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Beste lezer

Wij zijn blij dat je de tijd neemt om kennis te maken met onze 
school en met onze vernieuwde eerste graad. Wij geven je tijdens 
je opleiding graag alles mee wat je nodig hebt voor morgen.. daar 
willen we elke dag voor gaan. Wij stellen je graag ons project voor 
en hopen dat we jou mogen begroeten!

Van harte welkom!

Het directieteam van het Sint-Catharinacollege

JOUW INTERESSE

JOUW TALENT

GRENZEN 

DE WERELD 

VERLEGGEN

VAN MORGEN
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In onze school hebben wij een zeer breed 
aanbod van opties, waardoor je ervaart 

waar je interesses en talenten 
liggen. In onze eerste graad 

ontdek je wat je goed kan en 
wat je graag doet, zodat je de 
beste keuze maakt uit onze 
verschillende domeinen: 
Maatschappij en Welzijn, 
Economie en Organisatie, 
Taal en Cultuur, STEM met 
zowel theoretische als 
praktische richtingen.

Onze leerkrachten staan klaar 
om jouw mogelijkheden op 

vlak van kennis en vaardigheden 
verder te ontwikkelen en om jouw 

grenzen te verleggen of te erkennen. 
Door krachtig lesgeven, goede begeleiding 

ONZE KIJK OP ONZE SCHOOL 

en duidelijke evaluatie willen we je uitdagen om het beste 
uit jezelf te halen. “Leren leren” en remediëren krijgen ruim 
aandacht. Door onze schoolloopbaanbegeleiding willen we 
de weg wijzen naar een studie of beroep waar je goed in 
bent, waarin je gelukkig kan worden. Een goed contact met 
je ouders helpt ons daarbij: wij werken zo goed mogelijk 
met hen samen om jou te begeleiden.

We hebben niet enkel aandacht voor wat je kan, maar zeker 
ook voor wie je bent. Wij vinden het belangrijk dat je je goed 
voelt op onze school. Wij willen je eigenheid respecteren 
en waarderen ieders tempo, mogelijkheden, achtergrond, 
belangstelling en noden. Onze school wil méér zijn dan een 
school waar je leert en studeert, maar ook een school die 
jou laat groeien op persoonlijk en sociaal vlak. Wij helpen je 
ontdekken hoe je een vrij, verantwoordelijk en respectvol 
mens kan zijn, door duidelijke verwachtingen en afspraken 
te formuleren. Wij geven dit zelf gestalte in ons dagelijks 
omgaan met elkaar. Wij laten ons hierbij inspireren door 
onze christelijke zingeving, overtuiging en waarden. 
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Vanuit deze visie willen we onze eerste graad vernieuwen 
en aanpassen aan wat de modernisering van het onderwijs 
wil teweeg brengen. Hierbij houden we rekening met de 
richtlijnen van zowel de overheid als de koepel van het 
katholiek onderwijs. 
We hebben ons maximaal geïnformeerd via alle mogelijke 
informatiekanalen en uiteraard het decreet zelf. Daarnaast 
willen we erover waken dat iedere leerling kwaliteitsvol en 
boeiend onderwijs krijgt. Verdiepend en uitdagend voor 

ONZE KIJK OP DE VERNIEUWDE EERSTE GRAAD

wie dit vraagt, remediërend en versterkend waar nodig. 
We willen de dingen die we goed deden behouden en met 
een open geest nadenken over vernieuwende kansen.
We willen vooral nadenken over wat onze leerlingen 
nodig hebben in de wereld van morgen. Vanzelfsprekend 
doen we dit in open overleg en strevend naar een breed 
draagvlak met ons personeelsteam. Samen met onze 
ouders en schoolbestuur en in samenspraak met de 
scholengemeenschap ontwikkelen we deze visie.
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Algemene vorming voor IEDEREEN…
Meer nog dan vroeger willen we je in de eerste graad laten verkennen en proeven. Je krijgt de kans om je eigen talenten 
te versterken en interesses te ontdekken. Daarnaast is er mogelijkheid tot remediëring of uitdieping, op maat van de 
leerlingen. Wie het getuigschrift basisonderwijs behaald heeft, gaat naar de A-stroom. Wie het attest basisonderwijs 
behaalde , gaat naar de B-stroom.
In het eerste en tweede jaar van de A-stroom krijgt elke leerling een zelfde basis in de “algemene vorming”.

