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Hart voor de toekomst
Wij willen een hartelijke school zijn waar iedereen zich thuis voelt en waar onze leerlingen alle 
kansen krijgen om hun talenten optimaal te ontplooien. 

Wij bieden kwaliteitsvol onderwijs waarin we niet alleen goede afspraken maken, maar onze 
jongeren ook met zorg en aandacht omringen. 

Geïnspireerd door christelijke waarden, bouwen we aan een warme school waarin we zorg 
dragen voor elkaar. 

Hart voor … ambitie
Iedereen heeft ambities. Wij willen je helpen om je toekomstdromen waar te maken. Die 
toekomst start nu.

Wij bieden je een ruime waaier van mogelijkheden en helpen je daarin je weg te vinden. 
Wij moedigen je aan om nu de juiste keuze te maken zodat je later alle kansen hebt in je 
verdere studies en beroepsleven. 

Naast aandacht voor studeren, maken wij graag ruimte voor cultuur, spel en sport. In 
onze school hebben wij ook oog voor je creatieve talenten.

Hart voor … iedereen
Wie je ook bent, waar je ook van houdt, wat je ook zoekt, iedereen verdient in onze school 
waardering en respect. Zo willen wij meewerken aan een verdraagzame samenleving.

Samenwerken en overleggen begint op onze schoolbanken: wij willen je leren om verant-
woordelijkheid te nemen in de samenleving. 

Wij bieden zoveel mogelijk gepaste zorg aan elke leerling en staan steeds klaar om je te 
helpen als je problemen hebt. 

Hart voor … bagage
Kwaliteitsvol onderwijs heeft vele gezichten. We willen je in de eerste plaats een grondige 
basiskennis bijbrengen, maar helpen je ook die kennis op een kritische manier te gebruiken. 

Je hebt recht op het beste onderwijs, aangepast aan je niveau en aan de eisen van onze 
maatschappij. Daarom bieden we je een uitdagende leeromgeving met moderne leer-
middelen en werkvormen. 

In onze school leer je niet alleen studeren, maar ook ondernemen. Als je onze school verlaat, 
heb je zeker een goede basis om verder te studeren en te werken.

Hart voor … samenleven 
Ons internaat is een hartelijke plek waar je je in een gestructureerde omgeving thuis 
kan voelen, waar je een goede studiebegeleiding krijgt in een positieve leef- en leersfeer.
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Geachte ouder(s)
Met deze brochure wensen wij u te informeren over de studiemogelijkheden in onze school.
Wij willen u laten kennismaken met onze doelstellingen en met de sfeer die er leeft.

Beste meisje, beste jongen
Samen met je ouder(s) ben je op zoek naar een school die je een goede vorming en opleiding geeft. 
Onze school wil voor jou ook een beetje jouw ‘thuis’ zijn. We beloven je een hartelijk onthaal. Je zal 
zien: je angst voor het onbekende raak je zo kwijt.

Een grote stap voor jou en je ouder(s) …
De overgang naar het secundair onderwijs is een grote stap. Voor het eerst in je jonge schoolleven 
moet je een keuze maken.
Wij willen je bij die keuze helpen. Wellicht weet je nog niet wat je later wil studeren en in het secun-
dair onderwijs zijn er zoveel studierichtingen. 

De 1ste graad is een ontdekkingstocht naar je mogelijkheden. Je zal ervaren welke vakken je echt 
graag doet en welke vakken je minder goed liggen. 

Een juiste keuze
Het is van het allergrootste belang dat je de keuze goed overweegt. Vaste regels zijn er hiervoor niet. 
Wel geven je eigen aanleg (wat je kan), je interesse (wat je graag doet) en je studiemotivatie (wat je 
wilt bereiken) de richting aan. Ook je studieresultaten in het basisonderwijs, het advies van je juf of 
meester en van het CLB kunnen aanwijzingen geven.

“We wensen je een goede keuze en 

hopen dat je met volle vertrouwen aan 

je secundaire studies en je toekomst begint.”
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WIST JE DAT ...
er elke speeltijd de mogelijkheid
is voor balsporten? Elke middag
van 12.30 u. tot 13.00 u. kunnen 
onze leeringen op vrijwillige
basis sporten.
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Elke studieloopbaan die je in Hasp-O Centrum doorloopt, biedt een volwaardige voorbereiding op 
hoger onderwijs.

DE  1      E GRAAD

De 1e graad bestaat uit twee leerjaren en vormt een brug tussen de basisschool en de boven-
bouw. De doelstelling is leerlingen oriënteren en voorbereiden op een bewuste en gerichte stu-
diekeuze in de tweede graad. Voortbouwend op de lagere school moeten kinderen verder kunnen 
ontdekken waar hun talenten, mogelijkheden en interesses liggen en ze verder kunnen ontplooien. 
In de eerste graad moeten leerlingen een goede algemene vorming verwerven die hen voldoende 
bagage geeft om sterk te staan in ons onderwijs en onze samenleving.

Eerste leerjaar 1A

Op de wekelijkse lessentabellen neemt de algemene vorming 27 lesuren in beslag. 
 
 
 
 
 
 

Omdat we elke leerling het beste onderwijs willen bieden op maat van zijn talenten, interesses en 
mogelijkheden, vullen we de algemene vorming in de lessentabellen aan met een rijk en oriënte-
rend keuzegedeelte.

Keuze Handel
In het vak handel maken de leerlingen kennis met een aantal begrippen uit de 
economie. Ze leren er hoe een gezin omgaat met geld en ze krijgen een kijk 
op de werking van een handelszaak. Ze ontleden documenten zoals rekening-
afschriften en facturen. In de vakken Frans en wiskunde worden de leerlingen 
op een gepast niveau uitgedaagd of geremedieerd.

Keuze Latijn
De leerlingen bestuderen elke week gedurende 5 lesuren de taal en de cultuur 
van de Romeinen. In het 3e trimester krijgen de leerlingen ook Grieks.

Keuze Moderne
In de extra uren moderne talen en wiskunde krijgen de leerlingen geen nieuwe 
leerstof te verwerken, maar is er ruimte om verdiepend te werken en zo meer 
kennis op te bouwen. Er is ook ruimte voor remediëring als de basisdoelstel-
lingen niet bereikt zijn. Met DiaTaal krijgen de leerlingen extra ondersteuning 
voor taalvaardigheid Nederlands.

Leerlingen die aangesloten zijn bij een voetbalclub van de KBVB, kunnen kiezen 
voor 2 uren voetbal.

Nederlands 5
Frans 4
Wiskunde 4
Aardrijkskunde 2

Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Natuurwetenschappen 2
Lichamelijke opvoeding 2

Muzikale opvoeding 1
Plastische opvoeding 2
Techniek 2

KEUZE HANDEL
Handel 2

Frans 1

Wiskunde 1

PLUSUUR  1

KEUZE LATIJN
Latijn 5

KEUZE MODERNE
Nederlands 1

Frans 2

Wiskunde 1

PLUSUUR  1

KEUZE MODERNE - VOETBAL

Voetbal 2

Frans 1

Wiskunde 1

PLUSUUR  1

 PLUSUUR
In dit uur besteden we aandacht aan LEREN & STUDEREN ,  
MEDIAWIJSHEID en RELATIONELE VORMING. 
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Tweede leerjaar 2A: 5 basisopties
 
In 2A kiezen de leerlingen een basisoptie. De algemene vorming bestaat uit 24 lesuren. 

