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ARCADIA SCHOLENGROEP

We zijn een scholengroep van vier se-
cundaire scholen en negen basisscho-
len uit de ruime regio rond Aarschot. 
Samen presenteren we een breed en 
gevarieerd studieaanbod. In een van 
onze scholen vind je vast een studierich-
ting die bij je past. 
Iedereen is anders. Ben jij een creatieve 
geest, een wetenschapper in spe, een 
handige harry, vaardig met talen, een 
combinatie van dat alles of nog iets to-
taal anders? We zien je graag komen.  
We zorgen ervoor dat iedereen zich hier 
thuis voelt. WWW.ARCADIASCHOLEN.BE

We willen nauw met je samenwerken om tot het beste 
onderwijs te komen. In de eerste graad krijg je een ste-
vige basisvorming, maar ook voldoende ruimte om te 
differentiëren en te remediëren. We geven je alle kan-
sen om je talenten te ontdekken en verder te ontplooi-
en.  

Onze leerkrachten spelen op je sterktes en interesses 
in, en dagen jou uit waar het kan. Heb je soms een 
duwtje in de rug nodig of kun je hulp gebruiken bij het 
studeren? In elk van onze scholen staat een heel team 
klaar om samen met jou de mouwen op te stropen.  

ZIN OM TE LEREN?WELKOM IN ONZE 
ARCADIASCHOLEN

KATHOLIEKE DIALOOGSCHOOL 

In de Arcadiascholen vertrekken we van dialoog. 
Vanuit de christelijke waarden staan we open 
voor iedereen. Wie je ook bent, je krijgt hier een 
warm welkom. Samenwerken met jou en je ou-
ders vinden we belangrijk. Je leerkrachten willen 
jouw ontwikkeling stimuleren. Daartoe bieden we 
een kansrijke (leer)omgeving aan. 

Samen gaan we er tegenaan. Deal?

SINT-JOZEFSINSTITUUT 
BETEKOM

P. 12 

DAMIAANINSTITUUT
AARSCHOT

P. 18

INSTITUUT SANCTA 
MARIA AARSCHOT

P. 24 

SINT-JOZEFSCOLLEGE
AARSCHOT
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8.00 u.
Welkom aan de 
vroege vogels.

8.30 u.
Start van een nieuwe lesdag. 
Een lesuur duurt 50 minuten.

10.10 u.
Even pauzeren op 

de speelplaats.

10.20 u.
We vliegen er 

terug in!

12.00 u.
Gezellig samen 

eten.

12.25 u.
Tijd om nog wat te 

ontspannen / 
middagactiviteiten.

12.50 u.
De lessen starten 

opnieuw.

14.30 u.
Even de beentjes 

strekken.

14.40 u.
Klaar voor de 
laatste lessen.

15.30 u.
Einde van de lessen.

16.20 u.
Invulling per school.

Na schooltijd bekij-
ken we onze taken in 

Smartschool.

HOE KAN

ERUITZIEN?
EEN DAG IN EEN ARCADIASCHOOL
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1A Module 1

Aardrijkskunde 2 u.

Beeld 2 u. of 1 u.

Frans 3 u. + 1 u.

Geschiedenis 1 u.

Godsdienst 2 u.

Lichamelijke opvoeding 2 u.

Mens en Samenleving 1 u. of 2 u.

Muziek 1 u. of 0 u.

Natuurwetenschappen 2 u.

Nederlands 4 u.

Techniek 2 u.

Wiskunde 4 u.

Eye4Talent 2 u.

Differentiatie 3 u.

1A Module 2

Aardrijkskunde 2 u.

Beeld 2 u. of 1 u.

Frans 3 u. + 1 u.

Geschiedenis 1 u.

Godsdienst 2 u.

Lichamelijke opvoeding 2 u.

Mens en Samenleving 1 u. of 2 u.

Muziek 1 u. of 0 u.

Natuurwetenschappen 2 u.

Nederlands 4 u.

Techniek 2 u.

Wiskunde 4 u.

Latijn 4 u.

Differentiatie 1 u.

Twee uur per week volg je Eye4Talent en kies je enkele projecten uit een gevarieerd aanbod. 
Tijdens de onthaaldagen kun je je voorkeuren hiervoor opgeven. 
Elk trimester word je uitgedaagd om creatief en probleemoplossend aan de slag te gaan. Zo 
verruim jij je blik op de wereld.

MODULE 1: EYE4TALENT

Je verdiept je talent voor taal en legt zo een goede basis om Klassieke Talen te studeren in het 
tweede jaar.

MODULE 2: LATIJN

KIEZEN VANUIT JE TALENTEN
Naast de 27 lesuren van de algemene vorming kies je voor module één of twee. Je ontdekt 
waar je interesses liggen, wat je graag doet en goed kan, waar je voor leeft, hoe je leert, wat je 
motiveert en waar je van droomt.

27 U. ALGEMENE VORMING 5 U. DIFFERENTIATIE

WELKE VAKKEN KRIJG JE IN HET

EERSTE JAAR A?
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2B

Beeld 1 u. of 0 u.

Engels 1 u. of 2 u.

Frans 2 u. of 1 u.

Godsdienst 2 u.

Lichamelijke opvoeding 2 u.

Maatschappelijke vorming 2 u.

Muziek 1 u. of 2 u.

Natuur en ruimte 1 u.

Nederlands 3 u.

Techniek 2 u.

Wiskunde 3 u.

Basisoptie 10 u.

Differentiatie 2 u.

2A

Aardrijkskunde 1 u.

Beeld 1 u. of 0 u.

Engels 2 u.

Frans 3 u.

Geschiedenis 2 u.

Godsdienst 2 u.

Lichamelijke opvoeding 2 u.

Mens en samenleving 1 u. of 0 u.

Muziek 1 u. of 0 u.

Natuurwetenschappen 1 u.

Nederlands 4 u.

Techniek 2 u.

