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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 bereiden we onze leerlingen voor op 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 3e graad

De aangeleerde vakken en vaardigheden in alle richtingen van de tweede 
graad worden verder uitgediept in de derde graad.

De studiekeuze is al wat specifieker, maar richt zich nog steeds op twee 
polen. De polen geven de klemtonen van de studierichting aan.

Onze studierichtingen bereiden voor op een  ruim studie-aanbod hoger 
onderwijs, zowel voor professionele als academische bachelor. In 
de voorbereiding naar het hoger onderwijs begeleiden we leerlingen 
stapsgewijs bij het nemen van meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

In de derde graad wordt veel belang gehecht aan de regelmatige en 
volgehouden studie en inzet, aan grotere leerstofgehelen en aan een hoger 
leertempo. Het verder uitbouwen van werkmethoden en basishoudingen 
brengt de leerlingen tot grotere zelfwerkzaamheid. Zo staan ze dan klaar om 
hoger onderwijs aan te vatten. Dit kenmerkt de derde graad.
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Economie - moderne talen

Economie

Je leert...

• een dynamische visie op het ondernemen te ontwikkelen waarbij 
alle relevante partijen rondom de onderneming in rekening worden 
genomen: de zogenaamde stakeholder-theorie.

• oog hebben voor een wereld waar ook duurzaamheid, ecologie en 
solidariteit belangrijk zijn.

• op zoek te gaan naar de uitdagingen maar ook naar de valkuilen van de 
globalisering met de rol van internationale handel als uitgangspunt.

• de rol van de overheid in dit alles te begrijpen en kritisch te 
beoordelen.

• je ondernemerszin in concrete acties om te zetten.

• in team oplossingen te zoeken voor economische vraagstukken.

• je digitale, sociale en communicatieve vaardigheden te ontwikkelen 
binnen onderzoeksopdrachten.

• je interesse in economisch-maatschappelijke problemen te ontwikkelen 
door bedrijfsbezoeken, gastcolleges en deelnames aan projecten.
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Verder studeren na het 6e jaar
Deze richting bereidt uitstekend -maar niet uitsluitend- voor op economische 
studierichtingen in het hoger onderwijs. Het is een degelijke voorbereiding 
voor studies op zowel universitair als niet-universitair hoger onderwijs. Er 
dienen zich wel beperkingen aan voor de meer wiskundig-wetenschappelijke 
vervolgrichtingen in het hoger onderwijs.

Moderne talen

Je leert...

• de volgende twee jaar vlot omgaan met alle soorten Franse, Engelse 
en Duitse teksten.

• in het Frans, Engels en Duits zowel mondeling als schriftelijk vlot 
communiceren. 

• de verschillende culturen kennen in al hun aspecten, o.a. politiek, 
geschiedenis, kunst, literatuur, mens en maatschappij en ontwikkelt op 
die manier je kritische zin.

• werken aan een betere en meer correcte taal aan de hand van een 
aantal strategieën, zoals inzicht in je eigen fouten en een beter begrip 
van taalregels en stijlen.

• in het Frans of het Engels een onderzoeksopdracht over een literair 
of taalkundig onderwerp voorbereiden, uitvoeren, presenteren en 
evalueren.

• communiceren in een moderne maatschappij, waarin een brede, 
wereldwijde communicatie steeds belangrijker wordt.
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Economie - wiskunde

Economie

Je leert...

• een dynamische visie op het ondernemen te ontwikkelen waarbij 
alle relevante partijen rondom de onderneming in rekening worden 
genomen: de zogenaamde stakeholder-theorie.

• oog hebben voor een wereld waar ook duurzaamheid, ecologie en 
solidariteit belangrijk zijn.

• op zoek te gaan naar de uitdagingen maar ook naar de valkuilen van de 
globalisering met de rol van internationale handel als uitgangspunt.

• de rol van de overheid in dit alles te begrijpen en kritisch te 
beoordelen.

• je ondernemerszin in concrete acties om te zetten.