Daarnaast heeft elke basisoptie een keuzegedeelte van 8 lesuren.

 
 
 
 
 

 In het vak WeWe (wetenschappelijk werk) leren de leerlingen over onderwerpen uit fysica, bio-
logie en chemie met als doel de natuur te bestuderen. De leerstof wordt onderbouwd met experi-
menten. De leerlingen leren op een correcte manier waarnemen, resultaten verzamelen, interprete-
ren en besluiten formuleren. Vraagstukken oplossen en grafieken maken komen aan bod. 
Lesonderwerpen zijn elektriciteit, krachten en druk, vermogen, massadichtheid, indeling van stoffen 
…

 In het vak SEI (socio-economische initiatie) komen maatschappelijke onderwerpen en de eco-
nomische kringloop aan bod. De leerlingen onderzoeken het consumptiepatroon van jongeren, leren 
hoe een prijs tot stand komt, welke inkomstbronnen en uitgavenpatronen een gezin heeft, hoe een 
budgettering tot stand komt, hoe de overheid werkt …

 Initiatie in administratie en verkoop : In het vak initiatie in administratie en verkoop leren de leer-
lingen de documenten van een handelszaak (rekeningafschriften, offertes, bestelbon, facturen ...) in 
praktijk toepassen. Ze maken kennis met de logistieke keten. In het thema toerisme stippelen de 
leerlingen een zakenreis uit en maken ze hiervoor kennis met specifieke documenten.

 In het vak computervaardigheden leren de leerlingen blind typen en maken ze kennis met de 
basistoepassingen van MS Microsoft Office. 

le
er

-
ja

ar
 A

Nederlands 4
Frans 3
Wiskunde 4
Engels 2

Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Natuurwetenschappen 1

Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Techniek 2

KEUZE HANDEL

Nederlands 1

Frans 1

Plastische opvoeding 1

Initiatie in administratie en verkoop  3

Computervaardigheden  2

KEUZE LATIJN

Latijn 5

Nederlands 1

Frans 1

Wiskunde 1

KEUZE GRIEKS-LATIJN

Latijn 4

Grieks 3

Frans 1

KEUZE MODERNE TALEN EN WETENSCHAPPEN

Nederlands 1

Frans 2

Wiskunde 1

WeWe  2

SEI  2

KEUZE MODERNE TALEN EN WETENSCHAPPEN - VOETBAL

Voetbal 2

Frans 1

Wiskunde 1

WeWe  2

SEI  2
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WIST JE DAT ...
onze school meedoet aan 
het project Hapsengouws fruit? 
Elke leerling die deelneemt,
krijgt wekelijks een vers 
stuk fruit.

le
er

-
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2de en 3de graad van het ASO
Het ASO (Algemeen Secundair Onderwijs) heeft een uitgesproken doorstromings-
functie: de vorming is  gericht op verder studeren in het hoger onderwijs. Bijgevolg is 
deze onderwijsvorm algemeen en theoretisch.
Het ASO stimuleert het intellectueel en abstract denken en het aanleren van studie-
discipline. Van een ASO-leerling verwachten we dan ook een permanente leerbereid-
heid.

2de en 3de graad van het BSO
Het BSO (Beroeps Secundair Onderwijs) is praktisch-technisch: de theorie on-
dersteunt de praktijk. In de 2de graad BSO neemt de beroepsgerichte vorming een 
definitieve start. De 3de graad is een voorbereiding op het actieve beroepsleven. De 
overgang van school naar bedrijfsleven verloopt vlotter door simulatiedagen, stages, 
bedrijfsscouting. Van een BSO-leerling verwachten we een sterke interesse en aanleg 
voor het gekozen beroepenveld en de praktijk.

2de en 3de graad van het TSO
Het TSO (Technisch Secundair Onderwijs) is theoretisch-technisch: de praktische 
taken ondersteunen om theorie te verwerven. In het domein handel verwerft de TSO-
leerling economisch-praktische vaardigheden en attitudes. Hij leert werken met com-
puterpakketten en verwerft praktisch taalgebruik. Van een TSO-leerling verwachten 
we een ernstige studiehouding voor de theorie en een ruime belangstelling voor het 
toepassingsveld.

Een geïntegreerde proef (GIP) in het 6de en 7de jaar van het BSO/TSO zorgt zowel 
voor integratie tussen de kernvakken als tussen school en bedrijf.

ASO

TSO

BSO

2e  g
ra

ad
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ASO -   2      e GRAAD      
De tweede graad vormt de overgang tussen de eerste en de derde graad. In de eerste graad heb je 
een algemene vorming gekregen; hierdoor kan je in de tweede graad een richting kiezen in het al-
gemeen (ASO), technisch (TSO) of beroeps-secundair (BSO) onderwijs. Op basis van je interesse en 
je resultaten in de tweede graad zal je je keuze voor de derde graad kunnen bepalen.

GRIEKS – LATIJN
2       e GRAAD ASO

Wat?
Deze richting biedt je een zeer ruime vorming: er gaat veel aandacht naar de klassieke talen en cultuur, 
maar ook de algemene vakken en de talen krijgen veel aandacht, naast zware wiskunde.

Voor wie?
Je kan deze richting kiezen, als je zeer taalvaardig bent en vlot nieuwe leerstof kan verwerken. Een 
goed geheugen en een grote studie-inzet zijn zeker nodig.

En in de derde graad?
Je krijgt in deze richting een zeer brede vorming. Daardoor zijn alle richtingen in de derde graad 
mogelijk.

AS
O

STUDIEAANBOD TWEEDE GRAAD ASO
Grieks
Latijn Latijn Economie

Humane
wetensch. Wetensch.

LEERJAAR I II I II I II I II I II

Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Biologie 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

Chemie 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

Cultuurwet. - - - - - - 2 2 - -

Duits - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

Economie - - - - 5/4 5/4 - - 2 1

Engels 2 2 3/2 2 3 3 3 3 3 3

Frans 3 3 4 4/3 4 4 4 4 4 4

Fysica 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2

Gedragswetensch. - - - - - - 3 3 - -

Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Grieks 4 4 - - - - - - - -

Informatica - - 1 1 1 1 1 1 1 1

Latijn 4 4 5 5 - - - - - -

L.O. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

P.O. - - - - 1 - 1 - - -

Wiskunde 5 4 4/5 4/5 4/5 4/5 4 4 5 5

TOTAAL 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
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LATIJN
2       e GRAAD ASO

Wat?
De studie van het Latijn en de Romeinse cultuur wordt gecombineerd met de studie van de alge-
mene vakken en talen. Daarbij kan je kiezen voor zware wiskunde of de basiscursus wiskunde; deze 
keuze zal je mogelijkheden in de derde graad mee bepalen. Door je brede vorming heb je een ruime 
keuzemogelijkheid.

Voor wie?
Je kan deze richting kiezen, als je zeer taalvaardig bent en vlot nieuwe leerstof kan verwerken. Een 
goed geheugen en een grote studie-inzet zijn zeker nodig.