Wiskunde 4 u.

Basisoptie 5 u.

Differentiatie 2 u.

28 U. ALGEMENE VORMING 4 U. DIFFERENTIATIE

WELKE VAKKEN KRIJG JE IN HET

EERSTE JAAR B?

1B

Beeld 1 u. of 2 u.

Engels 1 u.

Frans 2 u.

Godsdienst 2 u.

ICT 1 u.

Lichamelijke opvoeding 2 u.

Maatschappelijke vorming 3 u.

Muziek 1 u. of 0 u.

Natuur en Ruimte 3 u.

Nederlands 4 u.

Techniek 4 u.

Wiskunde 4 u.

Differentiatie 4 u.

Je zit in kleinere klasgroepen. De 
praktijklessen spreken je talenten 
en interesses aan. Je leert allerlei 
nieuwe dingen. In leuke projec-
ten kun je al je creativiteit kwijt en 
toon je je handigheid. 

Heb je geen getuigschrift op het 
einde van de basisschool behaald? 
Dan hebben wij de perfecte klas 
voor jou, waar je op jouw maat en 
tempo kunt groeien.

WELKE VAKKEN KRIJG JE IN HET

TWEEDE JAAR?
TWEEDE LEERJAAR A 25 U. ALGEMENE VORMING 5 U. BASISOPTIE EN

2 U. DIFFERENTIATIE

TWEEDE LEERJAAR B 20 U. ALGEMENE VORMING 10 U. BASISOPTIE EN
2 U. DIFFERENTIATIE
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interpreteren
presenteren

improviseren

beeld, klank, 
woord, beweging

media
creëren

creativiteit
ruimtelijk 
inzicht

ontwerpen

KUNST & 
CREATIE

2A

situeren
teksten Grieks

interpreteren

Latijn

Romeinen

waarden

analyseren

kunst Grieken

cultuur

KLASSIEKE 
TALEN

2A

verklaren

observeren
sociaal gedrag

sociologie
welbevinden

lifestyle

psychologie

gezondheid

communicatieve  
vaardigheden

beschrijven

MAATSCHAPPIJ 
& WELZIJN

2A

ontwerpmethodes

wetenschappelijk prototypes 
bedenken

mechatronica

IT-toepassingen

realisatietechnieken constructies ontdekken

ruimtelijke 
ontwikkeling

technischSTEM 
WETENSCHAPPEN

2A

realisatietechnieken

wetenschappelijk prototypes 
realiseren

IT-toepassingen

mechatronica

constructies 
uitvoeren

levenswetenschappen

ontwerpmethodes

ruimtelijke 
ontwikkeling

technisch
STEM 

TECHNIEKEN
2A

hout

mechanica

veiligheid

projectmatige 
aanpak

land- en tuinbouwrecycling/downcycling

schilderen en 
decoratie

IT-toepassingen

elektriciteit

bouw

printmedia

STEM 
TECHNIEKEN

2B

economisch

ECONOMIE & 
ORGANISATIE

2A EN 2B

sociaal
kritische zin

consumentengedrag

leefomgeving

milieu

duurzaamheid

privacy

ICT-toepassingen

MODERNE TALEN & 
WETENSCHAPPEN

2A

communicatieve 
vaardigheden NederlandsEngels

natuurverschijnselen

Frans

fictie

wetenschappelijk werk

analyseren

technologie onderzoeksmethodes

cultuur

BASISOPTIES

ONTHAALDAGEN 
Tijdens de eerste dagen van 
het schooljaar dompelen 
we je onder in tal van boei-
ende activiteiten. Zo kun je 
elkaar, je nieuwe school en 
de omgeving goed leren 
kennen. We doen alles om 
je snel thuis te laten voelen.

BEREIKBAARHEID
Elke school is vlot bereik-
baar met het openbaar ver-
voer (bus/trein), te voet en 
met de fiets. SJIB heeft een 
eigen busdienst (zie p. 16).

NUTTIGE WEETJES

BOEKEN
Je ouders bestellen je handboeken online, waarna die net-
jes bij je thuis geleverd worden – meer info hierover krijg je 
bij de inschrijving.

SMARTSCHOOL
Smartschool is de elektronische leeromgeving (commu-
nicatiemiddel bij uitstek, met digitale schoolagenda) van 
elke Arcadiaschool.

LAPTOPS
In al onze secundaire scholen gebruiken leerlingen laptops. 
Een optimale verhouding tussen digitaal werken en schrij-
ven met pen en papier geeft ons onderwijs een meerwaar-
de.  
Praktische info over de bestelling, het huursysteem, on-
dersteuning ... krijg je bij de inschrijving in de scholen.
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SINT-JOZEFSINSTITUUT
BETEKOM

Kiezen voor SJIB is kiezen voor een fijne, 
warme en groene school in hartje Bete-
kom, waar iedereen elkaar kent en waar 
je jezelf mag en kunt zijn. We vinden het 
heel belangrijk dat jij je goed in je vel 
voelt. Alleen op die manier kun jij al jouw 
talenten maximaal ontplooien en groei jij 
uit tot de beste versie van jezelf. Samen 
met ons beleef je vast en zeker een boei-
ende tijd.

WWW.SJIB.BE

MAAR OOK 
 ϐ sporten tijdens de middagpauzes; 

 ϐ je zegje doen in onze leerlingenraad; 

 ϐ verantwoordelijkheden opnemen en mee 
initiatieven uitwerken; 

 ϐ samen lachen en plezier maken …

Dat allemaal zowel binnen de schoolmuren van 
de middenschool als erbuiten (sportdag, onthaal-
dagen, driedaagse, theaterbezoeken …). 
Merk je welk punt we willen maken? Naar school 
gaan kan best aangenaam zijn.

NAAR ONZE SCHOOL 
GAAN IS

 ϐ je eigen leerproces in han-
den nemen;

 ϐ geprikkeld worden in een 
uitdagende leeromgeving; 

 ϐ de basis leggen voor een 
mooie toekomst; 

 ϐ onderwijs op maat krijgen; 

 ϐ voortdurend gemotiveerd 
worden.