• in team oplossingen te zoeken voor economische vraagstukken.

• je digitale, sociale en communicatieve vaardigheden te ontwikkelen 
binnen onderzoeksopdrachten.

• je interesse in economisch-maatschappelijke problemen te ontwikkelen 
door bedrijfsbezoeken, gastcolleges en deelnames aan projecten.
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Verder studeren na het 6e jaar
Deze richting bereidt uitstekend -maar niet uitsluitend- voor op economische 
studierichtingen in het hoger onderwijs. Gezien het zware pakket wiskunde 
kunnen ook echt wiskundige vervolgrichtingen in het hoger onderwijs worden 
aangevat.

Wiskunde

Je leert...

• zowel problemen uit het dagelijks leven als abstracte problemen 
omzetten naar wiskundige modellen, zodat je deze problemen beter 
kan begrijpen en oplossen.

• methodes om deze modellen met een stappenplan verder uit te 
werken.

• een wiskundige taal gebruiken om je oplossingsmethodes en de 
bespreking van je resultaten op een correcte manier weer te geven. 
Zin voor nauwkeurigheid is hier heel belangrijk!

• denken op een hoger abstractieniveau door alle stappen in je 
denkproces theoretisch te onderbouwen.

• oog te krijgen voor de samenhang en schoonheid van verschillende 
deelgebieden van de wiskunde.

• omgaan met grote hoeveelheden leerstof, steeds voorzien van veel 
oefenmateriaal waarmee je op jouw maat aan de nodige vaardigheden 
kan werken en inzicht krijgen in je eigen leerproces
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Humane wetenschappen
Je leert...

• je ervaringsgerichte, persoonlijke blik op de mens en de samenleving 
toetsen aan de wetenschappelijke inzichten.

• mens en samenleving bekijken vanuit verschillende invalshoeken: 
psychologie, sociologie, criminologie, antropologie, politiek, media, 
kunst...

• kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, 
verwerken en rapporteren.

• je communicatieve en sociale vaardigheden gebruiken en uitbreiden 
in een aantal vakoverschrijdende projecten.
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Verder studeren na het 6e jaar
Humane wetenschappen is een degelijke voorbereiding op de 
richtingen in het hoger onderwijs die gekenmerkt worden door een grote 
maatschappelijke interesse en betrokkenheid. Sociale vaardigheden 
en empathie zijn hierbij belangrijk. Zowel professionele (bachelor-) als 
academische (master-)opleidingen zijn een mogelijkheid.

We denken aan richtingen in verschillende sectoren: onderwijs, media en 
communicatie, verzorging, maatschappelijk en cultureel werk, politiek en 
recht… 

In cultuurwetenschappen leer je de organisatie van de maatschappij 
kennen; je krijgt inzicht in het functioneren van wetgeving en rechtspraak, 
politiek bestuur, economie, sociale zekerheid, kunst, media… en komt zo 
tot een visie op onze samenleving waardoor je als kritische burger je eigen 
cultuur echt begint te kennen.  

In gedragswetenschappen bestudeer je uitgebreid het menselijk 
gedrag, als individu en in groep. In het 5e jaar is het thema ‘Identiteit en 
persoonlijkheid’ en oefenen we een aantal relevante onderzoekstechnieken. 
In het 6de jaar belichten we de diversiteit tussen mensen. 

In de vrije ruimte werd nog gekozen voor vakken als 
communicatietechnieken, Duits, filosofie en recht als aanvulling op die 
specifieke inhoud.
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Latijn - moderne talen

Latijn

Je leert...

• literaire teksten analyseren, interpreteren, beoordelen en confronteren 
met je eigen cultuur.

• door het lezen van epiek wat de drijfveren van volkeren en individuen 
kunnen zijn.

• door het lezen van poëzie welke diepe gevoelens mensen tot mens 
maken.

• door het lezen van geschiedschrijving reflecteren over maatschappij 
en politiek.

• door het lezen van filosofie nadenken over de kleine en grote vragen 
van het leven.

