
Welkom



Ontdekken 

wie je bent

Eerste graad in Sint-Lutgardis



We maken van jou en van elke leerling een STEM-leerling.

We zorgen voor een intensieve taalontwikkeling op jouw maat.

Basispakket



Je kiest een traject op jouw maat.

KOMPAS: je ontdekt de studierichting die in de toekomst bij 

je past.

+ MyTRACK



STEM

EXPRESSIE

TAAL

Basispakket
“Wat we doen in STEM? We 

leren logisch redeneren en we 

denken probleemoplossend in 

elke les!”

“Lichamelijke opvoeding, 

beeld, muziek: we kunnen ons 

helemaal sportief en creatief 

uitleven!”

“De lessen Nederlands: lezen, 

schrijven, spreken, luisteren, 

kijken: echt een boeiende 

afwisseling! 

Le français? Formidable!

English? All the way!”
“Ik wil als verantwoordelijke 

burger alles weten over de 

wereld van vroeger en nu!”

MENS &

SAMENLEVING



Waar zit uw zoon of dochter nu?

• Eerste leerjaar A

• Eerste leerjaar B



FLEX

PLUS

+ 4u MyTRACK28u basisvorming MODULE

PRO



En wat in het 

tweede jaar?



STEM

EXPRESSIE

TAAL

Basisvorming in 2A:

Basispakket van 26u
4u wiskunde

2u techniek

1u natuurwetenschappen

2u lichamelijke opvoeding

1u beeld

1u muziek

4u Nederlands

3u Frans

2u Engels

2u geschiedenis

2u godsdienst

1u aardrijkskunde

1u titularis

MENS &

SAMENLEVING



FLEX

Basisvorming in 2A:

Basisdoelen: 

Extra doelen:

Tempo: Gemiddeld



FLEX

Tweede leerjaar A:

MODULE26u basispakket

STEM

EXPRESSIE

TAAL

MENS & 

SAMENLEVING

BASISOPTIE

6u MyTRACK+

KOMPAS

BOOST



+ MyTRACK:

6 lesuren op jouw maat

4u Maatschappij & Welzijn

1u Boost

1u Kompas
FLEX

KOMPAS

• 1 uur per week wordt 2 uren om de 14 dagen

• Dit is een verbreding van de basisoptie

• Kiezen uit :

 Maatschappij en welzijn

 Voeding en horeca



BASISOPTIE/KOMPAS - Maatschappij en welzijn 

• In deze basisoptie ontdek je verschillende aspecten 
van onze maatschappij.

• Zo onderzoek je het sociale gedrag van mensen en 
menselijke relaties, krijg je inzicht in een gezonde en 
persoonlijke leefstijl en oefen je je sociale en 
communicatieve vaardigheden.

• Dit alles komt aan bod in theoretische en praktische 
projecten rond het eigen lichaam en welbevinden, 
moderne lifestyle en gezonde voeding.



KOMPAS - Voeding en horeca 
• In kompas onderzoek je de eigenschappen van vaak 

gebruikte hulpmiddelen en grondstoffen in de voeding en 
de horeca. Je verwerft daarnaast inzicht in evenwichtige, 
eerlijke en duurzame voeding en je maakt kennis met 
situaties waarin voeding en horeca een belangrijke rol 
spelen.

• Je leert hoe je allerlei activiteiten in de voeding en de 
horeca kan plannen, organiseren en uitvoeren.

• Je oefent ook je sociale en communicatieve vaardigheden 
in verschillende voedings- en horecasituaties.



STEM

EXPRESSIE

TAAL

Basisvorming in 2B:

Basispakket van 21u
3u wiskunde

2u techniek

1u natuur en ruimte

2u lichamelijke opvoeding

1u beeld

1u muziek

3u Nederlands

2u Engels

1u Frans

2u godsdienst

2u maatschappelijke vorming

1u titularis

MENS &

SAMENLEVING



PRO

Basisvorming in 2 PRO:

Basisdoelen 2B: 

Extra doelen:

Tempo: STOER

STOER staat voor 

STuderen Op Eigen Ritme.

Het uitgangspunt is dat de leerling 

centraal staat en onder begeleiding op 

eigen ritme leerstofgehelen verwerkt.



PRO

Je kiest 2 basisopties van 5 u

+ MyTRACK:

11 lesuren op jouw maat

1u Boost +

5u Economie & Organisatie

5u Maatschappij & Welzijn: Verzorging

5u Maatschappij & Welzijn: Haarzorg

5u Voeding & Horeca

5u Sport

5u Kunst & Creatie



BASISOPTIE - Economie & Organisatie 

• Wil je weten welke weg goederen en diensten 
afleggen vooraleer zij bij jou terecht komen? Vraag jij 
je af welke impact ondernemingen en wij als 
consument op het milieu hebben? Wil je later graag 
een eigen zaak opstarten?

• In deze basisoptie ontwikkel je sociale en 
communicatieve vaardigheden die van jou een echte 
ondernemer maken.

• Je leert kritisch denken, aandacht hebben voor 
duurzaamheid en omgaan met ICT.





BASISOPTIE - Maatschappij en welzijn - Haarzorg

• In deze basisoptie ontdek je verschillende aspecten van 
onze maatschappij.

• Zo onderzoek je het sociale gedrag van mensen en 
menselijke relaties, krijg je inzicht in een gezonde en 
persoonlijke leefstijl en oefen je je sociale en 
communicatieve vaardigheden.