SAMEN JEZELF ZIJN IN BETEKOM

“We zijn een kleine, gezellige 
school, waardoor iedereen zeker 

zijn of haar plekje vindt.”

1312



In het tweede jaar maak je een keuze voor een 
van onze vijf basisopties, aangevuld met twee 
uren differentiatie (zie tabel hiernaast). Zodoen-
de bieden we je een waaier aan mogelijkheden 
aan. Dat helpt je op het einde van het schooljaar 
verantwoorde keuzes te maken voor de tweede 
graad.  

Voor de uren differentiatie zijn er verschillende 
mogelijkheden. Over die ‘accenten’ verneem je 
meer op de volgende pagina. 

EEN VOLGENDE STAP 
IN DE JUISTE RICHTING

E4T Latijn

Groeiuur Frans 1 u. 1 u.

Groeiuur Nederlands 0,5 u.  

Groeiuur Wiskunde 1 u.  

ICT 1 u. 0,5 u.

TEAM 0,5 u. 0,5 u.

Latijn   4 u.

Project 2 u.  

Leerlingen van het eerste jaar kiezen bij ons uit twee modu-
les (Eye4Talent of Latijn) die aangevuld worden met uren 
differentiatie. 

In elke lessentabel vind je groeiuren. Dat zijn lesuren waar-
van elke leerling beter wordt. Door de leerstof te herhalen, 
in te oefenen en uit te diepen kan iedereen op zijn eigen 
tempo nieuwe inzichten verwerven.  

Tijdens ICT verbeter je jouw digitale skills, en leer je werken 
en verantwoord omgaan met media en met ons digitaal 
leerplatform.  

De klascoach zal tijdens de TEAM-momenten inzetten op 
sociale competenties. Ook stimuleren we allerlei vaardighe-
den die je bij je eigen studieloopbaan ondersteunen: leren 
leren, leren plannen, leren samenwerken… Op die manier 
willen we je stimuleren om van alle markten thuis te zijn. 

WAT KIES JE? DIFFERENTIATIE

Accent 
STEM

Accent
Labo

Accent 
Economie

Accent
Gezond en 
wel(zijn)

Accent
Wiskunde/ 

Frans

B
A

SI
SO

P
TI

ES

Klassieke Talen 

Economie en Organisatie 

Moderne Talen en Wetenschappen

STEM-wetenschappen

Maatschappij en Welzijn 

Accent ‘STEM’
Tijdens deze uren werk je projectmatig rond verschillende the-
ma’s. Op het menu staan grondig onderzoek, uitdagende ont-
werpen en knappe realisaties.

Accent ‘Labo’ 
Je onderzoekt en experimenteert graag. Met laboratorium-
proeven zul je de theorie toetsen aan de werkelijkheid. 

Accent ‘Economie’ 
Tijdens deze uren krijg je door eenvoudig onderzoek meer in-
zicht in onze maatschappij, ontwikkel je je zin om te onderne-
men en doe je heel wat financiële kennis op. 

Accent ‘Gezond en wel(zijn)’
Hier ga je op zoek naar jouw plaats in de samenleving en ont-
wikkel je je sociale vaardigheden. Je bestudeert het gedrag 
van de mens in maatschappelijke domeinen als gezondheid, 
welzijn, cultuur en voeding. Aan de hand van enkele doe-op-
drachten zetten we de theorie van ieder thema om in de prak-
tijk.

Accent ‘Wiskunde/Frans’
Tijdens deze uren werk je op jouw ritme en tempo. We leggen 
het accent waar jij dat nodig vindt.
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Differentiatie betekent samen met leer-
krachten werken aan je persoonlijke groei 
en je competenties. Met de nodige onder-
steuning groeit je zelfvertrouwen en je veer-
kracht. Om die reden differentiëren we niet 
enkel in de accenturen, maar ook in alle an-
dere vakken. Ons team van leerkrachten en 
klascoaches legt de lat hoog en zoekt sa-
men met jou een weg om je doel te berei-
ken.
Tijdens het achtste lesuur kun je bij ons op 
school blijven ‘werken/leren onder begelei-
ding’ (WOB). 

Leren is niet enkel kennen en kunnen. Eva-
lueren hoort er ook bij. Leraren geven op-
bouwende feedback. Ze laten je stilstaan bij 
je leerproces en bekijken samen met jou en 
je ouders je traject.  Door het leren in eigen 
handen te nemen, krijg jij zin in méér. Onbe-
wust verleg je je grenzen.

We doen ons uiterste best om het teamgevoel op 
onze school te versterken. We leggen de focus op 
je goed voelen, het sluiten van vriendschappen, het 
ontdekken van je nieuwe schoolomgeving en het 
samen groeien. 

Rit 1
Heist-Goor – Schriek – 

Booischot – 
Begijnendijk – Baal –  

Tremelo

Rit 2
Gelrode – Nieuwrode –  

Wezemaal – 
Rotselaar – Werchter

SJIB ORGANISEERT EIGEN BUSVERVOER
We organiseren dagelijks twee busritten:

Pastoor Pitetlaan 28, 3130 Betekom
016 56 81 27
sjib.middenschool@sjib.be

Pastoor Pitetlaan 24, 3130 Betekom
016 56 96 44
sjib.bovenbouw@sjib.be

www.sjib.be

SINT-JOZEFSINSTITUUT

SJIB blijft investeren in haar ge-
bouwen en in de toekomst. De 
komende jaren zullen we daarom 
inzetten op renovatiewerken. We 
maken ons gebouw energiezui-
niger en werken aan lokalen die 
specifiek gericht zijn op bepaalde 
richtingen zoals Maatschappij en 
welzijn.

SJIB bouwt

MAAK JIJ VOLGEND JAAR 
DEEL UIT VAN ONS SJIB-
TEAM? 

