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SAMEN SLAGEN

EEN NIEUWE START.
JE START BINNENKORT
IN DE EERSTE GRAAD
VAN HET SECUNDAIR
ONDERWIJS.
ONZE AANPAK

In Sint-Jozef willen we er
SAMEN in SLAGEN :
om een warm schoolklimaat op te
bouwen. We vinden het belangrijk dat
leerlingen zich goed voelen op school.
We zorgen er dan ook voor dat je je zo snel
mogelijk thuis voelt in je nieuwe school en
in de eerste graad.
om leerlingen hecht samen te
laten werken zodat iedereen slaagt in
een gelukkig leven. We maken jullie
veerkrachtig zodat je met een open blik
klaar bent voor de uitdagingen van morgen.
om je talenten te laten ontluiken
met het oog op het brengen van een
meerwaarde in de samenleving.
Je krijgt heel wat kansen om uit te zoeken
waar jouw grootste talenten liggen.
Je kan kiezen voor een lespakket dat
aansluit bij jouw voorkeur, je aanleg,
je talenten en je eigen tempo. Zo halen
we het beste uit jezelf naar boven. Dat kan
door van het ruime aanbod te proeven,
te proberen, te leren.
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We helpen je om in deze nieuwe
omgeving je weg te vinden.
Samen met jou willen we er een leerrijke
en aangename ervaring van maken.

JE VOELT JE PAS GOED ALS JE
STUDIERICHTING AANLEUNT
BIJ JE TALENTEN.
Snuister daarom eens in deze brochure of
neem een kijkje op onze website. Ontdek
wat jou het beste ligt in onze eerste
graad. Neem zeker ook een kijkje in de
brochure van College en West.
Samen bieden we jou het ruimste
studieaanbod van Oostende. Kom
langs tijdens onze infodag of maak
een afspraak voor een bezoek aan
onze scholen. We beantwoorden
graag je vragen en stellen met
plezier onze school aan je voor.
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SJO

SAMEN GROEIEN
FUTUREPROOF@SJO
Als school vinden we het
belangrijk om onze leerlingen
aan te zetten tot creatief
denken, om hen met plezier te
laten leren. Dat doen we door
samen met jullie te werken
aan het ontwikkelen van jouw
leervaardigheden, je sociale
vaardigheden en later natuurlijk
ook richtingsspecifieke
vaardigheden. In Sint-Jozef
word je voorbereid op een
richting in één van de volgende
studiegebieden: Handel, ICT,
Personenzorg, Lichaamszorg,
Mode of Toerisme. We bieden
richtingen aan die voorbereiden
op hoger onderwijs of op de
arbeidsmarkt.

ICT@SJO

PROJECTS@SJO

2
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In Sint-Jozef kiezen we er voor
om alle leerlingen van de 1e
graad te laten groeien door
samen te werken aan projecten.
In onze LABS Business & IT,
Social Skills en Explore word
je via verschillende projecten
uitgedaagd om zelf aan de
slag te gaan, om te ontdekken,
om bij te leren en te groeien!
Benieuwd? Je leest er meer
over in de volgende bladzijden.

In de algemene vakken wordt de
leerstof concreet en praktisch
benaderd. Je krijgt bovendien
de tijd om de basiskennis rustig
te verwerken en toe te passen.
In het lesuur Versterken en
Verdiepen bekijken we samen
met jou hoe we je in de vakken
Nederlands, Frans en wiskunde
sterker kunnen maken of net
verder kunnen uitdagen. Dit
alles gebeurt met een sterke ICTondersteuning. Voor heel wat
vakken werken jullie regelmatig
met onze chromebooks of
neemt de leraar jullie mee naar
één van onze computerlokalen.
Door deze geïntegreerde ICTaanpak bereiden we jullie voor
op een toekomst waarin ICT een
steeds grotere rol speelt.
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SAMEN GROEIEN

STUDY@SJO
‘Talent in leren, talent in leven’?
TILL! Hier helpen we jou
ontdekken wie je bent en wat je
kan.
Daarnaast leren we je in het vak
TILL je leerstof plannen, ordenen
en structureren. Je krijgt heel wat
studietips én we leren je hoe ze te
gebruiken.

