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Welkom!

Hallo meisjes en jongens

Welkom op onze school. 
Ze ziet er misschien een beetje anders uit dan jouw basisschool. 
Waarschijnlijk zijn hier vooral veel meer leerlingen dan je gewoon bent, 
maar dat is niet het enige dat anders is. Juffen en meesters worden 
mevrouwen en meneren, rekenen wordt wiskunde, WO splitst zich in 
natuurwetenschappen, geschiedenis en aardrijkskunde, elke les in een 
ander lokaal, …

Nu lijkt dat allemaal nog vreemd, maar voor je het weet, ben je dat gewoon. 
En maak je geen zorgen: je krijgt de tijd om aan alles te wennen en we 
zorgen ervoor dat je je zo snel mogelijk ‘thuis’ voelt bij ons.

Ook volgende zaken kunnen je helpen om onze school beter te leren kennen:

• Deze brochure waarin je meer te weten komt over de werking  
van de school.

• De infodag op zaterdag 6 maart.
• Een onthaaldag op zaterdag 28 augustus vanaf 10.00 u. 

Alle nieuwe leerlingen en hun ouders zijn dan welkom. Je maakt kennis 
met je klasgenoten, klasleraar en vakleraars. Terwijl je samen met je 
klasgenoten een groot spel speelt, geven de klasleraars al heel wat 
praktische info aan je ouders.

Tot op één van deze momenten en wie weet ook op 1 september.

Het schoolteam van Sint-Gabriël



Eerste graad 
middenschool Tweede graad Derde graad 

Creatieve vakken

Fit en gezond

Latijn

STEM

Economie  
en organisatie

Klassieke talen

Moderne talen  
en wetenschappen

Maatschappij  
en welzijn

STEM-wetenschappen

Bedrijfs-
wetenschappen*

Bedrijf en organisatie*

Economische 
wetenschappen

Humane 
wetenschappen

Latijn

Latijn-moderne 
talen

Latijn-
wetenschappen

Latijn-wiskunde 
(6 of 8 uur)

Economie-
moderne talen

Economie-
wiskunde

Humane 
wetenschappen

Moderne talen-
wetenschappen

Moderne talen-
wiskunde

Wetenschappen-
wiskunde 

(6 of 8 uur)

Wetenschappen-
wiskunde 

optie STEM

Latijn 
optie talen / optie wisk.

Economie 
optie talen / optie wisk.

Humane 
wetenschappen

Wetenschappen     
optie STEM

Wetenschappen 

Maatschappij en 
welzijnswetensch.*

Natuurwetenschappen 
met keuzevak STEM

Natuurwetenschappen

Moderne talen*

* onder voorbehoud van goedkeuring

5

Onze studierichtingen

1A  
met keuzepakket

3 5 & 6

2A  
met basisoptie

4
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Algemene basisvorming 28

Keuzepakket 4

Hoofdvakken

Frans 4* 
Nederlands 4* 
Wiskunde 4*

Algemeen vormende vakken

Aardrijkskunde 2 
Beeld 1 
Geschiedenis 1 
Godsdienst 2 
Klasuur 1 
Lichamelijke opvoeding 2 
Mens & samenleving 2 
Muziek 1 
Natuurwetenschappen 2 
Techniek 2

creatieve vakken 
Creatief met beeld 1 
Creatief met taal 1 
Nederlands 1 
Wiskunde 1

Latijn 4

fit en gezond 
Fitheid 1 
Gezondheid 1 
Nederlands 1 
Wiskunde 1

STEM 
STEM 3 
Nederlands 1

*incl. 1 groeiuur 
Groeiuur: tijdens dit uur ben je zelf verantwoordelijk voor je 
eigen leerproces. Je leerkracht zal je hierbij coachen.

Lessentabel 1A
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Keuzepakketten:
Creatieve vakken 
Ga je graag creatief aan de slag? Dan is deze module voor jou de beste 
keuze. In dit pakket krijg je een extra uur voor Nederlands en wiskunde.

Fit en gezond 
Tijdens de uren fitheid en gezondheid werken we aan een gezonde geest 
in een gezond lichaam en dagen we je sportief uit. Je hebt een extra uur 
Nederlands en wiskunde.

Latijn 
Heb je interesse in antieke cultuur en vreemde talen? Dan is Latijn beslist 
iets voor jou! Je leert abstract denken en krijgt een taalkundige vorming.