Infoavond
Donderdag 2 maart 2023 om 19.30 u.

Opendeurdag
Zondag 23 april 2023

Volg SJIB:   @sjib   @sjibconnect
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DAMIAANINSTITUUT
AARSCHOT

Ben je een kei in wetenschap? Sterk in 
technologie?  STEM je graag af op je toe-
komst? Dan ben je van harte welkom in 
het Damiaaninstituut.  In DIA ontdek je 
samen met vrienden waar je goed in bent 
en wat je later wilt worden.

JE THUIS VOELEN 
In het Damiaaninstituut (DIA) krijgt 
de middenschool een eigen plek. 
De eerste graad heeft een apar-
te speelplaats, aparte klaslokalen 
plus een eigen refter en leerlin-
gendienst. Die laatste is er speci-
aal voor jou. Je kan er altijd terecht 
met al je vragen. 

EEN SCHOOL WAAR 
STEM DE TOEKOMST IS 
De samenleving van vandaag 
heeft steeds meer mensen nodig 
met een STEM-profiel. Daar speelt 
DIA op in. Enthousiaste leerkrach-
ten met technologische en weten-
schappelijke knowhow bereiden je 
optimaal voor op de toekomst. Met 
dat doel voor ogen zijn lokalen uit-
gerust met de nieuwste snufjes.

EEN SCHOOL WAAR IEDEREEN 
MEETELT
Naast een goede opleiding schenken we ook 
veel aandacht aan je goed voelen. Het is voor 
ons belangrijk dat je het beste uit jezelf haalt. 
DIA werkt nauw samen met externe partners 
zoals CLB, JAC en het ondersteuningsnetwerk 
om je de beste kansen te geven. 

UITDAGING 
Voor vakken waarin je uitblinkt, dagen we 
extra uit. Tijdens leerlabo’s leer je hoe je 
slimmer kunt studeren. DIA wil je immers laten 
schitteren.

BEGELEIDING 
Om helemaal bij te blijven, kun je tijdens de 
middagpauze inhaallessen volgen voor wis-
kunde, Nederlands en Frans. Als je graag je 
huiswerk op school maakt, kan je na de lesu-
ren terecht in de huiswerkklas.

HET DAMIAANINSTITUUT IS… 

”Ik kies voor DIA omdat je hier 
jezelf mag zijn.”

WWW.DAMIAANINSTITUUT.BE
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Eerste leerjaar A
In het eerste leerjaar A krijg je 27 lesuren 
van 50 minuten algemene vorming. De 
overige vijf lesuren gaan we op zoek naar 
je interesses. Hiervoor maak je een keuze 
tussen module 1 en module 2.

Module 1
In deze module combineer je groeiuren taal 
en wiskunde met Eye4Talent. 
Tijdens de groeiuren word je in kleine 
groepjes opgedeeld en werk je met 
lesmateriaal dat aangepast is aan jouw 
kennis en vaardigheden.  
Elk trimester kies je een project van 
Eye4Talent dat aansluit bij jouw talenten.

Module 2
Ben je gepassioneerd door geschiedenis of 
wil je meer te weten komen over de taal van 
de ‘oude’ Romeinen? Kies dan voor Latijn.

Klasuur
Welke module je ook kiest, in het klasuur 
leer je samen met je klastitularis de school 
en je klasgenoten beter kennen. Je krijgt de 
tijd om je weg te vinden en je onder te dom-
pelen in de digitale wereld. Wat je hier leert, 
oefen je verder in tijdens de andere lessen.  

WAT KIES JE?

EERSTE LEERJAAR B

Jongens en meisjes die geen getuigschrift la-
gere school hebben behaald, verwelkomen we 
graag in het eerste leerjaar B. Ook twaalfjarigen 
uit het vijfde leerjaar kunnen in onze B-stroom 
terecht. 

Op je eigen tempo en volgens je eigen moge-
lijkheden toon je je handigheid en kun je je 
creativiteit kwijt. We motiveren je om je prak-
tische vaardigheden en inzicht te ontwikkelen.

We volgen je vorderingen nauwgezet op via 
een groeirapport. Je hebt geen examens. 

“DIA STEMt af op 
jouw toekomst.”
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DAMIAANINSTITUUT

DIFFERENTIATIE

Frans en Wiskunde op maat
Snak je naar extra uitleg of extra uitdaging voor 
Frans en wiskunde? Dan is dit ideaal. Met Frans en 
wiskunde op maat bouw je aan een sterke basis 
voor deze vakken.

STEM 
Tijdens STEM ga je via projecten met de verschil-
lende STEM-domeinen aan de slag. Je maakt ken-
nis met de allernieuwste technieken in de land- en 
tuinbouw, je leert met moderne apparaten werken 
en je gebruikt software om te programmeren. 

“Als je de schoolpoort van 
DIA binnenkomt, voel je je 

meteen thuis.”

TWEEDE LEERJAAR A

Frans en 
Wiskunde 
op maat

Creatief met taal - 
Wiskunde op 

maat

STEM

Klassieke Talen 

Moderne Talen en Wetenschappen

Economie en Organisatie 

STEM Science – Engineering (STEM-wetenschappen)

STEM Technology (STEM-technieken)

TWEEDE LEERJAAR B
Basisoptie STEM-technieken
Als je kiest voor de basisoptie STEM-technieken krijg je 20 lesu-
ren algemene vorming aangevuld met 10 lesuren STEM. Tien uur 
per week maak je kennis met de domeinen metaal, hout, bouw, 
elektriciteit, land- en tuinbouw, grafische technieken en schilde-
ren en decoratie. Je volgt ook twee uur differentiatie.
Via talentenprojecten leer je werken met verschillende 
tekenprogramma’s zoals Sketchup en CAD en proef je van 
moderne technologieën. Op deze manier kom je nog beter te 
weten waar je interesses liggen en welke studierichting het 
beste bij jou past. 
Wil je meer weten over onze innovatieprojecten? STEM dan af 
op onze sociale media.  