BEYOURSELF@SJO
Op school leren én leven we
samen. In Sint-Jozef helpen we
je groeien op beide vlakken. We
werken aan jouw welbevinden
en weerbaarheid op school
en daarbuiten. We willen dat
iedereen zichzelf kan zijn in onze
beschermde schoolomgeving.
We leren onze leerlingen hoe
ze iemand kunnen aanspreken
met hun vragen of problemen
want in onze school is iedereen
aanspreekbaar.

Bovendien krijg je ook in de
verschillende vakken heel wat
studietips, want Frans leer je
natuurlijk op een andere manier
dan wiskunde. En in de projecten
zijn vooral het plannen én
organiseren heel belangrijk.

HOME@SJO
Sint-Jozef is een warme
school waar je jezelf
mag zijn en waar je jouw
talenten kan ontwikkelen.
We willen je de kans
geven om te proberen,
om de dingen ook eens
anders aan te pakken, om
te leren uit je ervaringen.
Op die manier kan je bij
ons groeien tot wie je wil
zijn.

Na de lessen kan je avondstudie
volgen. Je kan er in alle rust
studeren, een taak maken op pc
of samen met andere leerlingen
een groepswerk maken. Onze
studiecoach helpt je op weg
als het maken van een goede
planning of het starten aan je
opdracht niet zo goed lukt.
We helpen je graag zoeken naar
de juiste aanpak voor elk vak én
elk project. Zo werken we samen
aan jouw groei.

3
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SJO

OP 1 SEPTEMBER
IS HET ZOVER.
We hanteren de tools van het onderwijs
van de 21ste eeuw en zetten verder in op de
modernisering van het secundair onderwijs.
Vernieuwend en uitdagend onderwijs krijgt
vorm in onze visie en aanpak. Ook in onze
lessentabellen is dit zichtbaar.

ELKE WEEK TELT 32 LESUREN.
JE KRIJGT HEEL WAT VAKKEN
VAN VERSCHILLENDE LERAARS.
Je verwerkt eenzelfde basispakket leerstof
in de algemene vorming. Elke klas krijgt
een uur TILL. Daarnaast maak je ook
een keuze uit onze LABs waarin je
jouw interesses en talenten verkent.
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LESSENTABELLEN EERSTE JAAR

EERSTE JAAR A

32

ALGEMENE VORMING

27

Aardrijkskunde

2

Beeld

2

EERSTE JAAR B

32

Engels

1

ALGEMENE VORMING

25

Frans

3

Geschiedenis

1

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Mens & samenleving

2

Nederlands

4

Techniek

2

Wetenschappen

2

Wiskunde

4

TILL - Talent in leren & leven

1

VERKENNEN = LAB
VERSTERKEN EN VERDIEPEN

Beeld

2

Engels

1

Frans

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Maatschappelijke vorming

3

Muziek

1

Nederlands

5

Wetenschappen

3

Wiskunde

4

3

TILL

1

1

VERKENNEN = LAB EXPLORE

6

Techniek

4

Exploratie

2

5
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SJO

HOE KIEZEN?
IN SJO MAKEN WE
KIEZEN VOOR JOU EENVOUDIG

1

Je kiest een LAB waar
je grootste interesse
naar uit gaat.

LAB BUSINESS & IT ..................... pagina 10
LAB SOCIAL SKILLS ..................... pagina 11
LAB EXPLORE ..................................... pagina 12

EN IN HET
TWEEDE JAAR?................................ pagina 14
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HOE KIEZEN?

2

Wie voor eenzelfde LAB kiest,
behoort tot eenzelfde
leergroep (=klas).

4
In jouw leergroep word je
voor de basisvorming naar
je hoogste niveau getild met
gedifferentieerde werkvormen.

3
In elke leergroep krijg je de
mogelijkheid om jezelf te
versterken of te verdiepen
(meer uitleg hierover vind je op
de volgende bladzijde).

7
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SJO

LAB = V V V
VERSTERKEN
Heb je moeite met bepaalde
leerstofonderdelen voor Frans,
Nederlands of wiskunde, dan kan je
je tekorten met begeleiding bijwerken.
Een oefening opnieuw maken, theorie
nog eens herhalen, woordenschat
inoefenen ...
Op advies van de klassenraad kan je
je voor één van je hoofdvakken
bijwerken. Je wordt hierin gecoacht door
expertleraren.