STEM 
STEM staat voor Science (wetenschap), Technology (technologie), 
Engineering (ontwikkelen) en Mathematics (wiskunde). Heb je talent en 
belangstelling voor deze vakken? Dan is STEM echt iets voor jou! Je krijgt 
ook een extra uur Nederlands.

Klasuur 
Al onze leerlingen van het eerste jaar hebben een klasuur. Tijdens dit lesuur 
zitten de leerlingen samen met hun klassenleraar. Naast klasverbindende 
activiteiten komen er ook volgende thema’s aan bod:

• kennismaking met de nieuwe school: een aangename overstap naar het 
middelbaar;

• het maken van mijn boekentas;

• werken met mijn agenda;

• mijn avond plannen;

• studiemethode: leren leren;

• studiekeuzebegeleiding;

• pestpreventie;

• planning en tips proefwerken.
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Algemene basisvorming 27

Basisoptie 5

Hoofdvakken

Frans 4* 
Nederlands 4* 
Wiskunde 4*

Algemeen vormende vakken

Aardrijkskunde 1 
Beeld 1 
Engels  3* 
Geschiedenis 2 
Godsdienst 2 
Lichamelijke opvoeding 2 
Muziek 1 
Natuurwetenschappen 1 
Techniek 2

STEM-wetenschappen

Maatschappij en welzijn

Moderne talen en wetenschappen

Klassieke talen

Economie en organisatie

*incl. 1 groeiuur 
Groeiuur: tijdens dit uur ben je zelf verantwoordelijk voor je 
eigen leerproces. Je leerkracht zal je hierbij coachen.

Lessentabel 2A
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Kiezen in de 1e graad

We willen je in de eerste graad zo goed mogelijk oriënteren en voorbereiden 
op een gerichte en bewuste studiekeuze in de tweede graad. Je krijgt de 
kans te ontdekken wat je allemaal interessant vindt. Hierbij zal je ook je 
talenten verder kunnen ontwikkelen.

Kiezen na het 1e jaar
Nadat je al een keuze maakte in het eerste jaar tussen STEM, Latijn, 
creatieve vakken of fit en gezond, maak je opnieuw een keuze voor het 
tweede jaar. Hier maak je kennis met verschillende basisopties die je de 
kans geven je interesse nog wat meer te verkennen. 

Kiezen na het 2e jaar
Op het einde van het tweede jaar heb je al van heel wat kunnen ‘proeven’. 
Je komt in de loop van dit jaar te weten wat je echt leuk vindt en wat jij bereid 
bent te doen voor je studiewerk. Je maakt verder kennis met de verschillende 
studierichtingen in het derde jaar. Je luistert naar ervaringen van enkele 
leerlingen en een mini-studiebeurs biedt het antwoord op al je vragen.
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Een schooldag
Uurregeling
We organiseren tussen elk lesuur vijf minuten om 
je voor te bereiden op het volgende lesuur. Om 
10.15 u. heb je vijftien minuten pauze. Tijdens de 
middag is er voldoende tijd voorzien om te eten. 
Na de refterbeurt kan jij je rustig ontspannen op 
de speelplaats. Er is mogelijkheid tot spel, sport, 
een gesprek of een wandeling op  
onze speelplaats.

Eten doe je ofwel op het college ofwel thuis. 
Andere mogelijkheden moeten besproken worden 
met de prefect of de graadcoördinator.

Indien je op school blijft eten, breng je je eigen 
lunchpakket en drank mee. In de refter kan je 
thee, warm en koud water krijgen.

Avondstudie
Als je dit wenst, kan je op 
maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 16.15 u. tot 17.15 u. 
nablijven om te studeren.

1
8.30 u. – 9.20 u.

2
9.25 u. – 10.15 u.

3
10.30 u. – 11.20 u.

4
11.25 u. – 12.15 u.

5
12.20 u. – 13.10 u.

Middagpauze  
1e, 2e, 3e, 4e, 5e jaar

Middagpauze  
6e jaar

6
13.20 u. – 14.10 u.

7
14.15 u. – 15.05 u.

8
15.10 u. – 16.00 u.

Schooldag

Pauze
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Kledij
Het kiezen van de juiste kledij en aandacht voor een verzorgd voorkomen 
maken deel uit van ons opvoedingsproject. In een werkgerichte 
schoolomgeving passen sport- en vakantiekledij, overmatige opsmuk en 
sieraden niet.

Voor de lessen lichamelijke opvoeding koop je op school een 
T-shirt aan. Voor je sportshort en gymschoenen zorg je zelf.

