het belang van gezonde 
leefgewoontes. Ook de themadagen rond verslavingen (drugitaal) komen in 
drie en vier aan bod. Hierin bieden we de leerlingen info aan over alcohol, 
drugs en gamen. Op deze projectdagen wordt het gewone  lesrooster 
doorbroken en bieden wij de leerlingen een keuze aan uit een aantal 
workshops. 

Leerlingen kunnen op vrijwillige basis aansluiten bij het koor. Zo kan je 
buiten de lessen je muzikale  en/of danstalenten verder ontwikkelen. Door 
jaarlijkse optredens krijgen de leerlingen meer podiumvastheid en kunnen ze 
hun creatieve talenten delen met leerlingen en leerkrachten. Hun jaarlijkse 
uitstap tijdens de grote vakantie smeedt sterke vriendschapsbanden over de 
klassen en graden heen! 

In het vierde jaar is er in de loop van de maand mei een culturele reis naar 
Parijs of Londen. 

Om de twee jaar bieden wij onze leerlingen van de tweede en de derde 
graad de mogelijkheid aan om een ongewoon avontuur te beleven: een 
fietstocht van ongeveer achthonderd kilometer tijdens de paasvakantie. In 
acht dagetappes bereiken we ons doel. 
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Lange Kroonstraat 72 
2530 Boechout

03 460 32 00 
st-gabriel.be