Voor elk wat wils…
Iedere school krijgt, naast de vastgelegde uren voor  algemene vorming,  de ruimte om een deel van de lesuren zelf in te 
vullen. De keuze die men daar maakt, is nog niet bepalend voor de keuze voor een bepaalde basisoptie in het tweede jaar. 
Klassieke talen vormt hierop de uitzondering. Op die manier blijven de keuzemogelijkheden voor een studiedomein in de 
tweede graad heel ruim.

WAT IS ER NIEUW?

De overheid heeft de krijtlijnen vastgelegd waarbinnen de vijf uren differentiatie in het eerste jaar dienen ingevuld te worden. 
In het tweede jaar worden – naast algemene vorming – basisopties en twee uren differentiatie ingericht.

Algemene vorming - 27 lesuren1A / 1B

2A

2B

Differentiatie
5 lesuren

Basisoptie
5 lesuren

Diff
2u.

Diff
2u.

Basisoptie
10 lesuren

Algemene vorming - 25 lesuren

Algemene vorming - 20 lesuren

keuzegedeelte



Lessentabel
 Geschiedenis  1
 Godsdienst  2
 Nederlands  4
 Lichamelijke opvoeding 2
 Mens en samenleving 2
 Moderne talen Frans 3
  Engels 1
 Wiskunde  4
 Muziek  1
 Beeld  1
 Techniek  2
 Natuurwetenschappen 2
 Aardrijkskunde  2
 ICT+ *  1

                            Totaal   28

KeuzePROGRAMMA      4

32

Algemene vorming: Basis of basis met uitdieping:

*Klassieke talen: Basis met uitdieping 
+ 5 keuzeuren Latijn, ICT inclusief.

uren

1ste JAAR A-STROOM
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STEM

TECHNIEK

ONDERNEMEN WELZIJN

MODERNE
TALEN

KLASSIEKE
TALEN

CULTUUR

SPORT+TOEGEPASTE 
WETENSCHAPPEN

Engineering
Programmeren
Experimenteren

Praktisch
Ontwerpen

Ruimtelijk inzicht

Ondernemingszin
Economisch

Business

Maatschappelijk
Sociaal

Actualiteit

Taalvaardig
Schrijfvaardig
Fantasierijk

Oudheid
Uitdagend
Verrijkend

Creatief
Kunstzinnig
Historisch

Bewegen
Gezondheid

Spel
Probleemoplossend 
Wetenschappelijk

Wiskundig



Algemene vorming: 

Lessentabel
 Godsdienst  2
 Maatschappelijke vorming 3
 Lichamelijke opvoeding 2
 Moderne talen Frans 2
  Engels 1
 Nederlands  4
 Wiskunde  4
 Muziek  1
 Beeld  2
 Techniek  4
 Natuur en Ruimte 2

                            Totaal   27
 ICT  1
 Klasuur  1

                            29

KeuzePROGRAMMA      3

32

uren

1ste JAAR B-STROOM
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MAATSCHAPPIJ
& WELZIJN

STEM
TECHNIEKEN

Projecten
Materialen
Praktisch

Samen-leven 
Voeding 

Lichaamszorg
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KEUZEMODULES EERSTE JAAR
A-STROOM
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CULTUUR

Wat als je de ene les in Afrika bent? De andere vlieg je terug 
naar de prehistorie of beland je in een stripverhaal… Wat 
als het plots ‘oliebollen regent’ en ‘een stoel maar 2 poten 
heeft’? Wat als een jongen met roze poppen speelt en een 
meisje met een blauwe auto rijdt? En met een beetje geluk 
vind jij DE oplossing voor ons “klimaatprobleem”?!?

Kan gecombineerd worden met Moderne Talen en Welzijn

We zoeken naar oplossingen, een aangepaste werkwijze, 
materialen, … en denken daarbij out of the box… Via 
onze zintuigen komen we in aanraking met BEELD, DANS, 
DRAMA, MEDIA en MUZIEK. We proeven van ons ‘rijke 
Collegeverleden”, exploreren ons ‘Belgisch Erfgoed’ en 
reizen het universum rond op zoek naar CULTUUR om de 
wereld rondom ons beter te begrijpen! 