En in de derde graad?
Vermits je geen Grieks hebt gevolgd, zijn de richtingen met Grieks in de derde graad uitgesloten. Als 
je gekozen hebt voor de zware wiskunde, liggen alle andere richtingen voor je open. Als je de basis-
cursus wiskunde hebt gevolgd, zijn de richtingen met zware wiskunde (6 uren) niet meer mogelijk; 
daarbuiten heb je echter nog alle mogelijkheden.  

ECONOMIE
2       e GRAAD ASO

Wat?
In deze richting gaat veel aandacht naar het vak economie; dit vak wordt eerder theoretisch benaderd. 
Ook de algemene vakken en talen komen voldoende aan bod. Je kan kiezen voor zware wiskunde of 
de basiscursus wiskunde; deze keuze zal je mogelijkheden in de derde graad mee bepalen. 

Voor wie?
Als je geïnteresseerd bent in economie en een algemene vorming, dan is deze richting misschien iets 
voor jou. Regelmatig studeren is vereist.

En in de derde graad?
Na de tweede graad is Economie in de derde graad het logische vervolg. Als je gekozen hebt voor de 
zware wiskunde, is Economie-Wiskunde een mogelijkheid. Als je de basiscursus wiskunde hebt gevolgd, 
kan je naar Economie-Moderne talen. Misschien staat een minder theoretische benadering van eco-
nomie je meer aan; in dat geval zijn er mogelijkheden in het TSO.

AS
O
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HUMANE WETENSCHAPPEN
2       e GRAAD ASO

Wat?
In deze richting gaat veel aandacht naar gedrags- en cultuurwetenschappen. Ook de algemene vakken 
en talen komen ruim aan bod. Je krijgt de basiscursus wiskunde. 

Voor wie?
Als je interesse hebt voor psychologie en onze en andere culturen, kan je voor deze richting kiezen. 
De algemene vakken en talen zijn echter ook belangrijk in deze richting; je moet dus ook bereid zijn 
om regelmatig en grondig te studeren.

En in de derde graad?
Gezien je aanleg en interesse, ga je in de derde graad verder in de richting Humane wetenschappen. 
Ook in het TSO vind je richtingen die in deze lijn liggen.

WETENSCHAPPEN
2       e GRAAD ASO

Wat?
Deze richting focust op wetenschappen en zware wiskunde. Ook de algemene vakken en de talen 
komen ruim aan bod. 

Voor wie?
Als je een goede aanleg en interesse hebt voor wiskunde en wetenschappen, is deze richting een 
mogelijkheid. Ook de algemene vakken en de talen zijn echter belangrijk; een algemene interesse en 
regelmatig studeren zijn dus nodig. 

En in de derde graad?
Vermits je geen klassieke talen hebt gevolgd, zijn de richtingen met Grieks of Latijn uitgesloten. Daar-
buiten heb je echter nog alle mogelijkheden, afhankelijk van je resultaten.

AS
O

WIST JE DAT ...
we 10 lessen aanbieden
om blind te leren typen?
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STUDIEAANBOD TWEEDE GRAAD TSO

Ondernemen en IT
(Handel)

Ondernemen en 
communicatie 
(Handel-Talen)

LEERJAAR I II I II

Godsdienst 2 2 2 2

Aardrijkskunde 1 1 1 1

Bedrijfseconomie 6 6 3 3

Natuurwetenschappen 2 2 2 2

Duits - 1 1 2

Engels 2 2 4 4

Frans 4 4 5 5

Geschiedenis 1 1 1 1

Informatica 4 3 3 3

Lich. Opvoeding 2 2 2 2

Nederlands 4 4 5 4

Wiskunde 4 4 3 3

TOTAAL 32 32 32 32

TS
O

2e  g
ra

ad

WIST JE DAT ...
de resultaten van onze
oud-leerlingen zeer 
goed zijn?
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ONDERNEMEN EN IT (HANDEL)
2       e GRAAD TSO

Wat?
In Ondernemen en IT gaat veel aandacht naar bedrijfseconomie, informatica en wiskunde. Deze vakken 
worden praktischer benaderd dan in het ASO. Een stevig pakket talen ondersteunt het geheel. Hier-
door heb je in de derde graad een ruime keuze.

Voor wie?
Als je belangstelling hebt voor het economisch gebeuren en de informatica en de algemene basisvak-
ken op een meer praktische en concrete wijze wil verwerken, is deze richting een mogelijkheid. 

En in de derde graad?
Ondernemen en IT biedt je een brede basis. Daardoor zijn alle richtingen in het domein Handel mo-
gelijk. 

ONDERNEMEN EN COMMUNICATIE
(HANDEL - TALEN)
2       e GRAAD TSO

Wat?
Ondernemen en communicatie verdeelt de aandacht tussen bedrijfseconomie en talen; de cursus 
bedrijfseconomie is minder uitgebreid dan in Ondernemen en IT, maar de talen komen meer aan bod. 

Voor wie?
Deze richting is geschikt voor jou, als je aanleg en vooral belangstelling hebt voor moderne talen.  
Uiteraard verwachten we dat je ook interesse hebt voor handel en economie.

En in de derde graad?
Vermits je in de tweede graad veel tijd hebt besteed aan talen, zijn richtingen met veel aandacht voor 
talen en communicatie een goede optie. Office management en communicatie (Secretariaat-Talen) 
en Onthaal-Public relations behoren zeker tot de mogelijkheden. 

TS
O
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O

2e  g
ra

ad

OFFICE & RETAIL ASSISTANT
(KANTOOR-VERKOOP)

OFFICE & RETAIL ASSISTANT 
(KANTOOR-VERKOOP)

 LEERJAAR I LEERJAAR II

Godsdienst 2 Godsdienst 2

Engels 3 Engels 3

Frans 4 Frans 4

Lichamelijke opvoeding 2 Lichamelijke opvoeding 2

Maatsch. vorming 2 Maatsch. vorming 2

Nederlands 2 Nederlands 2

Ned. Zak. Communicatie 2 Ned. Zak. Communicatie 2

Wiskunde 2 Wiskunde 2

Office & retail Office & retail

         Administratie (C1) 4          Administratie (C1) 3

         Boekhouding (C2) 3          Boekhouding (C2) 3

         Logistiek (C3) 4          Logistiek (C3) 4

         Retail (C4) 2          Retail (C4) 3

TOTAAL 32 TOTAAL 32

WIST JE DAT ...
Smartschool het digitale 
schoolplatform is dat in 
onze school wordt gebruikt?
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OFFICE & RETAIL ASSISTANT (VERKOOP-KANTOOR)
2       e  GRAAD BSO

Wat?
De studierichting Office & Retail assistant biedt een vorming aan waarmee je in de derde graad  zowel 
terecht kunt in de richting Retail & Logistical assistant, als in de richting Kantoor. Je ontwikkelt je com-
petenties in de administratie en in de retail, zowel door een theoretische als door een praktische 
vorming. Sterker dan in andere studierichtingen van het BSO is de studie van Nederlands, Frans en 
Engels hier belangrijk. In de loop van het jaar ga je “werkplekleren”: je werkt dan twee dagen onder 
leiding van je leraren en toetst je kennis aan de praktijk.

Voor wie?
Als je interesse hebt voor verkoop, graag omgaat met mensen, creatief bent en doorzettingsvermogen 
hebt, ben je welkom in deze richting. 

