SINT-MARTINUSSCHOLEN HERK-DE-STAD
Eerste graad
Sint-Martinusscholen Herk-de-Stad

Beste jongere

In deze infobrochure kom je te weten hoe het schoolleven in de
Sint-Martinusscholen verloopt.
Veel succes!
Namens alle personeelsleden van de Sint-Martinusscholen

INLEIDING

Het laatste schooljaar in je lagere school loopt op zijn einde. Vandaag
ben je op zoek naar een secundaire school die bij jou past. Met
een studieaanbod dat aansluit bij je talenten, je mogelijkheden en
je interesses. Een school waar je je goed voelt. Dat is geen gemakkelijke opdracht.

Beste ouder
Uw oogappel verlaat de knusse basisschool. Een grote school
kiezen die uw kind goed zal begeleiden, is voor u een hele opgave.
In deze brochure vindt u informatie over onze school. Vandaag en
op de infoavond van donderdag 17 mei kunt u bij ons terecht met
al uw vragen. Voor bijkomende informatie mag u altijd de school
contacteren.
Vriendelijke groeten
Namens het team van de Sint-Martinusscholen
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Zes
Zes jaar
jaar in
in dezelfde
dezelfde school
school
Als je kiest voor de Sint-Martinusscholen, kies je ervoor om 6 jaar
lang in dezelfde school les te volgen. De Sint-Martinusscholen
bestaan uit 2 campussen: Campus Ursula en Campus Amandina.

DE SINT-MARTINUSSCHOLEN

Op Campus Ursula bevindt zich de eerstegraadsschool. Alle
eerste- en tweedejaars volgen er les. Je kunt er verschillende
keuzegedeeltes volgen in de A- en B-stroom.
Op Campus Amandina kies je vanaf het derde jaar uit een breed
gamma aan studierichtingen. Meer informatie over de studierichtingen in onze scholengemeenschap vind je op www.st-martinus.be.

Een
Een school
school waar
waar je
je je
je goed
goed voelt
voelt
Uiteraard vinden we het heel belangrijk dat jij je goed voelt op onze
school. Vanaf de eerste schooldag werken we aan de klassfeer.
Twee dagen lang ontdek je, onder begeleiding van de klassenleraar,
hoe alles werkt in onze school. In de loop van het schooljaar organiseren we een vriendschapsdag. Tal van activiteiten gebeuren
in klasverband, zoals de klassencompetitie tijdens onze sportdag,
de wedstrijd rookvrije klassen, de schoolreis ...

Nieuw
Nieuw gebouw
gebouw
Sinds 1 september 2013 betrekken we een gloednieuw gebouw: een
gebouw met een uitgebreide didactische uitrusting. Leerkrachten
brengen de leerstof op een eigentijdse manier aan. Zo hebben we 3
ICT-lokalen en hangt in elk klaslokaal een smartboard of een whiteboard met computer en beamer. Onze LO-lessen vinden plaats in
een goed uitgeruste sporthal. De ruime speelplaats nodigt uit tot
ontmoeting met medeleerlingen. Op ons voetbalveld kun je naar
hartelust sporten.
We blijven verder investeren in de talenten van onze leerlingen.
In ons Open LeerCentrum (OLC) kunnen de leerlingen studeren,
werken aan groepsopdrachten, educatieve spelletjes spelen,
lezen ...

Eerste leerjaar A
met 5 verschillende keuzes (zie lessenrooster en studieprofielen)

Eerste
Eerste leerjaar
leerjaar B
B
met 2 verschillende keuzes (zie lessenrooster en studieprofielen)

Tweede
Tweede leerjaar
leerjaar
Bij de overstap naar het tweede jaar kijk je eerst naar wat je graag doet en wat je goed kunt.
Daarna kies je of je die studie praktisch wilt aanpakken of theoretisch of een tussenvorm.

Kiezen tussen al deze mogelijkheden ... doe je best in 3 stappen.
1. Wat zijn je interesses en talenten?
2. Welke resultaten behaalde je in de basisschool?
3. Werk je graag praktisch (B-stroom) of eerder theoretisch (A-stroom)?

