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Opvoedingsproject
Welkom in de tweede graad!

Met deze brochure willen we je wegwijs maken in onze school.

WIE ZIJN WIJ? 

Het Sint-Gabriëlcollege ligt in het hart van Boechout, in de driehoek die gevormd wordt door de Lange 

Kroonstraat, de Molenlei en de Heuvelstraat. Aan de Heuvelstraat kan je de school herkennen aan 

ons grote park met villa Les Clématites, een beschermd landhuis uit 1904; aan de Lange Kroonstraat, 

de officiële toegang van ons college, zie je de lange gevel die al sinds jaren de klaslokalen, de 

leraarskamer en bureaus herbergt. Maar het is achter deze gevel, op de grote speelplaats omringd 

door klaslokalen, dat het hart van het college klopt. 

WAAR GAAN WIJ VOOR?  
Wij zijn een katholiek college en willen jongeren in de eerste plaats helpen opgroeien tot gelukkige 

persoonlijkheden met een evenwichtig geloofs-, verstands- en gevoelsleven. 

We blijven hierbij trouw aan onze geschiedenis en zijn trots te mogen stappen in de voetsporen van 

de Montfort, die onze school in 1903 heeft gesticht. De Montfortaanse spiritualiteit wordt gekenmerkt 

door drie pijlers: eenvoud in menselijke contacten, grote betrokkenheid bij de opvoedingstaak en een 

bijzondere aandacht voor de persoonlijke noden van elke leerling. Dat is vandaag even belangrijk als 

bij de oprichting van ons college. We willen dicht bij de leerlingen en de ouders staan, bereikbaar en 

open zijn en elke leerling de zorg bieden die ze nodig hebben. 

Het Sint-Gabriëlcollege is echter méér dan een school! We bieden onze leerlingen extra 

mogelijkheden voor de ontplooiing van hun belangstelling en hun talenten. Zo kunnen leerlingen 

zich engageren voor verschillende werkgroepen (milieu, pastoraal, muziek, burgerzin …). We leggen 

immers de nadruk op samen leven, samen leren en samen leren kiezen. Zorg is voor ons van cruciaal 

belang, met een vangnet op elk niveau en voor elke leerling. Lukt dit niet op klasniveau, dan word je 

individueel opgevangen. Op die manier garanderen we voor iedereen een veilige thuis op ons warm 

college!

WAT BIEDEN WIJ JOU AAN? 

Als modern college willen we je in de eerste plaats een gedegen opleiding geven om de uitdagingen 

in het snelle, hedendaagse leven aan te kunnen. Voor ons is uiteraard de voorbereiding op het hoger 

onderwijs zeer belangrijk: een brede algemene vorming met oog voor vakinhoud en vaardigheden, 

een degelijke studiemethode, een sterke studiehouding en een groeiende zelfstandigheid. We willen je 

helpen opgroeien tot gelukkige en evenwichtige persoonlijkheden.

Momenteel richten we enkel domeinoverschrijdende, doorstroomrichtingen aan. Dit betekent dat we 

je op onze school een degelijke voorbereiding geven op het hoger onderwijs. We doen dit binnen vier 

domeinen, zodat je jouw eigen specifieke talenten en interesses kan ontplooien.
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• Bedrijfswetenschappen 
• Maatschappij en 

welzijnswetenschappen

Onze studierichtingen

• Creatieve vakken
• Fit en gezond
• Latijn
• STEM

1A 
met keuzepakket

• Economische 
wetenschappen

• Humane wetenschappen
• Latijn
• Moderne talen
• Natuurwetenschappen
• Natuurwetenschappen  

met keuzevak STEM

3e  & 4e
Domeinoverschrijdende 

doorstroomfinaliteit • Economie -  
moderne talen

• Economie - wiskunde
• Humane 

wetenschappen
• Latijn - moderne talen
• Latijn - wetenschappen
• Latijn - wiskunde 

(6 of 8 uur)
• Moderne talen - 

wetenschappen
• Moderne talen -  

wiskunde
• Wetenschappen -  

wiskunde  
(6 of 8 uur)

• Wetenschappen -  
wiskunde  
optie STEM

5 & 6

• Economie en 
organisatie

• Klassieke talen
• Maatschappij  

en welzijn
• Moderne talen  

en wetenschappen
• STEM- 

wetenschappen

2A 
met basisoptie

Eerste graad 
middenschool Tweede graad Derde graad 

3e
Domeingebonden

 doorstroomfinaliteit 



3e jaar DOD DGD

Vakken

Econom
ische w

etenschappen

Hum
ane w

etenschappen

Latijn

M
oderne talen

N
atuurw

etenschappen

N
atuurw

etenschappen (STEM
)

Bedrijfsw
et.enschappen

M
aatschappij en w

elzijnsw
et.

Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2

Lichamelijke opv. 2 2 2 2 2 2 2 2

Nederlands 4 4 4 5 4 4 4 4

Engels 3 3 2 3 3 3 2 2

Frans 4 4 3 5 4 4 3 3

Wiskunde 5 4 5 4 5 5 4 4

Biologie 1 1 1 1 2 2

Chemie 1 1 1 1 2 2

Fysica 1 1 1 1 2 2

Natuurwetenschappen 3 3

Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1

Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 1 2

Artistieke vorming 1 1 1 1 1 1

Mens en samenleving 1 1

Latijn 6

Economie 5 7

Filosofie 1

Inleiding Filosofie 1

Kunstbeschouwing + artistieke vorming 1

Sociologie en psychologie 4 6

Communicatiewetenschappen 3

STEM (incl. AV en ICT) 3

Groeiuur moderne vreemde talen

Groeiuur wetenschappen 1

Projectuur wetenschapppen 1

Taal/woord/drama 1

Toegepaste economie 2

32 32 32 32 32 32 32 32
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4e jaar DOD DGD*

Vakken

Econom
ische w

etenschappen

Hum
ane w

etenschappen

Latijn

M
oderne talen

N
atuurw

etenschappen

N
atuurw

etenschappen (STEM
)

Bedrijfsw
et.enschappen

M
aatschappij en w

elzijnsw
et.

Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2

Lichamelijke opv. 2 2 2 2 2 2 2 2

Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4

Engels 2 2 2 3 2 2 2 2

Frans 4 4 3 4 4 4 3 3

Duits 2

Wiskunde 5 4 5 4 5 5 4 4

Biologie 1 1 1 1 2 2

Chemie 1 1 1 1 2 2

Fysica 1 1 1 1 2 2

Natuurwetenschappen 3 3

Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1

Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 1 2

Mens en samenleving 1 1 1 1 1 1

Artistieke vorming 1

Latijn 5

Economie 5 6

Filosofie 2

Inleiding filosofie 2

Kunstbeschouwing + artistieke vorming 2

Sociologie en psychologie 3 5

Communicatiewetenschappen 1

STEM 3

Keuzeuur 1 1 1 1 1 1 1

Groeiuur moderne vreemde talen 1

Groeiuur wetenschappen 1

Projectuur wetenschappen 1

Spaans 2

Informatica 1

* vanaf schooljaar 2023-2024 32 32 32 32 32 32 32 32
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Economische wetenschappen
De richting ‘economische wetenschappen’ bestudeert gedurende 
vier uur per week een waaier van economisch-maatschappelijke 
problemen. Je vertrekt uitdrukkelijk vanuit de onderneming. 
Bedrijfsbezoeken en andere actieve werkvormen komen hierbij 
aan bod. Je moet zelf actief inzicht verwerven in de economische 
werkelijkheid vertrekkende vanuit realistische praktijkvoorbeelden. 
Er wordt voortdurend ingespeeld op de actualiteit door bv. 
gebruik te maken van videofragmenten. Je volgt ook de verdiepte 
basisvorming voor Nederlands, Frans, Engels en het 5-uur pakker 
wiskunde. 

Humane wetenschappen
Als je als leerling voor humane wetenschappen kiest, wordt er 
verondersteld een brede interesse te hebben voor de mens en zijn 
maatschappij. Observatie, eigen en gedeelde ervaringen, theo-
retisch onderzoek en hierover open van gedachten wisselen, zijn 
belangrijke onderdelen van het leerproces binnen humane weten-
schappen.
Kenmerkend voor deze richting is het pakket menswetenschappen: 
3 uur sociologie en psychologie, 1 uur filosofie en 1 uur kunstbe-
schouwing.
In het vak sociologie-psychologie staat de wijze waarop een 
individu en een samenleving functioneren centraal, evenals de 
wisselwerking tussen beide. Je maakt er kennis met verschillende 
menswetenschappelijke disciplines die de studie van mens en 
samenleving mogelijk maken. 
Binnen filosofie leer je denken vanuit verwondering en ga je op basis 
van betrouwbare argumenten op zoek naar kennis over actuele 
onderwerpen. Politiek, diversiteit, goed en kwaad, maatschap-
pelijk verantwoord, solidariteit… krijgen een invulling dankzij oude en 
nieuw mens- en wereldbeelden van beruchte ‘denkers’.
In het vak kunstbeschouwing bestudeer je cultuurfenomenen als 
uitingen van mens en samenleving. Zo leer je onder andere econo-
mie, recht, media, levensbeschouwingen en kunst. Voor wiskunde 
krijg je enkel de basisvorming (4 uur). Je volgt wel de verdiepte 
basisvorming voor Nederlands, Frans en Engels. 

Studierichtingen 2e graad
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Latijn
Je kiest in deze richting 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. Je volgde deze richting ook als 
basisoptie in het tweede jaar. 

Je krijgt vijf uur Latijn maar ook de verdiepte basisvorming voor 
chemie, fysica, Nederlands, Frans, Engels en het 5-uurs pakket 
wiskunde.