“CULTUUR…!?”, voor CREATIEVE 
GEESTEN die openstaan om nieuwe 
ideeën aan te pakken en graag de 
handen uit de mouwen steken…
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KLASSIEKE TALEN

Je bent de geknipte leerling om LATIJN te studeren
 als je taalvaardig bent
 als je interesse hebt in cultuur en geschiedenis
 als je zin hebt in een nieuwe, intellectuele uitdaging
 als je op zoek bent naar extra stimulansen

Geen combinatie met andere keuzemodules mogelijk

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Wat je mag verwachten:
 verdere ontwikkeling van je taalvaardigheid, 
 zowel in het Nederlands als in moderne talen
 goede ontwikkeling van je geheugen
 aanscherpen van je zin voor nauwkeurigheid
 ruime blik op cultuur en op de wereld 
 van gisteren én van vandaag
 onderdompeling in de fantastische wereld 
 van goden en helden
 nieuwe, moderne aanpak: Latijn leren op de computer: 
 1 uur per week krijg je ICT in de les Latijn
 veel aandacht voor ‘leren leren’
 goede voorbereiding op voortgezet onderwijs
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MODERNE TALEN

FRANS (1 uur)
Ben jij gebeten door de taalmicrobe?
Zou jij je vaardigheden in het Frans willen verbeteren?
Boeit de Franse cultuur jou wel?
Zing je graag luidkeels mee met Franse chansons? 
Bekijk jij graag eens een Franse fim?
Dan is dit optie-uurtje iets voor jou!

NEDERLANDS (1 uur)
Is taal je ding? Droom je ervan om je als een echte journalist in 
een onderwerp te verdiepen en er dan zelf een artikel over te 
schrijven? Kruip je graag in de huid van een ander personage? 
Wou je al lang eens een eigen programma presenteren? Snuffel 
je graag in boeken en strips? Heb je een luisterend oor en ben 
je een leuke gesprekspartner? Wil je als reporter op stap? Heb 
je de schrijfmicrobe al te pakken en laat je graag je fantasie de 
vrije loop?

Dan is het extra uurtje Nederlands zeker iets voor jou. In dat 
uurtje verbreden en verdiepen we je kennis van het Nederlands. 
Via creatieve opdrachten alleen, per twee of in groepjes krijg je 
vaardigheden als luisteren, spreken, lezen en schrijven onder 
de knie. Samen gaan we op zoek naar jouw taaltalent.

Kan gecombineerd worden met Cultuur, Ondernemen, Sport+ en Toegepaste Wetenschappen

Doel: 
Leerlingen die graag met taal bezig zijn, extra uitdagen. Hun 
kennis van taal verbreden en verdiepen via de vaardigheden 
(luisteren, lezen, spreken en schrijven). 
 
Hoe?
Via de vaardigheden kunnen we veel kanten uit en is 
samenwerken met het andere keuzevak zeker mogelijk.

Enkele voorbeelden:
 Vanuit literaire fragmenten zelf aan de slag gaan om 

een sprookje, verhaal, … te schrijven.
 Presentatie maken over onderwerpen gelinkt aan het 

keuzevak.
 Als een echte journalist een onderwerp uitdiepen 

en dan zelf een krantenartikel schrijven. Dat kan 
gebundeld worden in een klaskrantje.

 Iemand interviewen als een echte reporter.
 Toneel spelen.
 Snuffelen in boeken en strips.
 …

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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ONDERNEMEN

Droom je er van om later jouw eigen bedrijf te starten? 
Wil je inzicht krijgen in de economische actualiteit? Ben je 
een geboren manager of ben je danig gefascineerd door de 
wetten en grillen van de economie? Kortom, je hebt een 
brede belangstelling voor economisch-maatschappelijke 
problemen. Wie ondernemingszin heeft, komt hier dus aan 
zijn trekken.

In deze eerste graad krijg je een eerste indruk mee over 
het prille begin van de ontwikkeling van onze economie en 
wordt de eigen streek verkend op economische activiteiten. 
Deze module bereidt je volledig voor op een economische 
richting. We willen jouw ondernemingszin aanwakkeren 
en jou de vaardigheden bijbrengen om een eersteklas 
‘entrepreneur’ te worden.