Afwezigheden
Als je vooraf weet dat je de lessen niet kan bijwonen, breng je het 
leerlingensecretariaat daarvan op de hoogte met een afwezigheidsbriefje, 
geschreven door je ouders.

Bij afwezigheid wegens ziekte of onvoorziene omstandigheden melden je 
ouders dit dezelfde dag voor 8.30 u. Bij je terugkomst ga je eerst met je 
schoolagenda en je afwezigheidsattest naar het leerlingensecretariaat. 

Een medisch attest is vereist:

• bij afwezigheid wegens ziekte gedurende meer dan drie opeenvolgende 
kalenderdagen;

• vanaf de vijfde afwezigheid binnen één schooljaar: bij elke volgende 
afwezigheid wegens ziekte;

• als je afwezig bent tijdens of de dag voor een proefwerk;

• als de directie erom verzoekt.
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Van en naar school
Fiets

  
 
Je plaatst je fiets steeds in de voorziene rekken.

Auto
Als je jouw kinderen naar school brengt of komt afhalen, willen we vragen 
om de voorziene parkeerplaatsen in de Lange Kroonstraat en de Sint-
Gabriëlstraat te gebruiken. Gelieve het kruispunt van beide straten vrij te 
houden. Er passeren op korte tijd heel veel jongeren. Zo vermijden we 
gevaarlijke situaties.

Openbaar vervoer
Je kan de school ook met het openbaar vervoer vlot bereiken. Reiswegen:

van onze leerlingen  
komt per fiets naar school.90%

Lijn Traject
Tram
 15 P+R Linkeroever - P+R Boechout

P+R Boechout - P+R Linkeroever
Bus
 51  

 90  

 243  

Vremde - Hove - Berchem Station 
Berchem Station - Hove - Vremde
Lier - Mortsel - Berchem Station 
Berchem Station - Mortsel - Lier
Kontich - Hove - Boechout - Broechem 
Broechem - Boechout - Hove - Kontich

Trein Van en naar: 
Antwerpen, Kessel, Nijlen, Heist-op-den-Berg, Berlaar ...

De informatie hierboven krijg je onder voorbehoud. Voor een actueel overzicht 
verwijzen we naar de website van De Lijn, www.delijn.be.
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Begeleiding
Beoordeling
Je kan dagelijks het verloop van je resultaten volgen op Smartschool. 
Daarnaast brengen we je op de hoogte van je vorderingen via de trimestriële 
rapporten, de maandrapporten en de groeirapporten. Je kan ook het 
taalrapport digitaal raadplegen.

Groeirapport
Bij dit feedbackrapport sta je even stil bij enkele factoren die je algemene 
“groei” beïnvloeden, zoals o.a. je welbevinden en je leerproces.

Evaluatie
De volgende puntenverdeling voor dagelijks werk (D.W.) en proefwerk (P.W.), 
permanente evaluatie of gespreide evaluatie wordt toegepast:

Latijn 
Nederlands  
Wiskunde

50 % D.W.

50 % P.W.

Beeld 
Creatief met beeld 
Creatief met taal 

Fitheid 
Gezondheid 

Lichamelijke opvoeding 
Mens & samenleving 

Muziek                       
STEM 

Techniek

Permanente evaluatie

Frans Gespreide evaluatie

Andere vakken 30 % D.W.

70 % P.W.
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Proefwerken
In de eerste graad zijn er drie reeksen proefwerken: met Kerstmis, Pasen 
en in juni. Geruime tijd voor de proefwerken kan je je rooster op Smartschool 
raadplegen.

De dag voor het eerste proefwerk ben je ’s namiddags vrij om te studeren. 
Op proefwerkdagen mag je vanaf 10.15 u. de school verlaten als je één 
proefwerk hebt en vanaf 12.00 u. bij twee beurten. Als je ouders dit wensen, 
voorzien we studie vanaf 10.30 u. en in de namiddag.

De autobussen van de Lijn stoppen tijdens de proefwerkenperiode               
's middags en 's avonds aan het college.

Leren ... leren
Slagen in het secundair onderwijs is ook een kwestie van aanpakken. De 
manier waarop jij je werk plant en organiseert is van groot belang. Daarom 
werken we in het college met het project 'Leren leren'. Gespreid over de 
eerste twee jaren begeleiden we jou bij het verwerken van de leerstof. 
De klassenleraar zorgt ervoor dat je geleidelijk vertrouwd raakt met de 
werking van de school.