En in de derde graad?
Als je interesse hebt voor verkoop, kan je in de derde graad de richting Retail & Logistical Assistant 
volgen. Door je opleiding in de tweede graad heb je echter ook de mogelijkheid om in de derde graad 
de richting Kantoor te kiezen.

BS
O
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EMT EWI GL GWI HW LMT LWE LWI MTWE WW6 WW8

LEERJAAR: I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

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

Aardrijks-
kunde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2

Biologie - - 1 1 - - 1 1 - - - - 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1

Chemie - - 2 2 - - 2 2 - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cultuurwet. - - - - - - - - 4 4 - - - - - - - - - - - -

Duits 3 3 - - 1 1 - - 1 1 3 3 - - - - 3 3 1 1 - -

Economie 4 4 4 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

Esthetica 1 - - - 1 - - - 1 - 1 - 1 - - - - - 1 - - -

Frans 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3

Fysica - - 2 2 - - 2 2 - - - - 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

Gedragswet. - - - - - - - - 3 3 - - - - - - - - - - - -

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

Grieks - - - - 4 4 4 4 - - - - - - - - - - - - - -

Latijn - - - - 4 4 - - - - 4 4 4 4 4 4 - - - - - -

LO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Natuurwet. 2 2 - - 2 2 - - 2 2 2 2 - - - - - - - - - -

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

Seminarie  1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1

Extra  
wiskunde - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Statistiek - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - -

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

TOTAAL 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

WIST JE DAT ...
gratis 
studiebegeleiding 
wordt gegeven door 
leraren na de lessen?
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In de derde graad kies je een studierichting op basis van de behaalde resultaten in het vierde jaar en 
in functie van je interesse en mogelijkheden i.v.m. het eventuele verder studeren in het hoger onder-
wijs.  

SEMINARIES
Vanaf het schooljaar 2019- 2020 richt KCST in het vijfde en zesde jaar van ASO en TSO seminaries in. 
Deze seminaries maken deel uit van de “complementaire uren” die een school vrij mag invullen; ze 
worden klasoverstijgend (bv. leerlingen van 5EMT met leerlingen van 5MAO) en  jaaroverstijgend 
(in vijfde en zesde jaar) aangeboden. Het aantal uren seminarie varieert per studierichting en per  jaar. 
In het vijfde en zesde jaar CEM  en in het vijfde jaar ITN worden er geen seminaries aangeboden worden 
omdat deze richtingen in dat jaar geen complementaire uren hebben.

In de loop van het derde trimester 2019 kiezen de leerlingen voor het volgende schooljaar uit een 
ruim aanbod; seminaries waarvoor (te) weinig leerlingen kiezen, organiseren we het volgende school-
jaar niet. Sommige seminaries worden exclusief voor een bepaalde studierichting aangeboden.

Er zijn drie soorten seminaries: verdiepend (bv. extra chemie), algemeen vormend (bv. Spaans) of 
voorbereidend op het hoger onderwijs (bv. voorbereiding op het toelatingsexamen arts/tandarts). 
Elke leerling maakt individueel een vrije keuze in functie van zijn interesse, aanleg en/of toekomst-
plannen.

OPM.: Het seminarie ”Inleiding in de psychologie” kunnen de leerlingen volgen in het Nederlands of in het 
Engels in het kader van CLIL (Content and Language Integrated Learning).

ECONOMIE-MODERNE TALEN
3        e  GRAAD ASO

Wat?
De studierichting Economie laat je kennismaken met de algemene economische principes zowel op 
bedrijfseconomisch vlak (boekhouden), als op het sociale vlak (sociale wetgeving).  Bij de studie van 
de Moderne Talen krijg je naast de moedertaal ook een ruim aantal uren Frans, Engels en Duits. De 
aandacht gaat zowel naar mondeling als naar schriftelijk taalgebruik.

Voor wie?
Een levende belangstelling voor vreemde talen is noodzakelijk. Voor moderne talen moet je behoorlijk 
goede punten in de tweede graad behaald hebben. Deze richting kan gekozen worden vanuit alle 
ASO-studierichtingen van de tweede graad.

Toekomstmogelijkheden?
De sterkste leerlingen volgen een academische bacheloropleiding en nadien een masteropleiding, 
meestal in de richtingen waar talen een belangrijke rol spelen. De meeste leerlingen kiezen echter 
een professionele bacheloropleiding.

AS
O
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ECONOMIE-WISKUNDE
3        e  GRAAD ASO

Wat?
De studierichting Economie laat je kennismaken met de algemene economische principes zowel op 
bedrijfseconomisch vlak (boekhouden) als op het sociale vlak (sociale wetgeving). Het pakket Wis-
kunde vergt een ernstige, regelmatige inzet. Dit zal slechts lukken als je “graag” wiskunde studeert. 

Voor wie?
Gezien het grote aantal uren wiskunde (6 uren) moet je je sterk aangetrokken voelen tot cijfers en 
abstract denken. Voor wiskunde moet je in het vierde jaar een zeer goede uitslag behaald hebben. Je 
kan naar deze studierichting overstappen vanuit een richting met 5 uren wiskunde in de tweede graad.

Toekomstmogelijkheden?
De meeste leerlingen volgen een academische bacheloropleiding en nadien een masteropleiding. 
Gezien het algemeen karakter van de richting blijven veel uitwegen open, zoals administratie en 
pedagogische, wetenschappelijke, (para)medische, sociale… richtingen.

GRIEKS-LATIJN
3        e  GRAAD ASO

Wat?
Je bestudeert de twee niet-levende talen die de basis vormen van de Westers cultuur. Naast de studie 
van de taal gaat veel aandacht naar de cultureel-historische achtergrond, zoals filosofie en recht.

Voor wie?
Je hebt een grote belangstelling en een sterke aanleg voor de klassieke talen, literatuur en cultuur. 
In de tweede graad heb je de richting Grieks-Latijn gevolgd.

Toekomstmogelijkheden?
Deze studierichting vormt een zeer goede basis voor heel wat masteropleidingen. Studierichtingen 
waarin wetenschappen of wiskunde een belangrijke rol spelen zijn niet aan te raden.

GRIEKS-WISKUNDE
3        e  GRAAD ASO

Wat?
In deze studierichting worden een verbaal-literaire en een exact-wetenschappelijke component samen-
gebracht. De combinatie van de studie van een niet-levende taal met de studie van de abstractie wereld 
van de wiskunde verzekert een evenwichtige vorming.  

Voor wie?
Gezien het groot aantal uren wiskunde (6 uren) moet je je sterk aangetrokken voelen tot cijfers en 
abstract denken. Voor wiskunde moet je in het vierde jaar een zeer goede uitslag behaald hebben. 
Daarnaast moet je ook belangstelling hebben voor taal, literatuur en cultuur, die via de studie van het 
Grieks een grote aandacht krijgen. Deze studierichting staat open voor leerlingen die in de tweede 
graad de richting Grieks-Latijn gevolgd hebben.

Toekomstmogelijkheden?
Afhankelijk van je capaciteiten en de motivatie kun je bachelor- en masteropleidingen beginnen. 

AS
O
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HUMANE WETENSCHAPPEN
3        e  GRAAD ASO

Wat?
In deze studierichting bestudeer je de mens en de samenleving, vooral in de vakken gedrags- en 
cultuurwetenschappen. 