Kan gecombineerd worden met Moderne Talen en Welzijn

Talent moet op de schoolbanken ontwikkeld en gestimuleerd 
worden. De redenen daarvoor zijn overduidelijk: leerlingen 
krijgen meer zelfvertrouwen en ze geraken gemotiveerd. 
Bijgevolg verloopt hun schoolloopbaan beter en zijn ze 
later succesvoller in hun professionele leven.

En vooral: je werkt aan je eigen talenten!
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SPORT+

“Mens sana in corpore sano.”

Sporten is goed voor je lichaam en geest. Meer bewegen en 
sporten maken ons fitter en gezonder, we leven er langer 
door en voelen ons gelukkiger. 

Bij de keuze voor de optie ‘Sport+’ krijg je een ruime 
waaier van verschillende sporten in combinatie met een 
theoretische uitdieping. Wij focussen op de volgende 3 
pijlers: Sport & Training, Sport & Gezondheid en Sport & 
Spelregels.

Sport en training – Je leert werken rond hartslagmeting, het 
opstellen van aangepaste trainingsschema’s en het correct 
gebruiken van de verschillende spiergroepen bij diverse 
sporttakken.

Sport en gezondheid – Je leert een correcte lichaamshouding 
te hanteren zowel in rust als in beweging. Hiernaast 
nemen we ook de thema’s rugscholing, EHBO en mentale 
gezondheid onder de loep. 

Kan gecombineerd worden met Moderne Talen en Toegepaste wetenschappen

Sport en spelregels – Je leert in deze uitdieping naast het 
technische aspect ook wat bij over tactiek en spelregels. 
Inzicht krijgen in spelsituaties en tactische keuzes willen wij 
toelichten aan de hand van (eigen) videofragmenten. 

Kies gezond, kies optie ‘Sport+’ !
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STEM

De wereld verandert heel snel, we gaan van offline naar 
online, van 3D naar 5G, van in-vitro tot Dolly tot kweekvlees. 
Sommige veranderingen zijn erg fijn, andere blijken niet 
echt gezond of veilig te zijn.
 
Technologie helpt ons de wereld te verbeteren. 
Vanuit de kennis uit verschillende wetenschappen, worden 
in de engineering nieuwe biologische en technische 
modellen en toepassingen ontwikkeld. Als de huidige 
applicaties te kort schieten, worden deze verbeterd en 
aangepast aan mens en maatschappij. 
Engineering ontwerpt vandaag de wereld van morgen.
 
Kies STEM en … 
 stimuleer je nieuwsgierigheid, durf bestaande 

technologieën kritisch te analyseren en nieuwe, 
creatieve onderzoeksvragen te formuleren;

 verbaas jezelf en je omgeving door, vanuit je grondige 
kennis van de toegepaste wetenschappen, wiskunde 
en technologie, een mogelijke oplossing in een 
innovatieve hypothese uit te werken;

 onderzoek en beproef, zet experimenten op; observeer, 
constateer en registreer nauwkeurig;

Kan gecombineerd worden met Techniek en Toegepaste Wetenschappen

 verwerk en bespreek je resultaten in team, deel je kennis 
en ervaringen en versterk jezelf en de organisatie; 

 help mee om vanuit de onderbouwde conclusies een 
prototype te ontwerpen, te programmeren en te 
realiseren;

 durf het prototype kritisch te analyseren en …
 
Kies STEM en DENK MEE 

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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TECHNIEK

Als de techniek uitvalt, staat alles stil. 
Geen appjes of social media, auto’s en liften staan stil. We 
kunnen niet koken, niet bellen, niet reizen, … we hebben 
geen kleren, geen meubels en huizen, geen licht, geen 
verwarming noch koeling. Het water is vies, de lucht is niet 
zuiver en op Mars geraken we nooit … 
Techniek is essentieel in ons leven.
 