• door het lezen van redevoeringen stilstaan bij de kracht van het woord.

• door de kennismaking met het Romeins recht de principes van ons 
eigen rechtssysteem kennen.

• in je omgang met de wereld een evenwicht zoeken tussen analyse en 
synthese, tussen vorm en inhoud, tussen verstand en gevoel.

• de attitudes van trage grondigheid, doorzettingsvermogen en precisie.

• een verregaande taal- en leesvaardigheid.
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Verder studeren na het 6e jaar
Door de uiteenlopende vaardigheden en sterke attitudes die je in het vak 
Latijn ontwikkelt, ben je klaar om heel wat richtingen in het hoger onderwijs 
aan te vatten. 
De pool Latijn is inhoudelijk een ideale voorbereiding op studies zoals taal- 
en letterkunde, rechten, psychologie...

Moderne talen

Je leert...

• de volgende twee jaar vlot omgaan met alle soorten Franse, Engelse 
en Duitse teksten.

• in het Frans, Engels en Duits zowel mondeling als schriftelijk vlot 
communiceren. 

• de verschillende culturen kennen in al hun aspecten, o.a. politiek, 
geschiedenis, kunst, literatuur, mens en maatschappij en ontwikkelt op 
die manier je kritische zin.

• werken aan een betere en meer correcte taal aan de hand van een 
aantal strategieën, zoals inzicht in je eigen fouten en een beter begrip 
van taalregels en stijlen.

• in het Frans of het Engels een onderzoeksopdracht over een literair 
of taalkundig onderwerp voorbereiden, uitvoeren, presenteren en 
evalueren.

• communiceren in een moderne maatschappij, waarin een brede, 
wereldwijde communicatie steeds belangrijker wordt.
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Latijn - wetenschappen

Latijn

Je leert...

• literaire teksten analyseren, interpreteren, beoordelen en confronteren 
met je eigen cultuur.

• door het lezen van epiek wat de drijfveren van volkeren en individuen 
kunnen zijn.

• door het lezen van poëzie welke diepe gevoelens mensen tot mens 
maken.

• door het lezen van geschiedschrijving reflecteren over maatschappij 
en politiek.

• door het lezen van filosofie nadenken over de kleine en grote vragen 
van het leven.

• door het lezen van redevoeringen stilstaan bij de kracht van het woord.

• door de kennismaking met het Romeins recht de principes van ons 
eigen rechtssysteem kennen.

• in je omgang met de wereld een evenwicht zoeken tussen analyse en 
synthese, tussen vorm en inhoud, tussen verstand en gevoel.

• de attitudes van trage grondigheid, doorzettingsvermogen en precisie.

• een verregaande taal- en leesvaardigheid.
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Wetenschappen

Je leert...

• omgaan met grotere hoeveelheden leerstof uit de vakdomeinen van 
aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica.

• door regelmatige persoonlijke inzet en met begeleiding van de 
vakleerkracht deze leerstof grondig te verwerken.

• met je wiskundige achtergrond fysica op een meer doorgedreven 
inzichtelijke manier te verwerken.

• chemie met meer wetenschappelijke diepgang te doorgronden.

• tijdens practica, labo-oefeningen en leeruitstappen 
onderzoeksvaardigheden ontwikkelen om je de wetenschappelijke 
werk- en denkmethode eigen te maken. 

• zelfstandig een wetenschappelijk verslag te maken volgens een 
herkenbare structuur.

Verder studeren na het 6e jaar
De combinatie van een verbaal-literaire component met een exact-
wetenschappelijke staat borg voor een evenwicht tussen de specifiek-
humane en de exact-wetenschappelijke aspecten van de algemene vorming. 
De verdere mogelijkheden na deze richting zijn vrij ruim. Er dienen zich 
weinig beperkingen aan, behoudens enkele zwaar wiskundige universitaire 
studies.

17



Latijn - wiskunde

Latijn

Je leert...

• literaire teksten analyseren, interpreteren, beoordelen en confronteren 
met je eigen cultuur.