Voor wie?
Als je geïnteresseerd bent in de verschillende aspecten van mens, cultuur en maatschappij is deze rich-
ting iets voor jou. Je moet in staat zijn zelfstandig en in groep bepaalde opdrachten uit te voeren.

Je kan naar deze studierichting vanuit de tweede graad na (Humane) Wetenschappen, Grieks-Latijn, 
Latijn of Economie.

Toekomstmogelijkheden?
De meeste leerlingen studeren verder in het hoger onderwijs. Zij kiezen dikwijls een bachelor- of 
masteropleiding waarin het sociale en het maatschappelijke een belangrijke rol spelen. 

LATIJN - MODERNE TALEN
3        e  GRAAD ASO

Wat?
Je combineert de studie van een niet-levende taal met de studie van de moderne talen. Hierdoor 
krijg je een goed inzicht in het functioneren van taal en ontwikkel je je communicatieve vaardigheden. 
In het lessenpakket gaat veel aandacht naar Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Voor wie?
Je hebt een grote belangstelling en een sterke aanleg voor taal, literatuur en cultuur. In de tweede 
graad heb je een richting met Latijn gevolgd. 

Toekomstmogelijkheden?
Deze studierichting vormt een degelijke basis voor heel wat bachelor- of masteropleidingen, vaak 
talen. Studierichtingen waarin wetenschappen of wiskunde een belangrijke rol spelen zijn niet aan te 
raden.

LATIJN - WETENSCHAPPEN
3        e  GRAAD ASO

Wat?
In deze richting combineer je de studie van Latijn met een uitgebreid pakket wetenschappen. Hiervoor 
heb je ook een stevige basis wiskunde (4 uren) nodig. 

Voor wie?
Je hebt een grote interesse en aanleg voor Latijn en wetenschappen en je behaalde in de tweede 
graad een behoorlijk resultaat voor wiskunde. Je hebt een richting met Latijn gevolgd.

Toekomstmogelijkheden?
Deze studierichting is een degelijke voorbereiding voor heel wat bachelor- of masteropleidingen maar 
is niet de ideale basis voor studierichtingen met een sterke component wiskunde.

AS
O
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LATIJN - WISKUNDE
3        e  GRAAD ASO

Wat?
Deze richting combineert de studie van Latijn met een zeer uitgebreid pakket wiskunde. Ook weten-
schappen komen ruim aan bod. 

Voor wie?
Je hebt een grote interesse en aanleg voor Latijn, wetenschappen en wiskunde. In de tweede graad 
volgde je Grieks-Latijn of Latijn met 5 uren wiskunde en behaalde je Latijn, wetenschappen en wis-
kunde zeer goede resultaten.

Toekomstmogelijkheden?
Na deze studierichting zijn praktisch alle bachelor- en masteropleidingen mogelijk.

MODERNE TALEN EN WETENSCHAPPEN
3        e  GRAAD ASO

Wat?
In deze richting combineer je de studie van moderne talen met een uitgebreid pakket wetenschappen. 
Hiervoor heb je ook een stevige basis wiskunde (4 uren) nodig. 

Voor wie?
Je hebt een grote interesse en aanleg voor moderne talen en wetenschappen en je behaalde in de 
tweede graad een behoorlijk resultaat voor wiskunde. 

Toekomstmogelijkheden?
Deze studierichting is een degelijke voorbereiding voor heel wat bachelor- of masteropleidingen maar 
is niet de ideale basis voor studierichtingen met een sterke component wiskunde.

AS
O
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WETENSCHAPPEN - WISKUNDE
3        e  GRAAD ASO

Wat?
In deze studierichting  krijg je een zeer uitgebreid pakket wetenschappen en wiskunde. 

Voor wie?
Je hebt een zeer grote interesse voor wetenschappen en wiskunde en je behaalde uitstekende cijfers 
voor deze vakken. Je volgde in de tweede graad een richting met zware wiskunde. In het 4de jaar kreeg 
je van de leraren wetenschappen en wiskunde  een positief advies voor deze richting.

Toekomstmogelijkheden?
Deze studierichting vormt een goede basis voor bijna alle bachelor- en masteropleidingen. Vooral 
richtingen met een sterke wetenschappelijke/wiskundige inslag (burgerlijk en industrieel ingenieur, 
bio-ingenieur, farmacie, fysica, chemie, wiskunde, informatica, …) komen in aanmerking.

AS
O
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3e  g
ra

ad ACI 

(Boek-
houden-

Informatica)

MAO 

(Handel)

ITN

(Informati-
ca-beheer)

CEM

(Onthaal en 
PR)

OMC 

(Secretariaat-
Talen)

  LEERJAAR: I II I II I II I II I II

Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 - - 1 1

Aardrijksk./Natuurwet. - - - - - - 1 1 - -

Bedrijfseconomie 6 6 9 9 - - - - - -

Duits - - 2 2 - - 2 2 3 3

Engels 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4

Frans 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4

Geschiedenis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

LO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Natuurwet. 1 1 1 1 1 1 1 1

Nederlands 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Nederlands zak. comm. - - - - - - - - 2 1

Ondernemend project - - - - 2 2 - - -

PR - - - - - - 10 8 - -

Stage PR - - - - - - - 2 - -

Recht - - - - - - - - 1 1

Secretariaat - - - - - - - - 5 6

Seminarie 1 1 1 1 - 1 - - 1 1

Toegepaste economie - - - - - - 2 2 - -

Toegepaste informatica 5 5 - - 11 9 - - - -

Wiskunde 4 4 3 3 3 4 2 2 2 2

  TOTAAL: 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

WIST JE DAT ...
er op onze school een goed 
werkende leerlingenraad is ? Deze 
is samengesteld uit leerlingen van 
verschillende klassen.
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TS
OACCOUNTANCY & IT (ACI)

3       e GRAAD TSO

Wat?
In deze richting zijn toegepaste informatica en bedrijfseconomie belangrijke vakken.
Je behaalt na het zesde jaar ook het “Attest bedrijfsbeheer”. Dat heb je nodig voor een vestiging als 
zelfstandige.

Voor wie?
Je hebt belangstelling voor boekhouden en toegepaste informatica. Voor wiskunde heb je in het 
vierde jaar een goed resultaat behaald. 
De richting is een goed vervolg voor leerlingen die in het vierde jaar de richting Ondernemen & IT 
(Handel) met succes gevolgd hebben.

Toekomstmogelijkheden?
De meeste leerlingen kiezen een professionele bacheloropleiding. Voor de sterkste leerlingen is een 
academische bacheloropleiding mogelijk.

MARKETING & ONDERNEMEN (MAO)
3       e GRAAD TSO

Wat?
In deze richting zijn bedrijfseconomie en moderne talen belangrijke vakken.
Je behaalt na het zesde jaar ook het “Attest bedrijfsbeheer”. Dat heb je nodig voor een vestiging als 
zelfstandige.

Voor wie?
Je hebt belangstelling voor boekhouden en behaalde in het vierde jaar goede resultaten voor moderne 
talen.
De richting is een goed  vervolg voor leerlingen die in het vierde jaar de richting Ondernemen & IT 
(Handel) met succes gevolgd hebben.