Kies TECHNIEK en …  
 ondervind hoe wiskunde en wetenschappen gebruikt 

worden in technische realisaties, ontdek de materialen 
waarmee onze wereld is opgebouwd;

 zoek uit hoe constructies en machines in elkaar steken, 
krijg inzicht in plannen en schema’s;

 vind concrete oplossingen voor problemen en 
behoeften, leer werkstukken en installaties modelleren 
en ontwerpen;

 steek de handen uit de mouwen en bouw, verbind en 
schakel;

 meet stromen en diktes, zoek fouten en manco’s, fix 
pannes en breuken.

 
Kies TECHNIEK en MAAK MEE

Kan gecombineerd worden met STEM

✓

✓

✓

✓

✓
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TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

WETENSCHAPPEN WISKUNDE

Ooit al willen weten wat een zonnebloem, de mens van 
Vitruvius en het Pantheon met wiskunde te maken hebben? 
Vind je het interessant om de energiewaarde van frisdranken 
eens te vergelijken ? Te weten hoeveel suikerklontjes er in 
een halve liter cola zitten en te berekenen (via een app) 
hoeveel kcal je op een dag verbruikt?         
Wil je achterhalen waarom olympiërs vaak naast een 
kinesist ook een wiskundige meepakken naar de Olympische 
Spelen?

Bloedgroeponderzoek 

Microscopie 

Planeet & klimaat 

Insectenhotel 

Bacteriën en andere kriebelbeestjes 

Kan gecombineerd worden met Moderne Talen, Sport+ en STEM

Ontdek je graag de wereld die we niet kunnen zien met het 
blote oog en wist je dat een deurkruk minder hygiënisch is 
dan een wc-bril?
Ooit al eens het volume van een voorwerp willen bepalen 
met enkel een emmer en water?
Heb je zin in het kweken van je eigen tuinkers en de groei 
chemisch en wiskundig te analyseren?
…

Dan ben jij de EINSTEIN die we zoeken in Toegepaste 
Wetenschappen!

‘Wiskunde is als zuurstof. Als het er is, merk je het niet. 
Als het er niet zou zijn, merk je dat je niet zonder kunt.’

  Googol
  Mathplay
  Escape room
  Programmeren
  Binaire getallen  

  Wiskunstenaars 
  Problem solving 
  Magische vierkanten
  Goochelen met getallen
  ∞

∏
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WELZIJN

In het vak Welzijn komen maatschappelijke onderwerpen 
aan bod die gebaseerd zijn op de actualiteit. Er wordt aan 
de hand van projecten verder gebouwd op de lesinhouden 
uit het algemeen vak Mens en Samenleving en rekening 
gehouden met het interesseveld en leefwereld van de 
leerlingen. 

De thema’s, die projectmatig worden aangeboden, worden 
in groep uitgewerkt met als doel de leerlingen te leren 
samenwerken, een eigen mening te laten vormen, kennis 
te maken met  bepaalde doelgroepen, beroepen, instanties 
maar ook om preventief te handelen en te sensibiliseren. 

Er wordt aandacht besteed aan sociale vaardigheden 
waarbij respect voor zichzelf en anderen, voor voeding 
en natuur, en samenwerken en organiseren belangrijk 
zijn. Aan de hand van groepswerk, stellingenspel, debat, 
interview, … zullen de leerlingen hun mening leren vormen 
en uiten om op die manier hun eigen persoonlijkheid 
verder te ontwikkelen en zorg te dragen voor anderen en 
hun omgeving.  

Leerlingen die kiezen voor Welzijn zijn sociaalgericht, 
meevoelend en werken graag in groepsverband rond 
maatschappelijke thema’s. 

Kan gecombineerd worden met Cultuur en Ondernemen



18

KEUZEMODULES EERSTE JAAR
B-STROOM
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MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

Onze school wil méér zijn dan een school. We nemen onze 
verantwoordelijkheid om jou de optimale kans te geven 
om te groeien op persoonlijk en sociaal vlak. Dit is het 
uitganspunt en de visie van hoe het vak Maatschappij en 
Welzijn ingevuld wordt.
We gaan bewust om met materialen en maken creaties 
waarbij JIJ je eigen fantasie kan gebruiken. Er schuilt 
ongetwijfeld een creatieve duizendpoot in jou.
We leren omgaan met diversiteit door andere culturen 
te leren kennen. Respect en verdraagzaamheid zijn 
bouwstenen om je gelukkig te voelen.
Ben je een echte keukenprins(es) ? Dan kan JIJ jouw 
talenten tonen in onze kookworkshops. Je zal zien…
gezond kan ook lekker zijn !
Je leert jezelf beter kennen en je leert voor jezelf 
te zorgen. Je verwerkt uitdagingen rond lifestyle, 

maatschappelijke thema’s en actualiteit, voeding en 
lichaamszorg door vooral praktijkgericht te werk te gaan.
We gaan samen op zoek naar interesses die JIJ belangrijk 
vindt en vullen dit aan met ONZE weetjes.
Klaar om deel te nemen aan JOUW ontdekkingsreis ?