• Dit alles komt aan bod in praktische projecten rond het 
eigen lichaam, voeding, kledij en interieur en de zorg voor 
anderen.

• We focussen in deze doe-opdrachten voornamelijk op 
haarzorg en de zorg van het lichaam.





BASISOPTIE - Maatschappij en welzijn - Verzorging

• In deze basisoptie ontdek je verschillende aspecten van 
onze maatschappij.

• Zo onderzoek je het sociale gedrag van mensen en 
menselijke relaties, krijg je inzicht in een gezonde en 
persoonlijke leefstijl en oefen je je sociale en 
communicatieve vaardigheden.

• Dit alles komt aan bod in praktische projecten rond het 
eigen lichaam, voeding, kledij en interieur en de zorg voor 
anderen.

• We focussen in deze doe-opdrachten voornamelijk op de 
zorg voor voeding, kledij, interieur en het eigen lichaam.





BASISOPTIE - Voeding en horeca 
• In deze basisoptie verken je de eigenschappen van vaak 

gebruikte hulpmiddelen en grondstoffen in de voeding en 
de horeca. Verder leer je ook hoe je specifieke 
basistechnieken in de keuken of het restaurant toepast.

• Je verwerft daarnaast inzicht in evenwichtige, eerlijke en 
duurzame voeding.

• We leren je ook hoe je sociaal en communicatief vaardig 
wordt in verschillende voedings- en horecasituaties.

• Je belangstelling voor een specifieke beroepsopleiding in 
de voedings- en horecasector zal tijdens de opleiding nog 
duidelijker worden.





BASISOPTIE - Sport
• In deze basisoptie maak je kennis met de vakken 

Lichamelijke Opvoeding en Maatschappelijke 
Vorming.

• Je oefent bewegings- en persoonsdoelen in 
verschillende bewegingssituaties. Je oefent hierbij 
ook je communicatieve, sociale en digitale 
vaardigheden.

• Je verwerft informatie over de maatschappelijke rol 
van sport in de samenleving en het belang van 
gezondheid en veiligheid.



Profiel van de leerling:
•Leerlingen die graag sporten, leerlingen die willen verbeteren in hun prestaties op hun 
eigen niveau.
•Leerlingen die hun sociale en communicatieve vaardigheden willen verbeteren.
Krachtlijnen van de basisoptie:
•Fysieke capaciteiten, technische en tactische vaardigheden verbeteren.
•Sociale en communicatieve vaardigheden ontwikkelen.
•Inzicht verwerven in maatschappelijke thema’s waarin sport en beweging een 
belangrijke rol spelen.
Invulling: 
Wekelijks zullen we 5 lesuren besteden aan de basisoptie sport. Globaal gezien zal de 
invulling er als volgt uitzien:
•2x 2 lesuren; praktijk (atletiek, doelspelen, terugslagspelen, zwemmen,…)
•1 lesuur; theorie





BASISOPTIE - Kunst en Creatie

• In deze basisoptie ontdek je verschillende aspecten van 
creatie en artistieke vorming.

• Je krijgt de gelegenheid om in allerlei expressievormen je 
artistieke competenties te ontplooien en je creativiteit te 
ontwikkelen. Je gaat hierbij aan de slag met verschillende 
vaardigheden en technieken.

• Je volgt de lessen vanuit een exploratieve en 
onderzoekende houding en je oefent je communicatieve 
en digitale vaardigheden.





Structuur van het secundair onderwijs



Vervolgopleidingen

3e graad

Onderwijskwalificatie 4 Onderwijskwalificatie 4
Diploma S.O.

Onderwijskwalificatie 3
Diploma S.O.

Finaliteit doorstroom Dubbele finaliteit 
(doorstroom/arbeidsmarkt)

Finaliteit 

arbeidsmarkt

Finaliteit doorstroom Dubbele finaliteit 
(doorstroom/arbeidsmarkt)

Finaliteit 

arbeidsmarkt

2e graad

Finaliteit doorstroom Dubbele finaliteit 
(doorstroom/arbeidsmarkt)

Finaliteit 

arbeidsmarkt

Finaliteit doorstroom Dubbele finaliteit 
(doorstroom/arbeidsmarkt)

Finaliteit 

arbeidsmarkt

1e graad

2e leerjaar A 2e leerjaar B

1e leerjaar A 1e leerjaar B



Worden wie je bent

in de 2de en 3de graad
Keuze uit meer dan 80 

studierichtingen

binnen 6 domeinen

ECONOMIE & 

ORGANISATIE

MAATSCHAPPIJ & 

WELZIJN

VOEDING & HORECA

SPORT

TAAL & CULTUUR

STEM



Keuzeproces

Wie kan je helpen?

In de school 
• Klasmentoren
• Vakleerkrachten

CLB
• Contactpersoon via SS: Gerda Vanuytven
• Info over studierichtingen
• Algemene informatie
• Studie- en keuzeproblemen aankaarten



Extra informatie

• www.sintlutgardismol.be
• Mail naar info@sintlutgardis.be
• Neem contact op met 014/20.20.20
• www.ksom.be

• Open campusdagen 8 en 9 mei inschrijven via 
website

• Wandeling ‘talent zonder grenzen’

http://www.sintlutgardismol.be/
mailto:info@sintlutgardis.be
http://www.ksom.be/




Inschrijving

• Vanaf maandag 10 mei online via de website
• Contacteer de school telefonisch 014/20.20.20
• Maak een afspraak
• Van 1 t.e.m. 8 juli en van 17 t.e.m. 31 augustus