Basisoptie Opstroomoptie
Word je graag theoretisch uitgedaagd? Dan is deze basisoptie 
in het tweede leerjaar B iets voor jou. Je leert grotere stukken 
leerstof verwerken voor de vakken Nederlands, Frans, geschie-
denis en wiskunde. Je krijgt daarbij extra begeleiding, zodat je 
een goede studiemethode kunt ontwikkelen. Als je slaagt voor 
deze basisoptie, krijg je de kans om in het derde jaar ook een 
studierichting van de dubbele finaliteit te kiezen.

Pastoor Dergentlaan 220
3200 Aarschot
016 56 70 59
info@damiaaninstituut.be
www.damiaaninstituut.be

Infoavond
Woensdag 1 maart 2023 om 19.30 u.

Opendeurdag
Zondag 23 april 2023

Volg DIA 

   @damiaaninstituut 

  @Damiaaninstituut Middenschool    @damiaaninstituut_middenschool

In het tweede jaar A krijg je 25 uur alge-
mene vorming. Daarnaast kies je een 
basisoptie van vijf uur. Je volgt ook twee 
uur differentiatie.

Creatief met taal 
Wiskunde op maat
Ben je de poëet of journalist van de toe-
komst? Wil je je presentatietechnieken 
en je taalvaardigheid verbeteren? Wil je 
je creativiteit de vrije loop laten via im-
provisatie of het uitwerken van marke-
tingcampagnes? Kruip je graag in de 
huid van een fictief personage? Creatief 
met taal maakt je ambities op dat vlak 
waar. 
Wiskunde op maat zorgt voor een stevi-
ge ondersteuning van de wetenschaps-
vakken. 
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In een warm en hartelijk klimaat bieden 
wij in Sancta Maria Aarschot kwaliteits-
vol onderwijs aan. Dat doen we in een 
context waar iedereen welkom is, waar 
iedereen kansen krijgt om te leren en 
zich te ontplooien, met gedeelde verant-
woordelijkheid.

EEN GOEDE SCHOOL BOUW JE SAMEN!

IEDEREEN WELKOM  
Sancta Maria Aarschot (SMA) heeft 
een gevarieerd studieaanbod. Op 
onze school zitten leerlingen uit 
verschillende studierichtingen sa-
men op school om te leren: de toe-
komstige winkelbediende, kinesist 
en bedrijfsleider, de latere kinder-
verzorger en psycholoog, de poli-
tieagent en advocaat in spe. Ieder-
een hoort erbij. Samen leren we, in 
een warme school.  

IEDEREEN LEERT  
Zet je graag een stap in de wereld? 
Een bedrijf of museum bezoeken, 
een mini-onderneming op poten 
zetten: het kan allemaal op onze 
school! Ook de basisscholen, de 
kinderopvang, de woonzorgcen-
tra, de mode- en handelszaken lig-
gen op loopafstand voor heel wat 
leerprojecten. Met dank aan onze 
stagebedrijven en de samenwer-
king met het voortgezet onderwijs, 
maak je werk van je toekomstplan-
nen.   

SAMEN VERANTWOORDELIJK  
‘Waar sta ik? Wat lukt goed? Welke leerstrate-
gieën moet ik nog leren inzetten? Hoe pak ik 
dit aan?’ In een leerlinggesprek met je klastitu-
laris zoeken we samen met jou een antwoord 
op deze vragen en bieden we ondersteuning 
waar nodig. Als je samen leeft en leert, doen 
zich momenten voor waarop je verdraagzaam-
heid en respect kunt oefenen. Als het toch fout 
loopt, werken we samen aan herstel. 

”Ik ben altijd graag 
naar school geweest 
in Sancta Maria: de 

leerkrachten hebben 
een hart voor hun 

leerlingen en halen 
het beste in ons naar 

boven.”
E.V. - oud-leerling 

WWW.SANCTAMARIA-AARSCHOT.BE

INSTITUUT SANCTA MARIA
AARSCHOT
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Leeratelier 
Leren moet je leren. Daar helpen wij je mee. Net als je 
lichaam groeit ook je studiehouding. Na verloop van tijd 
verwachten wij dat je hierin zelfstandiger wordt. 

Uiteraard begeleiden we je zo goed mogelijk bij dat pro-
ces. Daar staan je leerkrachten en het leeratelier voor 
garant. 

We leggen een duidelijke basis waarop je zelf verder 
kan bouwen, met bijvoorbeeld gestructureerde en uit-
dagende lessen, en met het huiswerkatelier. 

Activiteiten tijdens de middagpauze 
Heb je geen zin om tijdens de middagpauze op de 
speelplaats te blijven? Geen nood. Er zijn heel wat alter-
natieven. Er is voor elk wat wils: de kloostertuin, sportac-
tiviteiten, een leesclub, een creatief atelier, gezelschaps-
spellen … 

Tweedaagse van de eerste graad 
Echte hoogtepunten voor onze eerste graad zijn de 
tweedaagse uitstappen die we ieder jaar organiseren. 
De succesformule bestaat uit een combinatie van work-
shops, spelletjes, leren, pretparkbezoek en gewoon ge-
zellig samen zijn.

Sport op school 
Je kunt aan ochtend- en mid-
dagsport doen, en uiteraard 
organiseren we een sportdag. 
Op woensdagnamiddagen en 
andere vrije momenten kun je 
deelnemen aan vrijblijvende 
activiteiten zoals een veldloop, 
een badminton-, een voetbal- 
en een tchouckbaltoernooi. 
Verder kun je tijdens de paas-
vakantie mee op ski- en snow-
boardvakantie. Het mag duide-
lijk zijn: sporten doen we graag 
op SMA! 