 
Moderne Talen
Deze richting brengt je een uitgebreid pakket aan talen. Je krijgt 
de verdiepte basisvorming voor Frans, Nederlands en Engels 
aangevuld met een extra taalkundige en literaire component. In 
het vierde jaar krijg je er ook twee lesuren Duits en Spaans bij. In 
deze richting kies je ook voor het vak communicatiewetenschappen 
en een uur taal/woord/drama.Je krijgt de verdiepte basisvorming 
wiskunde, chemie en fysica om de overstap naar bepaalde 
richtingen in de derde graad te kunnen maken.

Bedrijfswetenschappen
De richting bedrijfswetenschappen bestudeert gedurende zes 
uur per week een waaier van economisch-maatschappelijke 
problemen. Je vertrekt utdrukkelijk vanuit een onderneming. 
Bedrijfsbezoeken en andere actieve werkvormen komen hierbij 
aan bod. Je moet zelf actief inzicht verwerven in de economische 
werkelijkheid vertrekkende vanuit realistische praktijkvoorbeelden. 
Er wordt voortdurend ingespeeld op de actualiteit  door bv. gebruik 
te maken van videofragmenten. De leerstof wordt grondiger 
ingeoefend onder andere door alternatieve werkvormen. Je volgt 
voor alle vakken het basisleerplan. Wiskunde is het enige vak met 
verdiepte basis.  In de derde graad is je logische overstap ook de 
richting bedrijfswetenschappen. 
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Natuurwetenschappen
Deze richting biedt met haar stevige vorming in wetenschappen 
(biologie, chemie, fysica, aardrijkskunde samen goed voor 7 uur) en 
het 5-uurs pakket wiskunde een sterke wetenschappelijke basis. 

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

In deze richting leer je de wetenschappelijke denk -, leer - en 
werkmethode eigen maken. Erg belangrijk is het zelfstandig 
experimenteren. Door te experimenteren leer jij objectieve besluiten 
nemen en bouw je op die manier zelf aan jouw wetenschappelijke 
kennis. 

Je volgt ook de verdiepte basisvorming voor Nederlands, Frans en 
Engels.
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Natuurwetenschappen optie STEM
Stem staat voor Science (wetenschappen), Technology, Engineering 
(ontwerpen en ontwikkelen) en Mathematics (wiskunde). 

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

In een STEM-klas worden wetenschappelijke problemen in 
een aantal modules bestudeerd. In elke module worden 
wetenschappen, wiskunde, techniek en ICT met elkaar verbonden. 
De leerlingen ontwikkelen een aantal vaardigheden: denken, 
redeneren, onderzoeken, werken in teamverband en creatief zijn. Je 
krijgt drie uur STEM. 

In deze richting leert men hoe wetenschappelijke inzichten 
veranderingen in de samenleving teweeg brengen: milieunormen, 
veiligheidsnormen, enz.

Maatschappij- en welzijnswetenschappen
Binnen de richting maatschappij- en welzijnswetenschappen is het 
vak sociologe-psychologie (5 uur) het belangrijkste. Je krijgt ook al 
een inleiding tot filosofie. Uiteraard blijven nog heel wat algemene 
vakken de rest van je lesrooster uitmaken. Je volgt voor alle vakken 
het basisleerplan. In de derde graad is je logische overstap de 
richting welzijnswetenschappen. 
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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.

zonder inhaalbeweging.

mogelijk met vrij beperkte inhaalbeweging

zeer sterke of grote inhaalbeweging

3e graad
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Samen leven
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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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. 

Speciale activiteiten 

2e graad
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Samen kiezen 
Op het einde van het vierde jaar sta je klaar om de derde graad van 
het secundair onderwijs aan te vatten. Na de tweede graad worden de 
studierichtingen meer verfijnd waardoor jouw keuze groter wordt. Om dit 
keuzeproces vlot te laten verlopen, zorgen wij voor de nodige ondersteuning: 
project studiekeuze, infoavond, kernklassenraden…

21
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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 
proefwerken-periode '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.
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Zorgmaatregelen

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

Inhaallessen

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

Klassenraad

De klassenleraar is 
verantwoordelijk  
voor de begeleiding van 
zijn of haar leerlingen en 
zit de klassenraad voor. De 
klassenraad bestaat uit alle 
leerkrachten die aan jou 
lesgeven, onder voorzitterschap 
van de graaddirecteur of de 
jaarcoördinator. Zij nemen 
de beslissingen i.v.m. de door 
jou behaalde resultaten en 
formuleert remediëring, adviezen 
...

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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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.

Pauze

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 of in het park.

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

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

Middagpauze
6e jaar

5
12.20 u. - 13.10 u.

6
13.20 u. - 14.10 u.

7
14.15 u. – 15.05 u.

8
15.10 u. - 16.00 u.

Kledij
Het kiezen van de juiste kledij 
en aandacht voor een verzorgd 
voorkomen maken deel uit van 
ons  
opvoedingsproject. In een 
werk-gerichte 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.



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

Groeiuur moderne 
vreemde talen

1 1 1 1 1 1

Groeiuur 
wetenschappen

1/0

32 32 32 32 32 32 32 32 32 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

32 33 32 32 33 33 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.

29



30



31



Lange Kroonstraat 72 
2530 Boechout

03 460 32 00 
st-gabriel.be