Half september starten we met de lessenreeks ‘Leren leren’. Er komen 
onderwerpen als werkverdeling, tijdsindeling, voorbereiding proefwerken ... 
aan bod.

Tijdens je ganse schoolloopbaan blijft dit ‘Leren leren’ een belangrijk 
aandachtspunt. Het is een heel proces. Jij zal het uiteraard zelf moeten 
waarmaken, maar wij kunnen je op weg helpen. Op onze steun kan je zeker 
rekenen.

Inhaallessen

Met deze lessen willen wij je achterstand bijwerken voor Nederlands, 
Frans en wiskunde. Je wordt voor deze inhaallessen uitgenodigd door de 
graadcoördinator na een langere periode van afwezigheid of wanneer je een 
algemene achterstand vertoont die de vakleraar niet meer kan bijwerken.



15

Leerstoornissen
Aan de hand van de nodige documenten worden er in overleg met je ouders, 
je klassenleraar en de graadcoördinator maatregelen voor extra zorg 
opgesteld.

Klassenraad
De klassenleraar is verantwoordelijk voor de begeleiding van zijn of haar 
leerlingen en zit de klassenraad voor. De voltallige klassenraad, onder 
voorzitterschap van de graaddirecteur of de graadcoördinator, neemt 
de beslissingen i.v.m. de door jou behaalde resultaten en formuleert 
remediëring, adviezen ...

Eindbeslissing
Op het einde van de eerste graad reiken wij een attest uit en formuleert de 
klassenraad een goed onderbouwd advies.

Bijkomende proeven
Deze kunnen opgelegd worden als de klassenraad over onvoldoende 
informatie beschikt.

Vakantietaak en/of controleproef
Hoewel je geslaagd bent, kan het zijn dat je voor één of meer vakken een 
vakantietaak krijgt. Het helpt je om het volgende jaar steviger in je schoenen 
te staan. Aan deze taak kan ook een controleproef verbonden zijn.

Centrum voor leerlingenbegeleiding
Ook CLB-begeleiding is belangrijk. Het ganse schooljaar kan je de CLB-
contactpersoon raadplegen op het telefoonnummer 03 443 90 20 of 
contacteren per e-mail: mortselkontich@clb-ami2.be.

De schoolarts kan je consulteren tijdens het schooljaar.
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Boeken en 
schoolbenodigdheden
Er is de mogelijkheid om nieuwe hand- en werkboeken via een externe 
schoolboekendienst aan te kopen. Je haalt je bestelde boekenpakket eind 
augustus af op school. Zo kan je meteen vlot starten.

"Het winkeltje"
Ook voor andere schoolbenodigdheden kan je terecht op het college. 
Tijdens de eerste schooldag ga je met je klassenleraar naar "het winkeltje". 
Je kan tijdens het schooljaar ook op het algemeen secretariaat terecht om 
turnkledij en fardes met schoolopschrift te kopen. De betaling gebeurt via de 
schoolrekening.

Schoolagenda
Op school werken we met een digitale agenda waarin de leerkrachten de 
lesonderwerpen noteren. Je kan deze steeds raadplegen. Je hebt tevens 
een planningsagenda die je kan gebruiken als leidraad bij je lessen en taken.
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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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Weetjes
Formulieren
Door de school in te vullen formulieren (attest van gevolgde studies, 
schoolverzekering ...) geef je 's morgens, voor het begin van de lessen, af 
op het leerlingensecretariaat. Je krijgt de formulieren terug via je leerkracht.

Studentenkaart
Bij het begin van het schooljaar krijg je een studentenkaart. Deze 
studentenkaart heb je altijd bij je. Afhankelijk van hoe je ouders beslissen 
over de middagpauze (twee mogelijkheden: ofwel thuis ofwel op het college) 
krijg je een groene, blauwe of rode studentenkaart. 

Bij het verlaten en binnenkomen van de school toon je spontaan je 
studentenkaart aan de toezichter.

Te laat komen
We verwachten jou op de speelplaats ten minste vijf minuten voor de 
aanvang van de lessen, dus om 8.25 u. Tijdig aanwezig zijn is noodzakelijk. 
Zo mis je geen belangrijke info en stoor je de anderen niet.