VERSTERKEN, VERDIEPEN
EN VERKENNEN ...
Je kiest voor een LAB waarin je op verkenning
gaat in de wereld rondom jou. Op die manier leer
je je kwaliteiten kennen en zet je je talenten op
de juiste manier in.
Daarnaast plannen we enkele lesuren versterken
en verdiepen. Je doet dit voor de vakken Frans,
Nederlands of wiskunde.

8
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LAB = V V V

VERDIEPEN

VERKENNEN

Kan je grotere uitdagingen aan, dan
verdiep je je verder in de leerstof. Je kan
zowel moeilijkere als nieuwe leerstof
verwerken. Expertleraren differentiëren op
maat van de leerling om zo het beste uit
jezelf te halen.

We bieden een ruime keuze LABs
aan om je talenten te verkennen.

Dit kan bijvoorbeeld in projectwerking,
flipping the classroom, coöperatief leren,
zelfstandig werk ...

KIEZEN VOOR LAB
Je verkent best een LAB dat aanleunt bij
je interesses. De keuze van je LAB hoeft
niet noodzakelijk aan te sluiten bij je
studiekeuze in de tweede graad.

9
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SJO

LAB BUSINESS & IT
LAB BUSINESS & IT

32

ALGEMENE VORMING

27

WIE BEN JE?

Aardrijkskunde

2

Beeld

2

Je hebt interesse in de bedrijfswereld en je wordt geprikkeld
door IT. Je hebt meer belangstelling voor het toepassen
van de leerstof dan voor de theorie. In de basisschool
ging het voor jou behoorlijk vlot, al had je voor bepaalde
leerstofonderdelen wat meer tijd nodig.

Engels

1

WAT LEER JE?

Frans

3

Geschiedenis

1

Godsdienst

2

In ons LAB Business & IT werk je via projecten rond
kopen, verkopen, marketing, geld verdienen en uitgeven.
We prikkelen en ontwikkelen je ICT-vaardigheden. Samen
met ZORA, onze schoolrobot, zet je jouw eerste stappen in
het programmeren.

Lichamelijke opvoeding

2

Mens & samenleving

2

Natuurwetenschappen

2

Nederlands

4

Techniek

2

Wiskunde

4

TILL

1

VERKENNEN

3

LAB Business & IT

3

VERSTERKEN
EN/OF VERDIEPEN

1

Nederlands, Frans, Wiskunde

1

In onze Switch it up – projecten proef je af en toe ook al
even van Social Skills. Zo leer je beide interessegebieden
kennen. Op die manier kan je een goede keuze maken voor
een basisoptie in het tweede jaar: Economie & organisatie of
Maatschappij & welzijn.
Je werkt steeds enkele weken aan een project in de
speciaal daarvoor ingerichte projectlokalen. Je leert er
samenwerken, zelf jouw taken plannen, reflecteren over wat
je gedaan hebt … Jouw leraar is een coach die je begeleidt
om elk project tot een goed einde te brengen.

10
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EERSTE JAAR

LAB SOCIAL SKILLS
WIE BEN JE?
Je bent sociaal, creatief en je werkt graag in groep.
Je hebt interesse in de mens en zijn omgeving. Jij
wil de leerstof toepassen. Dat interesseert jou meer
dan de theorie. In de basisschool kon je goed volgen,
al had je soms wat meer tijd nodig bij bepaalde
leerstofonderdelen.