1ste jaar

2de jaar
A-stroom

aanvulling:
Latijn

Grieks - Latijn
Latijn
STEM
Moderne wetenschappen
Industriële wetenschappen

STEM
hoofdvakken
hoofdvakken /
technische activiteiten

Mechanica - elektriciteit

Handel
Hotel - voeding
Sociale en technische
vorming
B-stroom

hoofdvakken /
handel / voeding / sociale
en technische vorming
aanvulling:
techniek
voeding

HET STUDIEAANBOD

Kiezen in 3 stappen

in de eerste graad

Nijverheid
Hotel - bakkerij - slagerij
Kantoor en verkoop /
verzorging - voeding

5
Sint-Martinusscholen Herk-de-Stad

6

A-stroom

In de A-klas krijg je een brede algemene vorming: 27 lesuren van
het eerste jaar zijn dan ook hetzelfde. Enkel het keuzegedeelte
(aanvulling) is verschillend.

Lessenrooster
Lessenrooster
Vakken

Aantal
lestijden
per week

HET EERSTE LEERJAAR

Gemeenschappelijke vorming
Aardrijkskunde
Frans
Geschiedenis
Godsdienst
Lichamelijke opvoeding
Muzikale opvoeding
Natuurwetenschappen
Nederlands
Plastische opvoeding
Techniek
Wiskunde
ICT

2
4
1
2
2
1
27 uur
2
5
2
2
4
Verdeeld over
verschillende
vakken

Keuzegedeelte:
Aanvulling Latijn
Latijn (4 uur)
HorizonTaal (1 uur)
Aanvulling STEM
STEM (technologisch onderzoek, wetenschappelijk onderzoek, engineeren en wiskunde) (4 uur)
HorizonTaal (1 uur)
Aanvulling hoofdvakken
Nederlands (2 uur)
wiskunde (1 uur)
Frans (1 uur)
HorizonTaal (1 uur)
Aanvulling hoofdvakken en technische activiteiten
Nederlands (1 uur)
wiskunde (1 uur)
Frans (1 uur)
technische activiteiten (2 uur)
Aanvulling hoofdvakken en handel / sociale en
technische vorming / voeding
Nederlands (1 uur)
wiskunde (1 uur)
Frans (1 uur)
keuzes handel / sociale en technische vorming
/ voeding (2 uur)
TOTAAL

5 uur

32 uur

Gemeenschappelijke vorming
In het eerste leerjaar A zijn 27 lesuren gemeenschappelijk. Je talenten,
interesses en persoonlijkheid zijn immers nog volop in ontwikkeling.

Keuzegedeelte
Keuzegedeelte
Om je eigen interesses te volgen en je talenten te verkennen,
maak je een keuze voor één van de 5 aanvullingen binnen onze
eerstegraadsschool.

Aanvulling Latijn
Waarom?
► Ik studeer graag.
► Ik heb een goed taalgevoel.
► Ik kan wiskundig en abstract denken.

Profiel van de leerling
► Je behaalde zeer goede resultaten in de basisschool.
► Je bent bereid na de lessen nog voor school te werken.
► Je hebt belangstelling voor talen.
Profiel van de studierichting
► Je leert Latijn.
► Je maakt kennis met het Grieks.
► Je leert de Griekse en de Romeinse beschavingen kennen.
► Je leert hoe andere talen in elkaar zitten.
Mogelijkheden in het tweede jaar
► Grieks - Latijn
► Latijn
► Industriële wetenschappen
► Moderne wetenschappen
► STEM
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Aanvulling STEM

HET EERSTE LEERJAAR

Waarom?
► Ik studeer graag.
► Ik ben in veel geïnteresseerd, maar vooral wiskunde,
wetenschappen en technologie boeien me.
► Ik kan wiskundig en abstract denken.