• door het lezen van epiek wat de drijfveren van volkeren en individuen 
kunnen zijn.

• door het lezen van poëzie welke diepe gevoelens mensen tot mens 
maken.

• door het lezen van geschiedschrijving reflecteren over maatschappij 
en politiek.

• door het lezen van filosofie nadenken over de kleine en grote vragen 
van het leven.

• door het lezen van redevoeringen stilstaan bij de kracht van het woord.

• door de kennismaking met het Romeins recht de principes van ons 
eigen rechtssysteem kennen.

• in je omgang met de wereld een evenwicht zoeken tussen analyse en 
synthese, tussen vorm en inhoud, tussen verstand en gevoel.

• de attitudes van trage grondigheid, doorzettingsvermogen en precisie.

• een verregaande taal- en leesvaardigheid.
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Wiskunde

Je leert...

• zowel problemen uit het dagelijks leven als abstracte problemen 
omzetten naar wiskundige modellen, zodat je deze problemen beter 
kan begrijpen en oplossen.

• methodes om deze modellen met een stappenplan verder uit te 
werken.

• een wiskundige taal gebruiken om je oplossingsmethodes en de 
bespreking van je resultaten op een correcte manier weer te geven. 
Zin voor nauwkeurigheid is hier heel belangrijk!

• denken op een hoger abstractieniveau door alle stappen in je 
denkproces theoretisch te onderbouwen.

• oog te krijgen voor de samenhang en schoonheid van verschillende 
deelgebieden van de wiskunde.

• omgaan met grote hoeveelheden leerstof, steeds voorzien van veel 
oefenmateriaal waarmee je op jouw maat aan de nodige vaardigheden 
kan werken en inzicht krijgen in je eigen leerproces.

Verder studeren na het 6e jaar
Door de uiteenlopende vaardigheden en sterke attitudes die je in het vak 
Latijn ontwikkelt, ben je klaar om om het even welke richting in het hoger 
onderwijs aan te vatten. 
De pool Latijn is inhoudelijk een ideale voorbereiding op studies zoals taal- 
en letterkunde, rechten, psychologie... 
De vaardigheden die je hebt uitgebouwd door de abstracte blik op taal en de 
analytische omgang met teksten geven je zeer hoge kansen om te slagen in 
uiteenlopende wetenschappelijke richtingen, bijvoorbeeld geneeskunde.
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Moderne talen - wetenschappen

Moderne talen

Je leert...

• de volgende twee jaar vlot omgaan met alle soorten Franse, Engelse 
en Duitse teksten.

• in het Frans, Engels en Duits zowel mondeling als schriftelijk vlot 
communiceren. 

• de verschillende culturen kennen in al hun aspecten, o.a. politiek, 
geschiedenis, kunst, literatuur, mens en maatschappij en ontwikkelt op 
die manier je kritische zin.

• werken aan een betere en meer correcte taal aan de hand van een 
aantal strategieën, zoals inzicht in je eigen fouten en een beter begrip 
van taalregels en stijlen.

• in het Frans of het Engels een onderzoeksopdracht over een literair 
of taalkundig onderwerp voorbereiden, uitvoeren, presenteren en 
evalueren.

• communiceren in een moderne maatschappij, waarin een brede, 
wereldwijde communicatie steeds belangrijker wordt.
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Wetenschappen

Je leert...

• omgaan met grotere hoeveelheden leerstof uit de vakdomeinen van 
aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica.

• door regelmatige persoonlijke inzet en met begeleiding van de 
vakleerkracht deze leerstof grondig te verwerken.

• met je wiskundige achtergrond fysica op een meer doorgedreven 
inzichtelijke manier te verwerken.

• chemie met meer wetenschappelijke diepgang te doorgronden.

• tijdens practica, labo-oefeningen en leeruitstappen 
onderzoeksvaardigheden ontwikkelen om je de wetenschappelijke 
werk- en denkmethode eigen te maken. 