WAT LEER JE?
In het LAB Social Skills ga je in verschillende projecten
aan de slag met thema’s zoals het klimaat, gezonde
voeding, de menselijke ontwikkeling ….
Daarnaast proef je in onze Switch it up – projecten
af en toe ook al even van Business & IT. Zo leer je beide
interessegebieden kennen. Op die manier kan je een
goede keuze maken voor de basisoptie in het tweede
jaar: Economie & organisatie of Maatschappij & welzijn.
Je werkt zelfstandig of in groep steeds enkele weken
aan een project in de speciaal daarvoor ingerichte
projectlokalen. De leraar gaat als coach samen met jou
aan de slag. In de projecten leer je samenwerken, zelf jouw
taken plannen, reflecteren over wat je gedaan hebt …
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LAB SOCIAL SKILLS

32

ALGEMENE VORMING

27

Aardrijkskunde

2

Beeld

2

Engels

1

Frans

3

Geschiedenis

1

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Mens & samenleving

2

Natuurwetenschappen

2

Nederlands

4

Techniek

2

Wiskunde

4

TILL

1

VERKENNEN

3

LAB Social Skills

3

VERSTERKEN
EN/OF VERDIEPEN

1

Nederlands, Frans, Wiskunde

1

11
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LAB EXPLORE
WIE BEN JE?
Je bent een doener en je werkt het liefst heel praktijkgericht. Je wil de kennis
en vaardigheden uit het basisonderwijs voor Nederlands, wiskunde of andere
theorievakken herhalen en aanvullen. Daarnaast wil je ook ontdekken waar
jouw interesses en talenten liggen.

WAT LEER JE?
In ons LAB Explore worden de
belangrijkste onderwerpen van de
basisschool aan een rustig tempo herhaald.
Nieuwe leerstof wordt op maat van de
leerling aangebracht. Leerkrachten leggen
de leerstof concreet uit door heel veel
voorbeelden te gebruiken. Dit doen we via
een projectmatige aanpak.

Voor de algemene vakken zoals
Maatschappelijke vorming, Nederlands
en Wiskunde gaan jouw leraren intensief
samenwerken in een co-teaching project.
Samen met de andere leerlingen van
ons LAB Explore ga je aan de slag om
de leerstof te verwerven in ons nieuw
projectlokaal. Daar krijg je de ruimte om
zelfstandig te werken, op je eigen tempo.
Je kan er in groep samenwerken met
andere leerlingen of je krijgt uitleg van één
van de leraren in onze instructieruimte. In
deze flexibele leerruimte kiezen we voor
een innovatieve aanpak.

12
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EERSTE JAAR

LAB EXPLORE

32

ALGEMENE VORMING

25

Beeld

2

We doen bijzondere inspanningen
om de klasgroepen in ons LAB Explore
klein te houden. Op die manier kunnen
leerkrachten je meer persoonlijke
aandacht schenken en je sneller helpen.

Engels

1

Frans

2

Godsdienst

2

In de vakken techniek en exploratie
ontdek je samen met je leraar of je
later aan de slag wil in de zorgsector,
de zakenwereld, de modesector of in
de lichaamszorg. De leerstof is namelijk
opgedeeld in verschillende thema’s;
we noemen ze verkenningsgebieden.
Je proeft er van verschillende sectoren:
ICT, haarzorg, kantoor-verkoop, modeverkoop en verzorging-voeding. Binnen
deze verkenningsgebieden leer je je
talenten ontdekken.

Lichamelijke opvoeding

2

Maatschappelijke vorming

3

Muziek

1

Nederlands

5

Wetenschappen

3

Wiskunde

4

TILL

1

VERKENNEN = LAB EXPLORE

6

Techniek

4

Exploratie

2

13
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SJO

EN IN HET
TWEEDE JAAR?
In het tweede jaar bouwen we verder op de
basis die in het eerste jaar wordt gelegd. Ook
hier zetten we in op verkennen, verdiepen en
versterken. Dit merk je in onze lessentabellen.

14
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LESSENTABELLEN TWEEDE JAAR

TWEEDE JAAR A

32

ALGEMENE VORMING

25

Aardrijkskunde

1

Engels

2

Frans

3

Geschiedenis

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Muziek

2

Natuurwetenschappen

1

Nederlands

4

Techniek

2

Wiskunde

4

VERKENNEN = BASISOPTIE

5

Maak een keuze uit:

• Social Skills: Mens & Maatschappij
• Business & IT: Economie & Organisatie

VERSTERKEN / VERDIEPEN
Maak een keuze uit:

• IMAGINE@SJO
• CREATE@SJO

2

TWEEDE JAAR B

32

ALGEMENE VORMING

20

Beeld

1

Engels

1

Frans

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Maatschappelijke vorming

2

Muziek

1

Natuur en ruimte

1

Nederlands

3

Techniek

2

Wiskunde

3

VERKENNEN = BASISOPTIE
• Mens & Maatschappij
• Economie & Organisatie

VERSTERKEN / VERDIEPEN

10
5
5

2

Maak een keuze uit:

• MOVE@SJO
• DO@SJO

15
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SJO

BUSINESS & IT
TWEEDE JAAR A

32

ALGEMENE VORMING

25

Aardrijkskunde

1

Engels

2

Frans

3

Geschiedenis

2

WIE BEN JE?