Profiel van de leerling
► Je behaalde goede tot zeer goede resultaten voor alle vakken in
de basisschool.
► Je kreeg geregeld een extra uitdaging van je juf of meester.
► Je kunt in korte tijd veel leerstof verwerken.
► Je bent bereid na de lessen nog voor school te werken.
Profiel van de studierichting
► Je onderzoekt verschillende natuurkundige verschijnselen.
► Je leest boeken rond wetenschappen en geeft presentaties
over eigen ontwerpen.
► Ook mechanica (werken rond snelheid en versnelling), astronomie
en geschiedenis komen aan bod.
Mogelijkheden in het tweede jaar
► STEM
STEM staat voor
Science
Technology
Engineering
Mathematics

► Industriële wetenschappen
► Moderne wetenschappen

De term wordt internationaal gebruikt om te verwijzen naar studierichtingen en beroepen waarin
wetenschappen, technologie, engineering en wiskunde een belangrijke rol spelen.

Aanvulling hoofdvakken
Waarom?
► Ik studeer graag.
► Ik heb een goed taalgevoel.
► Het vak wereldoriëntatie boeide me in de basisschool.

Profiel van de leerling
► Je behaalde goede resultaten in de basisschool.
► Je hebt een ruime belangstelling.
► Je bent bereid na de lessen nog voor school te werken.
Profiel van de studierichting
► In de extra uren Nederlands werk je vooral rond de taalvaardigheden lezen, spreken, luisteren en schrijven.
► De extra lesuren Frans en wiskunde helpen je de leerstof te
begrijpen.
Mogelijkheden in het tweede jaar
► Moderne wetenschappen
► Handel
► Hotel - voeding
► Industriële wetenschappen
► Mechanica - elektriciteit
► Sociale en technische vorming
► STEM
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HET EERSTE LEERJAAR

Aanvulling hoofdvakken en handel /
sociale en technische vorming / voeding
Waarom?
► Ik ben handig en creatief.
► Ik wil andere mensen helpen.
► Ik werk graag met de computer.

Profiel van de leerling
► Je resultaten in de lagere school lagen rond het gemiddelde.
► Je houdt van koken of werkt graag met de computer.
► Je bent sociaal en gaat graag om met mensen.
Profiel van de studierichting
► De vakken worden op een meer praktische manier behandeld.
► Je maakt kennis met voeding en gezondheid (Sociale en technische vorming).
► Je leert over kopen en verkopen, over winkels en bedrijven
(Handel).
► Je leert de basistechnieken van gezonde voeding (Voeding).
► De extra lesuren Nederlands, Frans en wiskunde helpen je de
leerstof te begrijpen.
Mogelijkheden in het tweede jaar
► Handel
► Hotel - voeding
► Sociale en technische vorming

Aanvulling hoofdvakken en
technische activiteiten
Waarom?
► De technische evolutie boeit mij.
► Ik ben graag theoretisch én praktisch bezig.
► Ik heb aanleg voor wetenschappen en wiskunde.

Profiel van de leerling
► Je behaalde goede resultaten in de basisschool, vooral in rekenen.
► Je hebt interesse voor techniek.
► Je bent bereid na de lessen nog voor school te werken.
Profiel van de studierichting
► De extra lesuren Nederlands, Frans en wiskunde helpen je de
leerstof te begrijpen.
► In de lessen technische activiteiten leer je vanuit probleemsituaties zoeken naar een creatieve oplossing.
Mogelijkheden in het tweede jaar
► Mechanica - elektriciteit
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HorizonTaal
HorizonTaal
Volg je de aanvulling Latijn, STEM of hoofdvakken? Dan maak je
in het vak HorizonTaal een boeiende ontdekkingsreis doorheen
allerhande beroepen. Dankzij gevarieerd en leerrijk materiaal
denk je na over je interesses en mogelijkheden en sta je stil bij je
persoonlijke keuzeprocessen en de doelen die je wil bereiken. De
aandacht voor taal, computer en groepswerk staat hier centraal.