Bouwplannen 
Onze school heeft enkele grote 
bouwprojecten. Een eerste is 
het voormalige klooster naast 
de school dat we hebben aan-
gekocht en gaan verbouwen. In 
dat gebouw komen er heel wat 
nieuwe leslokalen. Bijgevolg is 
de grote kloostertuin nu ook 
onderdeel van de school. Die 
extra ruimte in het groen zal je 
zeker bevallen. Later pakken we 
ook nog onze sportinfrastruc-
tuur aan, zowel binnen als bui-
ten.

WAT KIES JE? 
Eerste leerjaar A-stroom
Als je op het einde van de basisschool een getuigschrift behaalt, word je ingeschreven in het eerste 
leerjaar A. 28 lesuren per week, waaronder een uur ICT en een groeiuur Frans, zijn voor iedereen de-
zelfde. Voor de resterende vier lesuren kies je uit module 1 of module 2.

Module 1
In de eerste module organiseren we een groeiuur voor Ne-
derlands en voor wiskunde. In die extra uren werken we zo-
wel aan ondersteuning als aan uitdieping. Daarnaast krijg je 
twee uur per week Eye4Talent. We organiseren zes projecten 
waaruit jij er drie kunt kiezen. Elk project loopt min of meer 
over een trimester. Met die projecten willen we je interesses 
naar boven brengen en je talenten verder uitbouwen, zodat 
je een beter idee krijgt van welke richting je uit kan.

Module 2
In de tweede module 
krijg je vier uur per week 
het vak Latijn. Een aan-
rader voor leerlingen 
met een talenknobbel!

2726



Eerste leerjaar B-stroom
De B-stroom is meer praktisch gericht. Je 
leert er al doende.  

Ook hier krijg je 32 uur les per week, maar de 
aanpak verschilt erg van die van de A-stroom. 
De algemene vakken (Engels, Frans, Maat-
schappelijke Vorming, Nederlands, Natuur 
en Ruimte, wiskunde en de groeiuren) wor-
den samengevoegd tot één supervak dat we 
het groeipad noemen. De coaching en be-
geleiding van dat groeipad is in handen van 
een team leerkrachten dat per twee voor de 
klas staat. Dat groeipad werkt met weekop-
drachten, waarmee jij volgens jouw tempo 
en jouw mogelijkheden aan de slag gaat.

Tweede leerjaar A-stroom 

De basisopties die we aanbieden in Sancta 
Maria zijn: Economie en Organisatie, Klassie-
ke Talen, Maatschappij en Welzijn, Moder-
ne Talen en Wetenschappen, STEM. Je kunt 
vanuit elke basisoptie naar gelijk welke stu-
dierichting in het derde jaar doorstromen.  

Daarnaast zijn er twee differentiatie-uren per 
week die je zelf invult. Wil je naast je basis-
optie nog van een andere basisoptie proe-
ven, dan kun je kiezen voor een ingekorte 
’light’-versie van de basisopties Economie 
en Organisatie, Maatschappij en welzijn of 
STEM. Wil je wat langer stilstaan bij Frans en 
wiskunde, dan kun je kiezen voor een extra 
groeiuur van deze vakken. 

De basisopties die we in Sancta Maria in de 
B-stroom aanbieden, zijn: Economie en Orga-
nisatie, Maatschappij en Welzijn. Elke leerling 
in 2B volgt de beide basisopties, goed voor tien 
lesuren per week. De manier van werken van 
1B, waarbij we de algemene vakken combine-

ren en je les krijgt van een team leerkrachten, 
zetten we verder in het groeipad in 2B. Dat su-
pervak combineert de vakken Engels, Frans, 
Maatschappelijke Vorming, Natuur en Ruimte, 
Nederlands en wiskunde.  

DIFFERENTIATIE
Economie 

light
Maatschappij 

en Welzijn light
STEM 
light

Groeiuur Frans 
en Wiskunde

Economie en Organisatie

Klassieke Talen

Maatschappij en Welzijn

Moderne talen en Wetenschappen

STEM-wetenschappen

B
A

SI
SO

P
TI

ES

Kardinaal Mercierstraat 10
3200 Aarschot
016 56 61 04
directie@sanctamaria-aarschot.be
www.sanctamaria-aarschot.be

INSTITUUT SANCTA MARIA
Infoavond
Dinsdag 7 maart 2023 om 19.30 u. 

Opendeurdag
Zondag 23 april 2023

Volg SMA:  @SanctaMariaAarschot   @sanctamaria.aarschot

Tweede leerjaar B-stroom

2928



Welkom op onze groene campus langs de Demer! 

De eerste graad van onze school bevindt zich op 
een unieke locatie. Hier krijg je (ook letterlijk) alle 
ruimte om te leren, te spelen en om samen met 
ons je talenten te ontdekken. Onze school bouwt 
ook verder aan zijn toekomst. Zo hebben we on-
langs nieuwe leerlingentoiletten en extra lesloka-
len gerealiseerd.

INNOVATIEF EN CREATIEF ONDERWIJS 

”Ik koos voor het 
college omwille 

van de kwalitatieve 
vorming die mijn kind 
er krijgt in een warme 

omgeving.”
A.S. - ouder 

SINT-JOZEFSCOLLEGE
AARSCHOT

WWW.SJCA.BE

SINTJOZEFSCOLLEGE A ARSCHOT

De gebouwen stralen warmte uit. De 
muren ademen de typische ‘college-
sfeer’. Onze school staat borg voor een 
hoogstaande, kwalitatieve vorming. 
De christelijke waarden behoren tot 
het fundament van onze school. Het 
aanmoedigen van creativiteit en het 
‘buiten de lijntjes kleuren’ staan cen-
traal in onze schoolvisie. 

Het Sint-Jozefscollege biedt vernieu-
wend onderwijs aan, en dat doen we 
op onze eigen manier. Het gebruik 
van ICT is vandaag de dag niet meer 
weg te denken uit de hedendaagse 

klaspraktijk. We willen je zo goed 
mogelijk voorbereiden op je latere 
schoolloopbaan.  Wat onze school 
zo uniek maakt, is zeker en vast de 
kruisbestuiving tussen de opties en 
de mix van artistieke richtingen en al-
gemeen vormende afdelingen. Loop 
door onze school en laat je verwon-
deren. 