• zelfstandig een wetenschappelijk verslag te maken volgens een 
herkenbare structuur.

Verder studeren na het 6e jaar
De combinatie van een verbaal-literaire component met een exact-
wetenschappelijke staat borg voor een evenwicht tussen de specifiek-
humane en de exact-wetenschappelijke aspecten van de algemene 
vorming. Deze afdeling geeft een degelijke voorbereiding hoger onderwijs 
in allerlei vormen. Er dienen zich enkel beperkingen aan voor enkele zwaar 
wiskundige studies. Een succesvolle deelname aan het ingangsexamen 
geneeskunde is zeker geen evidentie omwille van een beperkter pakket 
wiskunde, chemie en fysica.
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Moderne talen - wiskunde

Moderne talen

Je leert...

• de volgende twee jaar vlot omgaan met alle soorten Franse, Engelse 
en Duitse teksten.

• in het Frans, Engels en Duits zowel mondeling als schriftelijk vlot 
communiceren. 

• de verschillende culturen kennen in al hun aspecten, o.a. politiek, 
geschiedenis, kunst, literatuur, mens en maatschappij en ontwikkelt op 
die manier je kritische zin.

• werken aan een betere en meer correcte taal aan de hand van een 
aantal strategieën, zoals inzicht in je eigen fouten en een beter begrip 
van taalregels en stijlen.

• in het Frans of het Engels een onderzoeksopdracht over een literair 
of taalkundig onderwerp voorbereiden, uitvoeren, presenteren en 
evalueren.

• communiceren in een moderne maatschappij, waarin een brede, 
wereldwijde communicatie steeds belangrijker wordt.
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Wiskunde

Je leert...

• zowel problemen uit het dagelijks leven als abstracte problemen 
omzetten naar wiskundige modellen, zodat je deze problemen beter 
kan begrijpen en oplossen.

• methodes om deze modellen met een stappenplan verder uit te 
werken.

• een wiskundige taal gebruiken om je oplossingsmethodes en de 
bespreking van je resultaten op een correcte manier weer te geven. 
Zin voor nauwkeurigheid is hier heel belangrijk!

• denken op een hoger abstractieniveau door alle stappen in je 
denkproces theoretisch te onderbouwen.

• oog te krijgen voor de samenhang en schoonheid van verschillende 
deelgebieden van de wiskunde.

• omgaan met grote hoeveelheden leerstof, steeds voorzien van veel 
oefenmateriaal waarmee je op jouw maat aan de nodige vaardigheden 
kan werken en inzicht krijgen in je eigen leerproces.

Verder studeren na het 6e jaar
Deze richting is een polyvalente richting in de derde graad met een 
evenwichtig accent op wiskunde en moderne talen en een beperkt 
programma wetenschappen. Deze afdeling geeft een degelijke voorbereiding 
op universitair onderwijs en niet-universitair hoger onderwijs in allerlei 
vormen. Omwille van het grotere urenpakket moderne vreemde talen en de 
extra literaire en taalkundige klemtonen is deze studierichting een uitgelezen 
voorbereiding op een talenopleiding in het hoger onderwijs.
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Wetenschappen - wiskunde

Wetenschappen

Je leert...

• omgaan met grotere hoeveelheden leerstof uit de vakdomeinen van 
aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica.

• door regelmatige persoonlijke inzet en met begeleiding van de 
vakleerkracht deze leerstof grondig te verwerken.

• met je wiskundige achtergrond fysica op een meer doorgedreven 
inzichtelijke manier te verwerken.

• chemie met meer wetenschappelijke diepgang te doorgronden.

• tijdens practica, labo-oefeningen en leeruitstappen 
onderzoeksvaardigheden ontwikkelen om je de wetenschappelijke 
werk- en denkmethode eigen te maken. 

• zelfstandig een wetenschappelijk verslag te maken volgens een 
herkenbare structuur.
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Wiskunde

Je leert...