Plusuur
Plusuur
Zit je in 1B? Dan is er voor jou een plusuur.
Met een ervaringsgerichte leermethode komen thema's aan bod
zoals afspraken en regels, beleefdheid en samenwerken. Samen
met je leraar ga je dingen uitproberen (experimenteren), bronnen
raadplegen en eigen weloverwogen antwoorden geven. Je leert
zo jezelf en je talenten kennen. Je leert ook jezelf en de andere
aanvaarden en respecteren.

ICT
ICT verdeeld
verdeeld over
over allevakken
alle vakken
In alle vakken komt ICT aan bod. Zo leer je hoe je teksten en taken
verzorgd aflevert, hoe je informatie verzamelt via internet en hoe
je kleine probleempjes oplost. Je leert ook werken met ons digitaal
leerplatform 'Smartschool'.
Heb je zelf geen computer of laptop? Geen probleem! Onze school
heeft 3 ICT-lokalen. In de middagpauze kun je er terecht voor ICTremediëring van de hoofdvakken en in de avondstudie mag je in
het ICT-lokaal je computertaken afwerken.
In ieder geval krijg je voldoende kansen om met de computer te
werken zodat je je bij de verdere studies ook op het vlak van informatica uit de slag trekt.

Ben je graag praktisch bezig? Dan is de B-klas jouw ding. In de
B-klas heb je een brede algemene vorming: in onze school zijn 29
lesuren hetzelfde. Je kunt kiezen uit 2 aanvullingen.

B-stroom

Lessenrooster
Lessenrooster
Vakken

Aantal
lestijden
per week

Gemeenschappelijke vorming
Frans
Godsdienst
Lichamelijke opvoeding
Maatschappelijke vorming
Muzikale opvoeding
Natuurwetenschappen
Nederlands
Plusuur
Plastische opvoeding
Techniek
Wiskunde
ICT

1
2
2
3
1
2
29 uur
4
1
3
6
4
Verdeeld over
verschillende
vakken

Aanvulling
Aanvulling techniek (3 uur)
Aanvulling voeding (3 uur)
TOTAAL

3 uur
32 uur
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Aanvulling techniek
Waarom?
► Ik ben handig.
► Ik ben graag bezig met werktuigen.
► Ik wil de basisleerstof voor taal en rekenen goed
kennen.

HET EERSTE LEERJAAR

Profiel van de leerling
► Je leert al doende.
► Je wilt je praktische talenten verder ontwikkelen.
► Je zit graag in een kleinere klasgroep.
Profiel van de studierichting
► De basiskennis uit het lager onderwijs wordt herhaald en
opnieuw ingeoefend.
► De leerstof wordt aangeboden al doende.
► Veel lesuren zijn lessen techniek en praktijklessen.
Mogelijkheden in het tweede jaar
► eerste leerjaar A
► 2 Nijverheid

Aanvulling voeding
Waarom?
► Ik ben handig.
► Ik ben graag bezig in de keuken.
► Ik wil de basisleerstof voor taal en rekenen goed
kennen.
Profiel van de leerling
► Je leert al doende.
► J e wilt je praktische talenten verder ontwikkelen.
► J e zit graag in een kleinere klasgroep om in een rustig tempo
te leren.
Profiel van de studierichting
►D
 e basiskennis uit het lager onderwijs wordt herhaald en
opnieuw ingeoefend.
►D
 e leerstof wordt aangeboden in doeactiviteiten.
►V
 eel lesuren gaan naar lessen techniek en praktijklessen.
►D
 e leerlingen maken kennis met verschillende beroepen.
Mogelijkheden in het tweede jaar
► eerste leerjaar A
► 2 Hotel - bakkerij - slagerij
► 2 Kantoor - verkoop / verzorging - voeding
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Tweede
Tweede leerjaar
leerjaar A
A
In het tweede leerjaar kies je uit een hele waaier aan basisopties:
Grieks - Latijn
Handel
Hotel - voeding
Industriële wetenschappen
Latijn
Mechanica - elektriciteit
Moderne wetenschappen
Sociale en technische vorming
STEM

HET TWEEDE JAAR

Beroepsvoorbereidend leerjaar
leerjaar
Beroepsvoorbereidend
Ook in het beroepsvoorbereidend leerjaar kies je in onze school
uit verschillende mogelijkheden:
Hotel - bakkerij - slagerij
Nijverheid
Kantoor en verkoop / Verzorging - voeding.