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Je bent ondernemend en je wilt weten hoe het er in de
bedrijfswereld aan toe gaat. Je bent geïnteresseerd in IT
en hoe je dit kan gebruiken..

Muziek

2

Natuurwetenschappen

1

Nederlands

4

Techniek

2

Wiskunde

4

VERKENNEN = BASISOPTIE
Business & IT:

5

Economie & Organisatie

VERSTERKEN
EN/OF VERDIEPEN
Maak een keuze uit:

• IMAGINE@SJO
• CREATE@SJO

16
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WAT LEER JE?
In de algemene vakken wordt de leerstof concreet
en praktisch benaderd. Je bouwt verder op de basis uit
het eerste jaar. Ook dit jaar krijg je voldoende tijd om de
leerstof te verwerken en toe te passen.
In Economie & Organisatie onderzoek je de
economische-maatschappelijke wereld vanuit het
standpunt van de consument, de onderneming en de
overheid. Je leert ICT toepassen in een economische
context. Samen met je klasgenoten scherp je jouw
ondernemerstalent aan!
Kies je voor IMAGINE@SJO? In verschillende projecten
ga je op een creatieve manier met taal en cultuur aan de
slag. Hier kan je jouw fantasie en jouw artistieke talenten
ontwikkelen in toneel, beeld, poëzie …
Meer interesse in natuurwetenschappen en techniek?
In CREATE@SJO ontdek je hoe je jouw wetenschappelijke
en technische kennis kan inzetten om zelf dingen
te onderzoeken of te maken.

31/01/2020 19:39

TWEEDE JAAR

SOCIAL SKILLS
WIE BEN JE?
Je bent sociaal, creatief en je werkt graag zelfstandig én
in groep. Je hebt een brede interesse in alles wat met
mens en maatschappij te maken heeft.

WAT LEER JE?
In de algemene vakken bouwen we verder op de
leerstof uit het eerste jaar. Ook hier wordt de leerstof
concreet en praktisch benaderd. Je krijgt voldoende tijd
om de leerstof rustig te verwerken en toe te passen.
In het vak Maatschappij en Welzijn ontwikkel je jouw
persoonlijke en gezonde levensstijl. Je verwerft inzicht
in het sociale gedrag van mensen en in belangrijke
maatschappelijke fenomenen. Verder leer je samen
met anderen hoe je jouw sociale en communicatieve
vaardigheden kan inzetten in verschillende situaties.
Kies je voor IMAGINE@SJO? In verschillende projecten
ga je op een creatieve manier met taal en cultuur aan de
slag. Hier kan je jouw fantasie en jouw artistieke talenten
ontwikkelen in toneel, beeld, poëzie …
Meer interesse in natuurwetenschappen en techniek?
In CREATE@SJO ontdek je hoe je jouw wetenschappelijke
en technische kennis kan inzetten om zelf dingen
te onderzoeken of te maken.
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TWEEDE JAAR A

32

ALGEMENE VORMING

25

Aardrijkskunde

1

Engels

2

Frans

3

Geschiedenis

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Muziek

2

Natuurwetenschappen

1

Nederlands

4

Techniek

2

Wiskunde

4

VERKENNEN = BASISOPTIE
Social Skills:

5

Mens & Maatschappij

VERSTERKEN
EN/OF VERDIEPEN

2

Maak een keuze uit:

• IMAGINE@SJO
• CREATE@SJO

17
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SJO

EXPLORE
WIE BEN JE?
Wil je zo snel mogelijk zelf aan de slag?
Heb je meer belangstelling voor het
toepassen van de leerstof? Theorie
is niet helemaal jouw ding. Je wilt
verschillende beroepen verkennen
zodat je een goede keuze kan maken in
jouw verdere studieloopbaan.