• zowel problemen uit het dagelijks leven als abstracte problemen 
omzetten naar wiskundige modellen, zodat je deze problemen beter 
kan begrijpen en oplossen.

• methodes om deze modellen met een stappenplan verder uit te 
werken.

• een wiskundige taal gebruiken om je oplossingsmethodes en de 
bespreking van je resultaten op een correcte manier weer te geven. 
Zin voor nauwkeurigheid is hier heel belangrijk!

• denken op een hoger abstractieniveau door alle stappen in je 
denkproces theoretisch te onderbouwen.

• oog te krijgen voor de samenhang en schoonheid van verschillende 
deelgebieden van de wiskunde.

Verder studeren na het 6e jaar
Deze richting zorgt voor een vlotte overgang naar alle wetenschappelijke 
richtingen in het hoger onderwijs. Kies je voor ingenieurswetenschappen dan 
doe je er goed aan om voor 8u wiskunde te kiezen.
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Wetenschappen - wiskunde STEM

Wetenschappen

Je leert...

• omgaan met grotere hoeveelheden leerstof uit de vakdomeinen van 
aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica.

• door regelmatige persoonlijke inzet en met begeleiding van de 
vakleerkracht deze leerstof grondig te verwerken.

• met je wiskundige achtergrond fysica op een meer doorgedreven 
inzichtelijke manier te verwerken.

• chemie met meer wetenschappelijke diepgang te doorgronden.

• tijdens practica, labo-oefeningen en leeruitstappen 
onderzoeksvaardigheden ontwikkelen om je de wetenschappelijke 
werk- en denkmethode eigen te maken. 

• zelfstandig een wetenschappelijk verslag te maken volgens een 
herkenbare structuur.
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Wiskunde

Je leert...

• zowel problemen uit het dagelijks leven als abstracte problemen 
omzetten naar wiskundige modellen, zodat je deze problemen beter 
kan begrijpen en oplossen.

• methodes om deze modellen met een stappenplan verder uit te 
werken.

• een wiskundige taal gebruiken om je oplossingsmethodes en de 
bespreking van je resultaten op een correcte manier weer te geven. 
Zin voor nauwkeurigheid is hier heel belangrijk!

• denken op een hoger abstractieniveau door alle stappen in je 
denkproces theoretisch te onderbouwen.

• oog te krijgen voor de samenhang en schoonheid van verschillende 
deelgebieden van de wiskunde.

Verder studeren na het 6e jaar
Deze richting zorgt voor een vlotte overgang naar alle wetenschappelijke 
richtingen in het hoger onderwijs. Dankzij je specifieke STEM opleiding zijn 
richtingen als productontwikkeling, informatica en industriële wetenschappen 
uitermate geschikt. 
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STEM

Je leert...

• technische of creatieve oplossingen bedenken voor multidisciplinaire 
problemen waar wiskunde, wetenschap en techniek elkaar ontmoeten.

• samenwerken in teamverband waarbij je je talenten en vaardigheden 
ten dienste stelt van het team.

• elkaars werk en je eigen werk kritisch bekijken, hierover constructief 
feedback geven aan elkaar en bijsturing aanbrengen.

In het vijfde jaar heb je de keuze om verder te gaan in ontwerpen of je 
te verdiepen in IoT. Bij ontwerpen worden de vaardigheden die je reeds 
aanleerde verder ontwikkeld. Als je kiest voor Internet of Things bouw 
je zelf toepassingen op basis van een microprocessor en sensoren. We 
programmeren in C++, de taal die ook voor Arduino gebruikt wordt.