We begeleiden je graag op jouw weg 
naar zelfstandigheid en geven je de 
vaardigheden mee die je nodig hebt 
om mee te timmeren aan een duur-
zame en positieve maatschappij. 
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Eerste leerjaar
Onze eerstejaars kunnen kiezen tussen twee 
boeiende modules: Eye4Talent en Latijn. Ook 
in deze modules vind je ons ‘college-DNA’ te-
rug. 

Kies je de module Latijn, dan volg je geduren-
de een half jaar de hobbyactiviteit ‘Vormen 
Van’. Die kan alle kanten uitgaan: koken, de 
natuur intrekken, proefjes in het labo doen, 
sport, gaming, beeldhouwen … In het ande-
re halve schooljaar krijg je een apart uurtje 
ICT.  Ga je voor de module Eye4Talent, dan 
horen daar ook Vormen Van en ICT bij. In het 
groeiuur wiskunde gaan leerkrachten je on-
dersteunen of uitdagen.
 
Installeer je in onze gezellige en goed gevul-
de schoolbib en (her)ontdek je leesplezier tij-
dens het project ‘Iedereen leest!’.

WAT KIES JE?

MOGELIJKHEDEN VAN BIJKOMENDE OPTIES MOGELIJKHEDEN VAN BIJKOMENDE OPTIES
Kunst & 
Creatie

Economie & 
Organisatie 

Maatschappij & 
Welzijn 

Grieks Wetenschappen STEM Iedereen 
leest!

Technologische  
activiteiten

Groeiuur wiskunde 
(ondersteunend) + 

SPORT 

Groeiuur wiskunde 
(verdiepend) + 
FRANS PLUS

Solve that 
problem!

Economie en Organisatie 

Klassieke Talen

Kunst en Creatie

Maatschappij en Welzijn 

Moderne talen en Wetenschappen

STEM-wetenschappen

B
A

SI
SO

P
TI

E
S

Tweede leerjaar
De tweedejaars in onze school heb-
ben de keuze uit een ruim aanbod 
van interessante basisopties én bij-
komende opties. Een leerling die bij-
voorbeeld opteert voor Klassieke Ta-
len (5 u.), kan er nog twee uur STEM 
bijnemen. Een leerling die Kunst en 
Creatie (5 u.) wil volgen, kan perfect 
Economie en Organisatie (2u.) ont-
dekken via de bijkomende optie. 
Hieronder vind je een overzicht van 
de mogelijkheden.
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SINT-JOZEFSCOLLEGE

IEDEREEN IS WELKOM
In de eerste graad staat een heel zorgteam 
voor je klaar. We helpen je graag verder op 
weg, ook als het even wat moeilijker gaat. 
Leerlingen kunnen ‘s middags terecht in het 
Leerlab, waar vakleerkrachten en studiecoa-
ches hen helpen. 

’Leren op het college’ is zoveel méér dan en-
kel les volgen. We gaan op uitstap en op drie-
daagse naar Heimbach, en organiseren pro-
jectdagen en sportmiddagen. Campus Bekaf 
beschikt over uitstekende sportfaciliteiten. 
Voor wie graag op de planken staat, is er het 
schooltoneel. In de leerlingenraad kun je je ei-
gen stem laten horen. Geen moment hoef je 
je hier te vervelen.  

Hou zeker onze website en socialemediakana-
len in de gaten voor informatie over schoolbe-
zoeken en opendeur. Wij kijken er alvast naar 
uit je te leren kennen en je te laten ontdekken 
wat SJCA te bieden heeft. 

Onze beide campussen, Bekaf en Schaluin (onze tweede en derde graad), zijn vlot bereikbaar met 
de fiets, de auto of het openbaar vervoer. Campus Bekaf heeft ook een fiets- en voetgangers-
vriendelijke ingang langs de Demerdijk. 

Bereikbaarheid

SJCA HEET JE WELKOM

Meer praktische info over boeken, het bestellen van laptops, lockers … krijg je bij de inschrijving. 

Praktische info

Bekaflaan 65, 3200 Aarschot
016 55 11 30

Schaluin 28, 3200 Aarschot
016 55 11 11

sintjozefscollege@sjca.be
www.sjca.be

Infoavond
Maandag 6 maart 2023 om 19.30 u.
 
Opendeurdag
Zondag 23 april 2023 

Volg SJCA:  @sjca   @sjcaarschot

SAMEN OP WEG
In de loop van je eerste twee schooljaren 
observeren we je bij Bekaf. We zetten dan 
in op leren leren, leren leven én leren kie-
zen. Samen met jou gaan we op zoek naar 
een geschikte studierichting in de twee-
de graad. Je twee klastitularissen zijn hier-
bij de spilfiguren. Zij staan altijd voor jou 
klaar.
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WAT NA DE EERSTE GRAAD?
Je kunt in de vier secundaire scholen van Arcadia kie-

zen uit een rijk aanbod aan studierichtingen. Via  
www.arcadiascholen.be kan je op de websites van onze 

scholen terecht om het aanbod te verkennen.
ZONDAG 23 APRIL 2023

OPENDEURDAG
IN ALLE ARCADIASCHOLEN

info voor ouders

Digitaal aanmelden 
Elke school in de regio start dit 
schooljaar met een systeem van di-
gitaal aanmelden. Dat betekent dat 
je vooraf aanduidt in welke school 
of scholen je je kind wilt inschrijven. 
Schrijf je een kind in een school in, 
dan houdt dat in dat je als ouder ak-
koord gaat met het pedagogische 
project en met het schoolreglement 
van de school.