Toekomstmogelijkheden?
De meeste leerlingen kiezen een professionele bacheloropleiding. Voor de sterkste leerlingen is een 
academische bacheloropleiding mogelijk.
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TS
O IT & NETWERKEN (ITN)

3       e GRAAD TSO

Wat?
In deze richting is toegepaste informatica (software en hardware) een zeer belangrijk vak.
Je behaalt na het zesde jaar ook het “Attest bedrijfsbeheer”. Dat heb je nodig voor een vestiging als 
zelfstandige.

Voor wie?
Je hebt een bijzondere belangstelling voor (toegepaste) informatica.  Voor wiskunde heb je in het 
vierde jaar een goed resultaat behaald. 
De richting is een goed  vervolg voor leerlingen die in het vierde jaar de richting Ondernemen & IT 
(Handel) met succes gevolgd hebben.

Toekomstmogelijkheden?
De meeste leerlingen kiezen een professionele bacheloropleiding. Voor de sterkste leerlingen is een 
academische bacheloropleiding mogelijk.

COMMUNICATIE & MEDIA (CEM)
3       e GRAAD TSO

Wat?
In deze richting staan zowel media en actualiteit als communicatie en taal centraal. Je vakken sluiten 
aan bij maatschappelijke thema’s en de actualiteit. Je leert welk medium (presentaties - beelden - 
papers - ...) geschikt is in de context.

Voor wie?
Je hebt een bijzondere interesse voor cultuur en ICT. Je speelt graag in op nieuwe (media)trends. Je 
bent sociaalvaardig en hebt een ruime voorkennis van talen uit de tweede graad. De richting is dan ook 
een goed vervolg voor leerlingen die in het vierde jaar een goede basis van moderne talen hebben.

Toekomstmogelijkheden?
Vanuit deze richting kan je een professionele bacheloropleiding volgen. Alle kansen worden geboden 
op een succesvolle doorstroming naar het hoger onderwijs.
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TS
OOFFICE MANAGEMENT & COMMUNICATIE (OMC)

3       e GRAAD TSO

Wat?
In deze richting zijn de moderne talen en het vak secretariaat belangrijk.

Voor wie?
Je kiest voor de studierichting omdat je een aanleg hebt voor de vaardigheden (lezen en schrijven, 
luisteren en spreken) in Nederlands, Frans, Engels en Duits. Je hebt ook belangstelling voor secreta-
riaatswerk. 
De richting is een goed vervolg voor leerlingen die in het vierde jaar de richting Ondernemen & IT 
(Handel) of Ondernemen & Communicatie (Handel-Talen) met succes gevolgd hebben. Ook uit andere 
richtingen met een goede basis moderne talen is de overstap mogelijk. 

Toekomstmogelijkheden?
De meeste leerlingen kiezen een professionele bacheloropleiding. Voor de sterkste leerlingen is een 
academische bacheloropleiding mogelijk.

29



BS
O

3e  g
ra

ad

Retail & Logistical 
Assistant
(Verkoop)

  LEERJAAR: I (5 RLA) II (6 RLA)

Godsdienst 2 2

Boekhouden 1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

LO 2 2

MAVO 2 2

Nederlands 2 2

Nederlands zak. comm. 2 2

Retailmedewerker : 11 10

     Retail 4 1

     Stage retail 2 4

     Informatieverwerking 3 3

     Logistiek 2 2

Logistiek (uitbreiding): 6 8

     Logistiek 4 4

     Stage logistiek 2 4
     TOTAAL: 32 33
 

Retailmanagement en
visual merchandising

(winkelbeheer & etalage)

  LEERJAAR: III (7 RVM)

Godsdienst 2

Engels 2

Frans 2

LO 2

MAVO 2

Nederlands 2

Visual merchandising 4

Winkelbeheer: 16

     Ondernemingsplan  3

     Administratie  2

     Commercieel luik  2

     Teamwork  1

     Beleid rayon  1

     Stage  7

 TOTAAL: 32
 30



Retail & logistical assistant  (5 RLA en 6 RLA)
Retailmanagement en visual merchandising (7 RVM) (winkelbeheer & etalage)

3       e  GRAAD BSO

Wat?
Deze studierichting is voor jonge mensen die kiezen voor een praktijk- en bedrijfsgerichte vorming 
met stages. In 5RLA en 6RLA zijn er stages in retail én logistiek.  In 7RVM zijn er stages in winkelbe-
heer. Als je slaagt in 7RVM behaal je het diploma van het secundair onderwijs én het “Attest bedrijfs-
beheer” (met distributieattest).

Wie?
Je hebt belangstelling om te verkopen en je bent vlot in het leggen van contacten. 
Je bent enthousiast en vriendelijk in de omgang met anderen. Je hebt ook een goed doorzettings-
vermogen en zin voor creativiteit.

Toekomstmogelijkheden?
Na 7RVM (diplomajaar) heeft men een mogelijkheid om nog verder te studeren. De meeste leerlin-
gen komen onmiddellijk op de arbeidsmarkt terecht als verkoper of gerant. De retail en logistieke 
sector bieden heel wat kansen op tewerkstelling met een reële kans om op te klimmen op de werk-
vloer. Men kan zich ook vestigen als zelfstandig handelaar.

BS
O
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HART VOOR … HET LEVEN OP SCHOOL

DAGINDELING

De schoolpoort is open vanaf 7.40 u. Kom je met de fiets, dan plaats je die eerst in de fietsen-
stalling. We verwachten je elke dag uiterlijk vijf minuten voor het begin van de lessen. Zo ziet je 
lesdag eruit:
   

1ste, 2de graad en 3de graad
08.20 u. – 09.10 u. eerste uur
09.10 u. – 10.00 u. tweede uur
10.00 u. – 10.20 u. speeltijd
10.20 u. – 11.10 u. derde uur
11.10 u. – 12.00 u. vierde uur
12.00 u. – 13.00 u. vijfde uur = middagpauze 
13.00 u. – 13.50 u. zesde uur 
13.50 u. – 14.40 u. zevende uur
14.40 u. – 15.30 u. achtste uur

SCHOOLBOEKEN – BENODIGDHEDEN    

Leer- en werkboeken koop of huur je via een externe firma Iddink. Bij de inschrijving ontvang 
je de bestelwijze. Alle praktische informatie i.v.m. sportkledij, schriften, schoolgerief verneem je 
de eerste schooldagen.

MIDDAGMAAL

Je eet je boterhammen op in de eetzaal. Je kan je drinkfles gratis vullen met water. In het kader 
van ons gezondheidsbeleid raden we gesuikerde frisdranken op school af. Je kan soep kopen of 
een broodje bestellen. ‘s Middags ligt je broodje klaar in de eetzaal.

Als je een warme maaltijd wenst, kan dit in de Adelarduszaal in de campus Abdij. De verplaatsing 
gebeurt onder begeleiding. Het menu kan je op voorhand inkijken. Elke dag biedt de kok een 
alternatieve schotel aan. Je kan ook kiezen voor een vegetarisch menu of een slaatje.
Als je ouder(s) het goed vinden, mag je uiteraard ook thuis gaan eten. Rondslenteren in de stad 
is niet toegestaan.

H
AR

T 
 V

O
O

R 
...

 h
et

 le
ve

n 
op

 sc
ho

ol

32



LEERLINGENRAAD 

Deze raad is samengesteld uit leerlingen van verschillende klassen. Ze vergaderen maandelijks tijdens 
de middagpauze en worden begeleid en ondersteund door 2 leerkrachten. De leerlingenraad orga-
niseert o.a. Dikketruiendag en Hasp-O Centrum’s got talent.