WAT LEER JE?
In de algemene vakken wordt alle nieuwe leerstof in een
aangepast tempo aangeleerd. Leerkrachten leggen de leerstof
duidelijk uit door heel veel voorbeelden te gebruiken.
In 2 Explore ontdek je twee verschillende sectoren.
In Economie & Organisatie verken je de wereld van de
consument, de onderneming en de overheid. Samen
met anderen ontwikkel je jouw ondernemingszin. Je
scherpt je digitale vaardigheden aan om die in te zetten
in een economische context.
In Maatschappij & Welzijn werk je
aan jouw persoonlijke levensstijl.
Je ontdekt hoe je gezond kan
leven, hoe je jouw eigen stijl kan
ontwikkelen … In verschillende
opdrachten en projecten
ontwikkel je jouw sociale en
communicatieve vaardigheden.
Je verkent de wereld van de
mode, de lichaamsverzorging
en je maakt kennis met de
zorgsector.

18
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TWEEDE JAAR

2 EXPLORE

32

ALGEMENE VORMING

20

Beeld

1

Engels

1

Frans

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Maatschappelijke vorming

2

Muziek

1

Natuur en ruimte

1

Nederlands

3

Techniek

2

Wiskunde

3

VERKENNEN = BASISOPTIE
• Mens & Maatschappij
• Economie & Organisatie

VERSTERKEN / VERDIEPEN

Kies je voor MOVE@SJO? In verschillende
projecten ga je jouw creativiteit, organisatietalent, en
sportieve kriebels inzetten en verder ontwikkelen.
Meer interesse in natuurwetenschappen en
techniek? In DO@SJO zet je jouw technische kennis
in om zelf dingen te maken en te ontwikkelen.

10
5
5

2

Maak een keuze uit:

• MOVE@SJO
• DO@SJO
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SJO

PRAKTISCH
EERSTE SCHOOLDAG
Tijdens jouw eerste dag op
onze school willen we er vooral
voor zorgen dat jij je welkom
voelt op onze school. Je
klassenleraar zorgt er samen
met alle leraren, opvoeders en
directie voor dat jouw eerste
schooldag vlot verloopt. Via
een spel maken we je wegwijs
in onze school. Je leert je
klasgenoten én ook de andere
eerstejaars kennen, je ontdekt
in welke lokalen je les volgt,
waar je ’s middags kan eten …

DAGINDELING
Samen met de andere
leerlingen van de eerste en
tweede graad start je iets
vroeger met de lessen. Zo krijg
je een rustige start van de dag,
want de leerlingen van de derde
graad die starten iets later.
Hierdoor kunnen de leerlingen
van de eerste graad tijdens
de pauzes genieten van een
rustige omgeving. Tijdens de
pauzes zorgen we ervoor dat je

even kan ontspannen. Op de
speelplaats kan je genieten van
de zon aan onze picknicktafels,
je kan er ook voetballen als je
het liever wat actiever maakt.
In onze ontspanningsruimte,
de Underground, kan je samen
met je vrienden pingpong
spelen, tafelvoetballen
of één van onze vele
gezelschapsspelen ontdekken.

20
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PRAKTISCH

MIDDAGPAUZE

METERS EN PETERS

Tijdens onze middagpauze
eet je samen met de andere
leerlingen van de eerste graad
in onze eetzaal. Je kan er
een warme maaltijd nemen,
belegde broodjes en soep.
Natuurlijk kan je ook zelf je
lunchpakket meebrengen.
We eten allemaal samen in
de eetzaal. Zo kan je steeds
genieten van een gezellige
maaltijd samen met je
vrienden.

Elke klas krijgt een meter en
peter uit het vierde of vijfde
jaar. Zij komen jullie af en toe
helpen in de klas, ze moedigen
jullie aan bij activiteiten… De
meters en peters zijn jullie
aanspreekpunt voor alle grote
en kleine zorgen rond het
schoolleven.