MAATSCHAPPIJ EN
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STEM TECHNIEKEN

Wat is TECHNIEK? 
Dat is uitgedaagd worden om allerhande 
projecten uit te voeren, zowel in 
houtbewerking, metaal, elektriciteit, 
elektronica en kunststoffen,…

Wat is STEM?
Daar kan je als leerling je eigen ding doen 
om je project een persoonlijke toets te 
geven.
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KEUZEMODULES  
TWEEDE JAAR



Lessentabel
 Geschiedenis  2
 Godsdienst  2
 Lichamelijke opvoeding 2
 Moderne talen Frans 3
  Engels 2
 Nederlands  4
 Wiskunde  4
 Muziek  1
 Beeld  1
 Techniek  2
 Natuurwetenschappen 1
 Aardrijkskunde  1

                             Totaal   25

KeuzePROGRAMMA      
 Basisoptie  5
 Differentiatie  2

32
Differentiatie: Nederlands 

met wiskunde of Frans 
(remediërend of verdiepend)

uren

2de JAAR A-STROOM

22

BASISBASIS BASIS MET BASIS MET 
UITDIEPINGUITDIEPING

KLASSIEKE
TALEN

STEM
TECHNIEKEN

MAATSCHAPPIJ
& WELZIJN

ECONOMIE
&

ORGANISATIE

MOD TALEN
2u

WETENSCH
3u

MOD TALEN
2u

WETENSCH
3u

ECONOMIE
&

ORGANISATIE

MAATSCHAPPIJ
& WELZIJN

STEM
WETENSCHAPPEN

LATIJN

GRIEKS
LATIJN

5u Latijn
2u differentiatie

4u Latijn
3u Grieks

Algemene vorming: Basis of basis met uitdieping:



Lessentabel
 Godsdienst  2
 Maatschappelijke vorming 2
 Lichamelijke opvoeding 2
 Moderne talen Frans 1
  Engels 2
 Nederlands  3
 Wiskunde  3
 Muziek  1
 Techniek  2
 Natuurwetenschappen 2

                            Totaal   20
 Nederlands extra 1
 Klasuur  1

                            22

KeuzePROGRAMMA  10

32

uren

2de JAAR B-STROOM

23

MAATSCHAPPIJ
& WELZIJN

6 uur Verzorging
4 uur Haarzorg

4 uur Elektriciteit
3 uur Hout

3 uur Mechanica

STEM
TECHNIEKEN

Algemene vorming: 



In onze 2de en 3de graad zullen wij diverse richtingen aanbieden uit volgende domeinen:  

 Economie & Organisatie
 Maatschappij & Welzijn
 Taal & Cultuur
 Stem (wetenschappen)
 Stem (technieken)

Sint-Catharinacollege - campus Collegestraat - 9500 Geraardsbergen; ingang via Wegvoeringstraat 14

Inschrijven kan: - op de infodagen van 24 april en 7 juni 2020
                             - inschrijven vanaf de infodag tot de zomervakantie: op afspraak (054 41 24 37)
                             - inschrijven tijdens de zomervakantie 
                                      van 1 juli tot en met 10 juli en vanaf 17 augustus 2020
                                      ook op zaterdag 4 juli 2020, van 9u30 tot 12u00.
                                      op weekdagen van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 18u00.

Onze verschillende campussen/contact:

EEN BLIK OP DE TOEKOMST...

INSCHRIJVEN
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Campus Boelarestraat 1 Campus Collegestraat 11 Campus Gaffelstraat 58 Campus Kleine Karmelietenstraat 3

054 41 36 52 054 41 24 37 054 43 30 86 054 43 30 82