CULTURELE ACTIVITEITEN 

We verwachten van al onze leerlingen een open culturele belangstelling en proberen hen door een 
ruim aanbod daarin te stimuleren. Buiten de gewone lessen organiseren we tijdens de schooluren: 
leeruitstappen, toneel, film, voordrachten, bezinningsdagen ...

 
GEBEDSVIERINGEN 

Geregeld worden op school tijdens de lesuren gebeds- en bezinningsmomenten georganiseerd.  
Bij de voorbereiding en de uitwerking van deze vieringen worden de leerlingen actief betrokken.
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HART VOOR … ZORG- EN STUDIEBEGELEIDING

EEN LUISTEREND OOR VOOR ELKE LEERLING

De leraar (klassenleraar, vakleerkracht) is de spil van de leerlingenbegeleiding. Hij zorgt voor het 
persoonlijk welzijn van elke leerling. Hij observeert het groeiproces en het leefklimaat in de klas 
en op school.

De leerlingenbegeleider steunt en adviseert vanuit zijn deskundigheid de collega’s. Bij specifieke 
problemen kan hij zelf de leerling begeleiden.
Directie, coördinatoren en leerlingenbegeleiders geven ondersteuning aan de leraren via de 
werkgroep leerlingenbegeleiding. Daarnaast werkt onze school nauw samen met het CLB, 
het Ondersteuningsnetwerk en andere hulpverleners.

Hasp-O Centrum heeft bijzondere aandacht voor leerlingen met leerstoornissen zoals AD(H)
D, NLD, autisme, dyslexie en dyscalculie. Ze kunnen rekenen op extra tegemoetkomingen van 
de school. In samenspraak met de leerlingbegeleiding wordt een persoonlijk plan opgesteld.

Voor zieke leerlingen is er Bednet , ziekenhuis- of thuisonderwijs.

STUDIEGELEGENHEID ONDER TOEZICHT

Na de lessen is er iedere dag, behalve woensdag, gratis studiegelegenheid van 15.45 u. tot 
17.30 u. Tijdens de examenperiodes (Kerstmis, Pasen, juni) is er in de namiddag vanaf 13 u. 
studiegelegenheid. Onder begeleiding van vakleraren kan je op maandag, dinsdag en donder-
dag tot 16.30 u. gratis studiebegeleiding volgen.
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LEREN LEREN

Elke vakleraar helpt de leerlingen met het ontwikkelen van de juiste studiemethode en het opstellen van 
een goede studieplanning. In september schenken we extra aandacht aan het maken van de boekentas 
en het gebruik van de schoolagenda. Onze leerlingen ontvangen infoblaadjes met algemene en vakgebon-
den studietips. De Ouderraad is een goede partner bij Leren Leren: ze schenkt elke nieuwe leerling een 
postmap als communicatiemiddel tussen school en thuis. Jaarlijks nodigt de Ouderraad in de loop van het 
eerste trimester een gastspreker uit die de ouders advies aanreikt bij de studiebegeleiding van hun kind.

STUDIECOACH
Onze Studiecoaches begeleiden wekelijks leerlingen in kleine groepjes bij het studeren.

REMEDIËRING

Leerlingen die een bepaald leerstofonderdeel niet goed begrepen hebben of die door ziekte een 
tijdje de lessen niet kunnen volgen, worden door hun vakleraar bijgewerkt.

EXAMENS – RAPPORTEN – OUDERCONTACTEN - 
REMEDIËRINGSRAPPORT

Tijdens het schooljaar wordt geregeld mondeling en schriftelijk geëvalueerd. Het resultaat van overho-
ringen, taken en herhalingen vind je in een rapport Dagelijks Werk. Zo’n rapport krijg je maandelijks. 
Elk trimester of semester (3e graad) sluiten we af met een examenreeks en krijg je een rapport met 
de resultaten van je examens.
Het schooljaar sluit af met een eindrapport en een eindbeslissing.
We nodigen je ouder(s) viermaal per jaar uit op een oudercontactavond. Natuurlijk kunnen ze ook 
op ieder ogenblik op school terecht om de directeur of een leraar te spreken.
Leerlingen kunnen voor elk vak op elk moment geremedieerd worden. Dit kan op vraag van de leerling, 
ouder(s) of leraar. Communicatie hierover gebeurt via de schoolagenda en het remediëringsrapport. 
Dat rapport ontvangt de leerling samen met het rapport dagelijks werk.

SMARTSCHOOL - SKORE

Smartschool is het digitale schoolplatform dat in onze school gebruikt wordt. Onze leerlingen, hun ouders 
en onze personeelsleden hebben via hun persoonlijke code toegang tot dit afgeschermde platform. Het 
wordt alleen gebruikt voor pedagogische doeleinden (oefeningen, taken ...) en communicatie tussen 
leerlingen, hun ouders en de school. Ouders en leerlingen kunnen cijfers en evaluaties raadplegen via 
SKORE, een elektronisch rapporteringssysteem en puntenboekje. We willen al onze leerlingen ver-
trouwd maken met ons leerplatform en hen de mogelijkheid geven het te gebruiken. Leerlingen 
kunnen tijdens de middagspeeltijd terecht in de computerlokalen.

KLAVIERLESSEN  voor leerlingen 1ste graad

We bieden je 10 lessen aan om te leren blind typen.
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HART VOOR … MIDDAGACTIVITEITEN EN SPORT

DE SCHOOLBIB

Veel jongeren vinden het leuk om de middagpauze rustig door te brengen in de bib, al lezend of 
gezellig keuvelend met hun vrienden.
Onze leerlingen krijgen de kans om uit ongeveer 1500 jeugdboeken hun keuze te maken, voor 
een schoolopdracht of gewoon om hun leeshonger te stillen. 
Het aanbod is heel gevarieerd: van vers van de pers tot stukgelezen klassiekers.
Lezen bevordert niet alleen de algemene taalontwikkeling; een goed boek opent een hele erva-
ringswereld die jonge mensen een beter inzicht geeft in onze complexe maatschappij.

EEN KEER PER MAAND SPELEN WE GEZELSCHAPSSPELLEN 

Het spelen van een goed gezelschapsspel biedt vele troeven. 
Sociale interactie: samen rond tafel, overleggen, leren verliezen
Educatief en leerrijk: leren keuzes maken en beslissingen nemen, inzicht krijgen in spelmechanismen. 
Een spel kan een aanvulling zijn op de leerstof: taal, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, economie …
Ontwikkeling van vaardigheden: logisch denken, ruimtelijk en tactisch inzicht, concentratie en creativiteit.
Een fijne ontspanning: samen met je vrienden en klasgenoten plezier beleven en opgaan in het spel.
Een goed gezelschapsspel is spannend, leerrijk én leuk!
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MULTIMEDIALOKAAL

Hier kan je tijdens de middagpauze terecht voor
     taken BZL (Begeleid Zelfstandig Leren)
     afdrukken van documenten
     werken met Smartschool
     opzoekwerk voor alle vakken

SPEELKELDER  in de 1ste graad

tafeltennis – airhockey – tafelvoetbal
gezelschapsspellen

SPORT 

Elke speeltijd is er mogelijkheid voor balsporten op de speelplaats.