Als kers op de taart werk je in het zesde jaar in kleine groepjes aan een 
eindwerk STEM waarin onderzoek en ontwikkeling hand en hand gaan.
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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)

W
iskunde optie 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

Economie 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)

W
iskunde optie 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

Economie 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

Filosofie 1

Seminarie Recht 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

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

Lessentabel 6e jaar
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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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2e graad

Economie Hum
ane w

etenschappen

Latijn

W
etenschappen

W
etenschappen optie STEM

optie talen

optie w
iskunde

optie talen

optie w
iskunde

3e graad

Economie
moderne talen

wiskunde

Humane wetenschappen

Latijn

moderne talen

wiskunde (6u)

wiskunde (8u)

wetenschappen

Moderne Talen
wetenschappen

wiskunde

Wetenschappen

wiskunde (6u)

wiskunde (8u)

STEM

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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Eigenheid van de 3e graad

PROJECT ZELFSTANDIG WERK 

In het vijfde jaar volgen de leerlingen één lesuur per week Project 
Zelfstandig Werken (PZW). Leerlingen werken samen in groep met een 
begeleider aan een vak- en klasoverschrijdend project. Hierbij wordt de 
leerstof niet door de leerkracht aangereikt, maar gaan de leerlingen zelf 
op zoek naar informatie en bepalen ze mee de richting van het project. De 
nadruk ligt dus op zelfstandig werken én werken in teamverband. Er is keuze 
uit een tiental projecten.

ONDERZOEKSCOMPETENTIES 6e JAAR

In het zesde jaar wordt een seminarie-uur ingericht om de ontwikkeling 
van de onderzoekscompetenties extra te begeleiden door de leerkracht-
coach. In de richtingspecifieke vakken / poolvakken werkt men aan de 
ontwikkeling van onderzoekscompetenties. Dit betekent dat leerlingen 
zich op een zelfstandige wijze, maar begeleid door de vakleerkracht(en), 
onderzoekvaardigheden van de eigen discipline eigen maken. 

PROJECT ‘ZORG’ 5e JAAR

In het project 'zorg' brengen we leerlingen in contact met verschillende 
vormen van zorgverlening in de maatschappij. Zorg omvat een brede waaier 
van initiatieven, zowel op maatschappelijk als particulier vlak. De leerlingen 
kunnen een keuze maken uit zorg voor mensen of zorg voor de natuur. 
Het zorgproject bestaat uit 2 fasen. De leerlingen bereiden hun stage voor 
door contact op te nemen met de instelling en informatie te verzamelen 
over de werking, de visie en de doelstellingen ervan. Het hoogtepunt van 
dit project is gedurende een dag een actieve observatie in een van de 
zorginstellingen of natuurorganisatie. Zowel van de kennismaking als van 
de zorgdag zelf dienen de leerlingen een verslag in. We laten de leerlingen 
inzien wat  zorgverlening omvat in de praktijk.  Leerlingen ontdekken de 
noden waarmee de zorgsector te maken heeft en ervaren het belang van 
vrijwilligerswerking binnen de zorg.
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MIDDAGPAUZE

Wij geven onze leerlingen uit de derde graad meer vrijheid én 
verantwoordelijkheid tijdens de middagpauze. Leerlingen mogen in de 
villa "Les Clématites" en de bijhorende tuin waar ze kunnen eten en zich 
ontspannen: op het grasveld, met lectuur, tafeltennis… 

Onder het motto "De villa is er voor ons, maar ook van ons" wordt 
er dagelijks beroep gedaan op enkele leerlingen om de orde en de 
netheid van het gebouw te waarborgen. Op deze manier nemen 
onze jongeren mee hun verantwoordelijkheid op en dragen zij 
uiteindelijk meer zorg voor het gemeenschappelijk patrimonium.
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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 derde 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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Meerdaagse uitstappen

BEZINNING 6e JAAR

In de maand september organiseren wij voor het 6e jaar een bezinning in 
Ranst of Drongen van woensdagavond tot vrijdagnamiddag. De leerlingen 
denken aan de hand van een gevarieerd aanbod van werkvormen na over 
hun relatie tot zichzelf, tot de andere/Andere en hun medemens. Ook hun 
studiekeuze en hun toekomstplannen komen aanbod.