Ook na het eten kan je
op de speelplaats of in de
Underground nog wat
ontspannen. We organiseren
vaak ook toffe activiteiten
tijdens onze middagpauze:
dans, rope skipping, een
voetbaltornooitje …

ZORG
We vinden zorg voor leerlingen
heel belangrijk. Soms heb je het
even moeilijk, lukt het niet om op
een goede manier les te volgen,
heb je extra ondersteuning
nodig bij het studeren of bij
het maken van een juiste
studiekeuze. Onze leraren,
klasleraren, zorgcoördinatoren,
en directie staan voor je klaar.
Samen gaan we op zoek naar
de juiste aanpak, oplossing of
ondersteuning. We vertrekken
daarbij vanuit onze brede
basiszorg voor alle leerlingen.
Daarnaast kijken we, samen met
jou, hoe we je verder kunnen
helpen of ondersteunen.

PROJECTEN EN
UITSTAPPEN
Samen groeien doen we
natuurlijk niet enkel op school.
Via verschillende projecten en
uitstappen leren we ook buiten
de schoolmuren.
Tijdens onze belevingsdagen
leren de leerlingen van het
eerste en tweede jaar elkaar
beter kennen. Via sport en
spel worden de leerlingen
uitgedaagd, leren ze met elkaar
omgaan en geven we hen
enkele belangrijke waarden
mee.
Op de mondiale dag vieren we
de diversiteit op onze school:
workshops Afrikaanse kapsels,
didgeridoo, Surinaams koken,
Latijns-Amerikaanse dans…
En daarnaast zijn er natuurlijk
nog tal van activiteiten: onze
projectdagen, het filmfestival,
de poëziewedstrijd, de
eindejaarsuitstap en nog zo
veel meer…
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ONZE
WAARDEN
SJO behoort tot de scholengroep Petrus &
Paulus Oostende, samen bouwen we aan
een warm schoolklimaat. We werken hecht
samen zodat iedereen slaagt in een gelukkig
leven. We ontluiken talenten met het oog op
het brengen van meerwaarde
in de samenleving.

WE ZIJN
BRUGGENBOUWERS
We nemen alle kansen die
we hebben om samen te
werken met leerkrachten,
ouders, andere scholen en
externe partners.

IEDEREEN TELT, DAT TELT
We gaan warm en stijlvol met
elkaar om en zijn ons bewust
van de unieke waarde van elke
jongere en elke medewerker.

22
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ONZE WAARDEN

WE GAAN VOOR
SYNERGIE: 1 + 1 = 3
We staan open voor nieuwe,
onverwachte mogelijkheden.
Synergie is onze motor
voor innovatie.

WE GAAN VOOR
KWALITEIT
IN AL ONZE PROCESSEN
We willen ons onderscheiden
door innoverend onderwijs
dat doorbouwt op de kracht
van traditie. We gaan ook
voor relatiekwaliteit in al onze
contacten.

WE GAAN VOOR
ZELFZORG MET EEN ACCENT
Het christelijk zingevingskader in
dialoog met andere religies is onze
inspiratiebron.

23
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PEDAGOGISCH
PROJECT
De katholieke Petrus & Paulusscholen
bundelen de krachten.
Onze drie scholen gaan voor een
gemeenschappelijk pedagogisch
project in de eerste graad.

SAMEN LEREN
Om je thuis te voelen op school, moet
je je goed voelen. Daarom zorgen
we binnen Petrus & Paulus voor een
persoonlijke begeleiding en goed
gestructureerde aanpak. Je kunt zo
rustig groeien naar de toekomst
die je voor ogen hebt.

DAT
PROJECT
STEUNT

24
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OP
DRIE
PIJLERS

Je komt uiteraard naar school om
te leren. Je krijgt bij ons dan ook
aantrekkelijk en modern onderwijs. We
hebben daarnaast ook aandacht voor
milieu, film, toneel, uitstappen en tal van
andere projecten. Als school vinden wij
leren een basisrecht voor elke leerling.
Daarom proberen we alles aan
een zo verantwoord mogelijke
prijs aan te bieden.
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PEDAGOGISCH PROJECT