‘s Middag kunnen onze leerlingen op vrijwillige basis sporten met de leuze: een gezonde geest in een 
gezond lichaam.  De activiteiten variëren van gekende sporten over het proeven van nieuwe uitda-
gingen tot heuse klasduels. Alle sporten  vinden plaats onder de begeleiding van de sportraad en de 
leerkrachten L.O.

Op het einde van het schooljaar wordt de sportiefste klas beloond met een actieve, leuke sportna-
middag. 
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WIST JE DAT ...
we het op onze school 
belangrijk vinden om met
de fiets veilig naar school
te komen?

38



HART VOOR … GEZONDHEID, VEILIGHEID & MILIEU

Hasp-O Centrum stimuleert een gezonde levensstijl in een veilige schoolomgeving.

GEZONDHEIDS- EN MILIEURAAD (GMR)

Via de GMR stippelen wij in overleg met de directie een beleid uit rond gezondheid, milieu en mobili-
teit in overleg met de directieraad. Leerlingen en personeelsleden zetelen in deze raad. Leerlingen 
krijgen daardoor meer verantwoordelijkheid.

ACTIE KLASSE(N)WATER

Hasp-O Centrum wil op een interactieve en toegankelijke manier het drinken van gekoeld leidingwater 
stimuleren. 

GRATIS STUK FRUIT

Elke leerling krijgt op woensdag een gratis stuk Haspengouws fruit. 

NIEUW IN ONZE SCHOOL?

Elke nieuwe leerling krijgt een gratis Dopper drinkfles. 

STUDIETOELAGE 

Ouder(s) en leerlingen kunnen hierover alle uitleg krijgen op het secretariaat of op de website van 
het ministerie voor Onderwijs: http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen/ 

VERZEKERINGEN

Je bent verzekerd tegen ongevallen (lichame-
lijke letsels) die je kunnen overkomen op 
school of op weg naar of van de 
school. Ongevallen die je op weg 
van of naar school en op 
school zelf veroorzaakt aan 
derden, vallen ten laste 
van de familiale ver-
zekering.
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meer dan 
175 jaar

internaats-
ervaring!
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meer dan 
175 jaar

internaats-
ervaring!

ABDIJ-INTERNAAT

Van Kleinseminarie tot Abdij-Internaat …
In zijn 175-jarige geschiedenis is de missie van het Abdij-Internaat steeds dezelfde gebleven: jongeren 
in de beste omstandigheden begeleiden naar hun volwassenheid.

Toch is de internaatswerking vandaag anders dan in zijn beginjaren.  Het Abdij-Internaat is een katho liek 
gemengd internaat, voor leerlingen uit basis- en secundair onderwijs, en staat open voor internen 
uit alle studierichtingen.

Waar wij voor gaan …
Ons pedagogisch project vertrekt vanuit onze christelijke waarden en wil helpen bij de optimale 
ontplooiing van hoofd, hart en handen: eerbied en respect, vreugde en hoop wekken, vertrouwen 
en verbondenheid, helpen attitudes verwerven, helpen verantwoordelijkheid nemen, helpen weerbaar 
worden, kansen bieden, … 

… een internaat waar uw kind zich thuis kan voelen!
Het Abdij-Internaat is gelegen in de schaduw van de abdijtoren, nabij de Grote Markt, op enkele straten 
van het treinstation.  Elke intern beschikt over een individuele en ruime kamer, die hij kan inrichten 
volgens eigen smaak.  De vernieuwde kamers zijn uitgerust met modern sanitair en voorzien van 
een degelijk bureau en boekenrek.  Draadloos internet is beschikbaar.  
Ons internaat beschikt verder over een recent vernieuwde keuken, een grote sporthal, aangepaste 
studieruimtes, een hobby– en tv-lokaal, een amusementszaal en een computerlokaal. 

… een internaat waar uw kind een goede studiebegeleiding krijgt!
De internaatswerking kan beroep doen op een jong én dynamisch team, dat elk kind persoonlijke 
aandacht en begeleiding geeft. 2 à 3 uren studie-op-maat én een individuele studiebegeleiding 
staan dagelijks op het programma. De sterke samenwerking tussen internaat en school uit zich in 
het regelmatig overleg tussen de klassenleraar en de internaatsbegeleiding over de interne leerlingen. 
Communicatie met de ouder(s) gebeurt tijdens informele koffiegesprekken, via het tweemaandelijks 
zorgrapportje of het trimestrieel oudercontact.

… een internaat waar uw kind kan deelnemen aan een waaier van onstpannende en vormende 
activiteiten!
Dagelijks wordt in ontspanning voorzien, op woensdag worden grotere uitstappen geprogrammeerd.  
Culturele activiteiten zoals muziek– en tekenacademie kunnen doorlopen.

Informatie of afspraak voor een bezoek:
Abdij-internaat
Diesterstraat 1, 3800 Sint-Truiden
tel. 011 70 50 16 - fax 011 70 50 25
abdij.internaat@kcst.be
www.abdij-internaat.be 
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Hasp-O Centrum

Eerste Graad - 
Campus Plankstraat
Plankstraat 11
3800 Sint-Truiden

Tweede & Derde Graad - 
Campus Abdij
Abdij-internaat
Diestersestraat 1
3800 Sint-Truiden

Telefoon: 011 70 50 00
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INSCHRIJVINGEN

Je zoon/dochter inschrijven in onze school kan:
 

 tijdens de Infoavond op DINSDAG 6 MAART van 19 u tot 21 u
 tijdens de Opendeurdag op ZONDAG 11 MAART van 14 u tot 17 u
 elke dag TIJDENS DE SCHOOLUREN liefst na afspraak op  het nummer 011 70 50 00
 donderdag 28 juni van 17 tot 20 uur
 vrijdag 29 juni van 9 tot 11.30 uur
 VAN 2 JULI TOT 6 JULI van 10 tot 18 uur – dinsdag 3 juli tot 20 uur
 VAN 16 TOT 31 AUGUSTUS van 10 tot 18 uur – donderdag 16 augustus tot 20 uur
 de school is gesloten van 8 juli t/m 15 augustus
 geen inschrijvingen op zaterdag
 Inschrijvingen gebeuren enkel indien één van de ouders aanwezig is.
 Voor een goede organisatie van het nieuwe schooljaar adviseren we je voor 7 juli in te 

schrijven. Dan kan je je boeken zeker tijdig bestellen en voor de start van het schooljaar in 
ontvangst nemen.

Gelieve mee te brengen:

 GETUIGSCHRIFT basisonderwijs en RAPPORT (voor inschrijving in 1ste leerjaar A)
 IDENTITEITSKAART,
 LAATSTE RAPPORT (met attest),
 andere ATTESTEN (bv. leerstoornis, advies CLB, …).
 Je inschrijving is definitief na het ondertekenen van het schoolreglement en het pedagogisch 

project van onze school.

BEREIKBAARHEID

Hasp-O Centrum is gelegen in het centrum van de stad achter de O.L.V.-kerk.
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1ste graad – Plankstraat 11
2de graad – Diesterstraat 1
3de graad – Diesterstraat 1
3800 Sint-Truiden
011 70 50 00
www.hasp-o.be  Centrum

INFOBROCHURE
Voor instromers (2019-2020)