En
En daarna?
daarna?
Na de eerste graad verhuis je naar Campus Amandina. De school
ligt op 600 meter van onze school. Ze beschikt over een uitgebreid
studieaanbod. De studierichtingen worden ingedeeld in interessegebieden. Op onze website www.st-martinus.be vind je een overzicht
van deze interessegebieden en de bijhorende studierichtingen.

In onze school geven de leerkrachten je leertips voor hun vak.
Daarnaast organiseren we gedurende het schooljaar vijf sessies
leren leren. Dan besteden we extra aandacht aan onderwerpen
als 'je boekentas maken', 'je agenda invullen', 'studieplanning',
'foutenanalyse na de toetsen', 'schema's maken' ...

Inhaallessen
Inhaallessen en
en remediëring
remediëring
Heb je problemen om bepaalde leerstofonderdelen te verwerken?
Vraag dan in de eerste plaats bijkomende uitleg aan je vakleerkracht.
Hij/zij zal je extra bijwerken. Dit noemen we remediëring.
Daarnaast kun je 's middags de ICT-remediëring voor het vak
Nederlands, Frans of wiskunde bijwonen. Onder begeleiding van
een vakleerkracht oefen je op de computer de onderdelen die je
nog niet goed kent extra in.
Als je grote moeilijkheden ondervindt met je hoofdvakken (Nederlands, Frans en wiskunde) verwijst je vakleerkracht je door naar
een inhaalles.
Onze school biedt ook avondstudie aan. In die studie kun je in
het ICT-lokaal je huistaken afwerken op computer.
Indien je niet goed weet hoe je aan je huiswerk begint, kun je
aansluiten bij de huiswerkklas. In deze klas krijg je hulp bij het
studeren en het maken van je huiswerk.

ONZE STERKE PUNTEN

Leren leren

Leerstoornissen
Leerstoornissen en
en leeruitdagingen
leeruitdagingen
In onze school besteden we zorg aan leerlingen met leerstoornissen,
aandachtstoornissen en leeruitdagingen. Er zijn maatregelen voor
leerlingen met dyslexie en dyscalculie. Laat je ouders zeker onze
informatiebundel aanvragen als je met een leerprobleem kampt.
Wedstrijden als de kangoeroewedstrijd, First Lego League Challenge
en Olyfran dagen de leerlingen extra uit.
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Geen
Geen plaats
plaats voor
voor pesten
pesten
Wij vinden het heel belangrijk dat jij je goed voelt op onze school!
Pestproblemen worden dan ook zo snel mogelijk aangepakt.
Pesten kun je melden aan je klassenleraar, een vakleerkracht of
de leerlingenbegeleider. Je ouders kunnen ook steeds contact
opnemen met de school als zij vermoeden dat jij gepest wordt.

Leerlingenbegeleiding
Leerlingenbegeleiding

ONZE STERKE PUNTEN

De klassenleraars, vakleerkrachten en leerlingenbegeleider volgen je
goed op in onze school. Een medewerker van het CLB, de directeur,
de coördinator en de leerlingenbegeleider bekijken wekelijks hoe ze
leerlingen kunnen helpen voor wie het iets minder goed loopt.

Internaat
Misschien woon je te ver van school om elke dag naar huis te gaan?
Misschien hebben je ouders drukke beroepsbezigheden zodat ze
je minder gemakkelijk kunnen begeleiden in je studie? Misschien
wil je gewoon een week lang met leeftijdsgenoten samen leven?
In al die gevallen is het internaat iets voor jou. Voor je schoolwerk
beschik je over een laptop. Een team van opvoeders zorgt voor een
goed studieklimaat en zinvolle ontspanning.

Dagindeling
Hoe ziet een lesdag
eruit?