De procedure laat toe dat het aan-
melden rustig thuis kan gebeuren. 
Iedereen krijgt evenveel kans om 
zijn kind in de school van zijn eerste 
keuze in te schrijven. Dat voorkomt 
wachtrijen aan de schoolpoorten.

Hoe aanmelden?
Je meldt aan vanaf 27 maart 2023 tot 
en met 21 april 2023 via de website  
https://aanmelden.school.

Wat heb je nodig om aan te melden?
 ϐ Een computer met internet en een e-mailadres.

 ϐ Naam, voornaam, geboortedatum en adres van 
je kind.

 ϐ Het rijksregisternummer van je kind (11 cijfers). 

 ϐ Voorrang krijg je als een ander kind dat op het-
zelfde adres woont al leerling is van de school of 
als het gaat om een kind van een personeelslid. 
In dat geval vermeld je het rijksregisternummer 
van het andere kind of het personeelslid.  

Alleen als er meer aanmeldingen zijn dan vrije plaatsen op de 
school van de eerste keuze, zal de computer de plaatsen verdelen 
op basis van de voorwaarden ‘schoolvoorkeur’ en ‘toeval’. Om al-
les eerlijk te laten verlopen, gebeurt dit in aanwezigheid van een 
gerechtsdeurwaarder. 

Vanaf 11 mei volgt de communicatie aan welke school je kind 
wordt toegewezen. De school zal je in die periode contacteren om 
de inschrijving verder af te handelen. We maken een afspraak en 
dan kan je op school de inschrijving afronden.

Vanaf 16 mei starten de vrije inschrijvingen. Je kunt dan inschrijven 
op de school zelf. De school informeert je of er nog vrije plaatsen 
zijn. Door gebruik te maken van de aanmeldingsprocedure ver-
hoog je je kans op een inschrijving in de school naar je keuze.

Alle informatie kan je terugvinden op https://aanmelden.school
Je kunt ons per e-mail contacteren op info@aanmelden.school 3736



OKANCLW

 ϐ OKAN-leerlingen zijn leerlingen die nog niet lang 
in België verblijven en die de Nederlandse taal 
niet kennen.

 ϐ Voor ze kunnen schoollopen in het gewone 
onderwijs in Vlaanderen, moeten ze eerst 
Nederlands leren. 

 ϐ Na een jaar OKAN kennen de anderstalige 
leerlingen normaal voldoende Nederlands om 
aan te sluiten bij een gewone studierichting.

 ϐ Welke richting dat wordt, hangt af van de 
interesses, de capaciteiten, de leeftijd en de 
vroegere schoolloopbaan van de leerlingen.

 ϐ In die nieuwe studierichting worden de leerlingen 
nog verder begeleid door een vervolgcoach. 

Vanaf het jaar waarin je zestien wordt, is er de 
mogelijkheid om het beste van twee werelden 
te combineren: je leert twee dagen op school en 
werkt en leert drie dagen op een werkvloer. Daar-
voor sluiten we een Overeenkomst Alternerende 
Opleiding (OAO) af, waarin een vergoeding gere-
geld wordt. 

Je kunt via die weg een diploma secundair on-
derwijs, een getuigschrift tweede of derde graad 
en een beroepskwalificatie behalen in de volgen-
de studiegebieden:

 ϐ restaurant en keuken 

 ϐ handel en verkoop

 ϐ auto

 ϐ lassen

 ϐ bouw

 ϐ hout

 ϐ sanitair

MEER INFO OVER OKAN
SJIB BOVENBOUW
Pastoor Pitetlaan 24, 3130 Betekom
016 56 96 44
sjib.bovenbouw@sjib.be
www.sjib.be

MEER INFO OVER CLW
Damiaaninstituut
Pastoor Dergentlaan 220
3200 Aarschot
016 56 37 33
clw@damiaaninstituut.be

ONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERSCENTRUM DUAAL LEREN EN WERKEN

“Je diploma halen door 
WERKEN en LEREN te 
combineren? Iets voor 

jou?”

Als je nog niet over de nodige vaardigheden 
en werkkwaliteiten beschikt om in een OAO 
te starten, bieden we in de aanloopfase enkele 
tussenstappen aan. Over dat traject beslissen 
we na een grondige screening.
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V.u.  Lorraine Patry, Herseltsesteenweg 4, 3200 Aarschot

SINT-JOZEFSINSTITUUT BETEKOM (SJIB)
Pastoor Pitetlaan 28
3130 Betekom
016 56 81 27 
www.sjib.be
sjib.middenschool@sjib.be

DAMIAANINSTITUUT (DIA)
Pastoor Dergentlaan 220
3200 Aarschot 
016 56 70 59 
www.damiaaninstituut.be 
info@damiaaninstituut.be

SINT-JOZEFSCOLLEGE AARSCHOT (SJCA)
Campus Bekaf
Bekaflaan 5 
3200 Aarschot
016 55 11 30
www.sjca.be  
secretariaat.bekaf@sjca.be 

INSTITUUT SANCTA MARIA AARSCHOT (SMA) 
Kardinaal Mercierstraat 10
3200 Aarschot
016 56 61 04
www.sanctamaria-aarschot.be 
info@sanctamaria-aarschot.be 

ARCADIA BaO
Vrije basisschool ’t Sjibke Betekom
Vrije basisschool Houwaart
Sint-Annaschool Baal
Vrije basisschool Gelrode
Vrije basisschool Sancta Maria Aarschot
Vrije basisschool Bekaf Aarschot
Vrije basisschool Ourodenberg Aarschot
Vrije basisschool Ramsel
Vrije basisschool Tremelo

Herseltsesteenweg 4
3200 Aarschot
016 30 08 20
www.arcadiascholen.be
info@arcadiascholen.be

In een Arcadiaschool is het fijn leren. 
Leerlingen, personeel, directie en 

ouders gaan op een ongedwongen en 
respectvolle manier met elkaar om.  Bij 
ons maak je ongetwijfeld snel vrienden.