Als je toch om één of andere reden te laat komt, meld je je met je 
schoolagenda op het leerlingensecretariaat voor je naar het leslokaal gaat. 
Wie zonder geldige reden te laat komt, blijft in de ochtendstudie van 8.00 u. 
en krijgt een pedagogisch verantwoorde taak opgelegd.

groen

Je mag elke dag 
naar huis.

blauw

Je mag één of 
enkele keren naar 

huis gaan  
(steeds vaste dagen)

rood

Je blijft op  
het college. 
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Herstelgerichte maatregelen
In de groei naar volwassenheid kan je fouten maken. De leerkrachten en 
leerlingbegeleiders stimuleren jouw groei met herstelgesprekken en sporen 
je aan tot het nemen van verantwoordelijkheid.

Een gedragen straf kan een onderdeel zijn van het herstel. Uitzonderlijk is 
een strafstudie op zijn plaats. Dit betekent dat je op woensdagnamiddag van 
12.15 u. tot 15.30 u. in de school aanwezig moet zijn. Een alternatief is het 
nablijven op een andere schooldag tot 17.15 u. Je ouders worden schriftelijk 
of telefonisch op de hoogte gebracht.

Schoolverzekering
Onze school beschikt over een schoolongevallenverzekering. Deze 
verzekering dekt enkel de lichamelijke schade die je oploopt bij een ongeval 
tijdens de schoolactiviteiten en op weg van en naar de school. Materiële 
schade ten gevolge van een ongeval wordt door de verzekering niet 
vergoed. 

Bij een ongeval doe je op het secretariaat binnen de 24 uur een aangifte. 
Je krijgt de nodige formulieren en richtlijnen.

De schoolrekening
We maken vier rekeningen op per schooljaar. Het college streeft ernaar 
alle kosten voor benodigdheden, uitstappen ... op de schoolrekening te 
centraliseren.
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Participatie
Schoolraad
Medezeggenschap in het beleid van het college wordt gewaarborgd door 
de schoolraad. Ouders, leerlingen, leerkrachten en directie bespreken er de 
werking van de school.

Ouderraad
Via het oudercomité hebben je ouders op het Sint-Gabriëlcollege inspraak in 
het beleid. Indien je ouders daarvoor belangstelling hebben, kunnen zij in het 
begin van het schooljaar lid worden van de oudervereniging. 

De activiteiten die het comité organiseert, staan uiteraard open voor alle 
ouders. De belangrijkste activiteiten zijn:

• organiseren van informatieavonden;

• ondersteunen van de schoolpastoraal;

• organiseren van of hulp verlenen bij speciale activiteiten.
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Tot slot

Beste ouder

Samen willen we zorg dragen voor het geluk van je kind. Vandaag, maar ook 
met het oog op de wereld van morgen waarin je zoon of dochter volwassen 
en verantwoordelijk zal zijn.

In de onthaalperiode (september-oktober) nemen we veel tijd om te sleutelen 
aan een goede sfeer, zowel wat ‘leren’ als ‘leven’ betreft. Iedereen krijgt 
de kans om zijn of haar eigen plaats te vinden in de klasgroep en stilaan 
wennen de leerlingen aan het ritme van een nieuwe school. Onbewust wordt 
zo de basis gelegd om te ontdekken wie ze ‘zijn’, maar ook wat ze willen 
‘worden’. Respect voor mekaar en voor hun omgeving is daarbij belangrijk, 
maar ook stiptheid, studie-ernst en zich houden aan de gemaakte afspraken 
vinden we belangrijk.

Daarnaast is er op onze school ook veel plaats voor plezier en ontspanning. 
Wie dat wil, vindt altijd wel een activiteit om aan deel te nemen. Op sportief 
en creatief vlak, maar ook om mee te helpen zorgen voor een betere wereld. 
De christelijke traditie van de Broeders van Sint-Gabriël heeft ons dat 
geleerd. Ook helpende handen van ouders zijn op heel wat verschillende 
activiteiten welkom.

In persoonlijke contacten tussen ouders, leraars, leerlingen en directie 
bouwen we aan een sfeer van vertrouwen waarin we conflicten zo veel 
mogelijk vermijden. En als die er toch zijn, dan zijn in de eerste plaats de 
klasleraar en de graadcoördinator, maar ook het hele schoolteam, bereid om 
naar het verhaal van leerlingen en ouders te luisteren. We zoeken samen 
naar de beste oplossing. 

Lijkt onze school iets voor je dochter of zoon?  
Van harte welkom. We maken graag samen school!

Met vriendelijke groeten 
Het ganse schoolteam



Inschrijvingen
Digitaal aanmelden

tussen 8 maart en 26 maart 2021

Lange Kroonstraat 72 
2530 Boechout

03 460 32 00 
st-gabriel.be