EINDEJAARSREIZEN

In het zesde jaar bieden wij onze leerlingen de mogelijkheid om deel 
te nemen aan de eindejaarsreizen, die gewoonlijk doorgaan tijdens de 
krokusvakantie of de paasvakantie. De leerlingen kunnen kiezen uit een 
aanbod van drie reizen. We beogen met elk van deze reizen een gezond 
evenwicht te zoeken tussen cultuur, natuur en ontspanning. De deelname 
aan de eindejaarsreizen is volkomen vrijwillig.
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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 vijfde en het zesde jaar zijn er slechts twee volledige reeksen: 
december en juni. De proefwerkenreeks met Pasen vervalt. Zo bewandelen 
wij de weg der geleidelijkheid naar (dikwijls) één eindproef in het hoger 
onderwijs.

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.

EINDBESLISSING

Op het einde van het schooljaar zijn twee uitspraken mogelijk:

• De leerling behaalt een A-attest: hij is geslaagd en mag overgaan naar 
het volgende leerjaar of, na het zesde leerjaar, behaalt hij het diploma 
Secundair Onderwijs.

• De leerling behaalt een C-attest: hij is niet geslaagd en mag niet 
overgaan naar een hoger leerjaar. Hij moet het jaar herdoen

Een B-attest zoals in de eerste en tweede graad bestaat hier dus niet meer.
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ADVIEZEN

De klassenraad deelt niet alleen beslissingen mee, maar geeft ook raad in 
verband met de resterende mogelijkheden, waarover de ouders dan zelf 
moeten beslissen. In de loop van het zesde jaar formuleert de klassenraad 
eveneens een advies in verband met de studiemogelijkheden in het hoger 
onderwijs.

BIJKOMENDE PROEVEN

In principe neemt de deliberende klassenraad eind juni een beslissing. 
Bijkomende proeven kunnen toch opgelegd worden bij een tekort aan 
duidelijke informatie over de vraag of de leerling de leerstof voldoende 
beheerst. Verwaarlozing van een vak kan in uitzonderlijke gevallen ook 
leiden tot een bijkomende proef.

De beslissing over het jaarresultaat wordt uitgesteld tot na het afleggen van 
deze proeven op het einde van de vakantie.

VAKANTIETAKEN

Een vakantietaak kan gegeven worden aan leerlingen die, hoewel ze 
geslaagd zijn, zich voor een bepaald vak toch beter moeten voorbereiden 
om het volgend schooljaar met succes te volgen. De schriftelijke of 
mondelinge overhoring in augustus kan de evaluatie op het einde van het 
volgende schooljaar beïnvloeden. Het vakantiewerk is altijd bedoeld als een 
noodzakelijke hulp voor de leerling en niet als strafwerk.

WAARSCHUWINGEN

Aan de leerlingen die wij bekwaam achten het volgend schooljaar met 
succes te volgen maar die niet voldaan hebben voor een vak, kunnen wij 
een ‘waarschuwing' geven. De leerling is dus geslaagd maar weet dat er 
voor het aangeduide vak in het volgende schooljaar geen tekort mag zijn, 
zoniet zal dit zwaar doorwegen op de deliberende klassenraad van het 
volgend schooljaar.
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Tot slot
Samen willen wij zorg dragen voor onze jongeren, maar ook oog hebben 
voor de steeds veranderende maatschappij waarin ze uitgroeien tot 
geëngageerde volwassenen. 

De derde graad is in de overgang naar volwassenheid een periode waarin 
begeleiding en opvoeding belangrijk zijn. Wij bouwen samen aan de 
toekomst van de leerlingen.

Samen school maken dragen we hoog in ons vaandel en vinden we heel 
belangrijk.

In persoonlijke contacten tussen ouders, leraars, leerlingen en directie 
werken we aan een sfeer van vertrouwen. Dat kan maar met kans op 
succes gebeuren wanneer we geïnspireerd worden door onze schooleigen 
christelijke traditie en de Montfortaanse spiritualiteit met een open blik op de 
wereld. 

Met vriendelijke groeten

Het schoolteam
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Lange Kroonstraat 72 
2530 Boechout

03 460 32 00 
st-gabriel.be