Voormiddag

Middagpauze

Namiddag

Lesuur 1
8.55 uur - 9.45 uur
Lesuur 2
9.45 uur - 10.35 uur
Pauze
10.35 uur - 10.45 uur
Lesuur 3
10.45 uur - 11.35 uur
Lesuur 4
11.35 uur - 12.25 uur
ICT- en vakremediëring, OLC, middagsport ...
Lesuur 5
13.20 uur - 14.10 uur
Lesuur 6
14.10 uur - 15 uur
Pauze
15 uur - 15.10 uur
Lesuur 7
15.10 uur - 16 uur
Avondstudie, ICT,
huiswerkklas
16.05 uur - 16.50 uur
of inhaalles

Toetsen,
Toetsen, rapporten
rapporten en
en oudercontacten
oudercontacten
Ongeveer elke maand krijg je een rapport met de punten van dagelijks
werk. Dat zijn alle punten die je in de loop van het schooljaar behaalt.
Elk trimester komt daar een rapport bij met de punten die je behaalde
voor je grote toetsen. Het schooljaar sluit af met een jaartotaal.
Je ouders worden regelmatig uitgenodigd voor een oudercontact.
Zo is er in de maand september een infoavond voor ouders van
nieuwe leerlingen. In oktober, december, maart en juni volgen er
individuele oudercontacten. Je ouders kunnen bovendien altijd op
school de directeur of een leerkracht spreken.

Een
Een school
school waar
waar geleefd
geleefd wordt
wordt
Toetsen en punten zijn belangrijk. Naast les volgen doe je nog
veel meer op onze school.
Tijdens de middagpauze is er ICT- en vakremediëring, het OpenLeerCentrum, middagsport, het schoolkrantje, de leerlingenraad ...
Heb je zin om ook op woensdagnamiddag actief te zijn op sportief
gebied? De school biedt leerlingen vrijblijvend de kans om te gaan
schaatsen en zwemmen. Onze school doet mee met de schoolsportcompetitie voor voetbal, volleybal, judo, fietsen ...
Ook in de schooluren vinden we het belangrijk dat je je volledige persoonlijkheid ontplooit. Zo organiseren we een milieudag, sportdag,
sponsortocht, culturele voorstellingen... en gaan we op excursie voor
aardrijkskunde, natuurwetenschappen en geschiedenis.
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Nieuwe
Nieuwe leerlingen
leerlingen kunnen
kunnen zich
zich inschrijven
inschrijven
► vanaf de opendeurdag voor het eerste jaar, vanaf 30 juni voor het tweede jaar
► elke schooldag (behalve woensdag) tot 17 uur
► tijdens de vakantie tot en met 7 juli en vanaf 16 augustus
► elke werkdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur
► op zaterdag 30 juni en 7 juli van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur
► op zaterdag 18 en 25 augustus van 10 tot 12 uur
Alle inschrijvingen voor het eerste en het tweede jaar gebeuren op campus
Ursula, Ursulinenstraat 2.

INSCHRIJVINGEN

Alle inschrijvingen voor het derde tot het zevende jaar gebeuren op campus
Amandina, in gebouw F, Oude Tramweg 5.
Voor de inschrijving breng je je identiteitskaart mee. Je bent pas ingeschreven
als jij en je ouders zich akkoord verklaren met het schoolreglement van onze
school. Dit reglement vind je terug op de website van de scholengemeenschap
www.st-martinus.be.
De capaciteit is per schoolnummer beperkt tot 150 leerlingen in 1A en 24
leerlingen in 1B.

Contact
Contact
Voor meer informatie kun je steeds terecht op onderstaande
adressen of op de website van de scholengemeenschap
www.st-martinus.be.
Campus Ursula - Eerste graad		
Ursulinenstraat 2 				
3540 HERK-DE-STAD 			
tel. 013 35 54 30				

Internaat
Diestsesteenweg 5
3540 HERK-DE-STAD
tel. 013 35 54 31

Campus Amandina - Tweede en derde graad
Gebouw E
Sint-Truidersteenweg 18
3540 HERK-DE-STAD
tel. 013 35 06 80