SAMEN VERKENNEN
Onze brede eerste graad is een brug
tussen het basisonderwijs en de tweede
en de derde graad van het secundair
onderwijs. In onze scholen kun je proeven
van de vakken die voor je toekomst
belangrijk zijn. Ook jij bent meer dan
welkom, met je eigen talenten,
interesses en werkkracht!
Je kunt binnen de eerste graad je
interesses en mogelijkheden verkennen
binnen ons breed studieaanbod. Zo
word je goed voorbereid om een juiste
studiekeuze te maken voor de tweede
graad. Onze leerkrachten staan klaar om
jou daarin te helpen en te begeleiden.
Je kunt in de tweede graad heel wat
richtingen kiezen binnen Petrus & Paulus
en daardoor weten we waarover we
spreken bij studieadvies.

SAMEN ZIJN
Ook jij moet je goed in je vel voelen op
school, daarom willen we in de eerste
plaats een warme school zijn.
We willen samen jongeren opvoeden en
hun talenten ontwikkelen. Het scheppen
van een leervriendelijke leefomgeving
speelt hierbij een heel belangrijke rol.
Soms heb je op school nood aan een
goede babbel, aan extra ondersteuning
en zorg. Hiervoor kun je altijd terecht bij
de leerlingbegeleider.
Niemand is gelijk, gelukkig maar.
We begeleiden dan ook elke leerling op
maat. Misschien heb jij begeleiding nodig
bij het studeren, misschien ook niet.
Samen gaan we op stap en kijken we
waar jij onze hulp kunt gebruiken.
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WAT NA DE EERSTE GRAAD?

WAT NA DE
EERSTE GRAAD?
Op het einde van de eerste graad heb je een heel concreet beeld van je talenten.
Je kreeg de kans om ze optimaal te ontwikkelen. In combinatie met de aangeleerde
studiemethode is dit de ideale bagage om te starten in één van de richtingen
van onze tweede graad.

PETRUS & PAULUS SJO
TSO

BSO

· Bio-esthetiek

· Haarzorg

· Handel

· Kantoor-Verkoop

· Handel-Talen

· Mode-Verkoop

· Sociale en Technische Wetenschappen

· Verzorging-Voeding

MEER INFO?

Je vindt meer info over de huidige studierichtingen in de aparte brochures of online.
Het bovenstaande studieaanbod kan in het kader van de modernisering onderwijs
wijzigen. Het actuele studieaanbod en de meest recente aanpassingen kan je
raadplegen op onze website: sjo.petrusenpaulus.be
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ANDERE DROMEN?

ANDERE DROMEN?
Heb je andere talenten en zoek je nog een LAB dat beter aansluit bij jouw interesses?
Kijk ook eens in de brochures van de twee andere scholen van Petrus & Paulus.
Je vindt ongetwijfeld een LAB of studierichting die bij jou past.

PETRUS & PAULUS
COLLEGE
In het College kun je starten in het eerste jaar in de
LAB’s Latijn, Latijn-SMARiT, Moderne of SMARiT.
Vanaf de tweede graad worden enkel ASOrichtingen aangeboden.
college.petrusenpaulus.be

EERSTE
GRAAD
INFOBROCHURE
PETRUS & PAULUSSCHOLEN

PETRUS & PAULUS
WEST
In West kun je starten in het eerste jaar in de LAB’s
Engineering, Moderne, Technologie en Explore.
Vanaf de tweede graad worden zowel ASO-, TSOals BSO-richtingen aangeboden.
west.petrusenpaulus.be

EERSTE
GRAAD
INFOBROCHURE
PETRUS & PAULUSSCHOLEN
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PETRUS & PAULUS
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UITGAVE FEBRUARI 2020

INSCHRIJVEN?
BIJ EEN INSCHRIJVING
BRENG JE ZEKER
JE IDENTITEITSKAART MEE.
Je inschrijving wordt pas definitief
bij het binnenbrengen van:

SCAN ME!

· (een kopie van) je getuigschrift
of attest basisonderwijs

059 80 24 23
sjo@petrusenpaulus.be
sjo.petrusenpaulus.be

· je rapport van het laatst
gevolgde leerjaar
· de BASO-fiche
Een inschrijving gebeurt
liefst vÓÓr 7 juli 2020.

WWW.PETRUSENPAULUS.BE
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