sc h oleng e mee nsc h ap
van het vrij en gemeentelijk secundair onderwijs

BEVEREN BAZEL

WAT WIL JE LATER WORDEN?
Die vraag hoor je op het einde van de lagere school beslist meer dan eens. Jongens en meisjes van twaalf worden er
soms ongemakkelijk van. Want, zeg nu zelf, er is zovéél te kiezen en … nog zovéél te leren en te ontdekken.
Als je alleen nog maar kijkt naar de studiemogelijkheden dichtbij de deur dan merk je dat er inderdaad talloze
studiesporen zijn. In BEVEREN wordt door het Gemeentelijk Technisch Instituut en de Sint-Maarten Campus
een brede waaier aan keuzes aangeboden. In BAZEL zorgt het Sint-Jorisinstituut voor een ruim en gevarieerd
aanbod. In de derde graad van die drie scholen samen vind je diverse studiedomeinen waarbinnen leerlingen talloze
studierichtingen kunnen volgen.

De scholengemeenschap van het vrij en
gemeentelijk secundair onderwijs Beveren
en Bazel
Dat er zoveel kansen om talenten te ontdekken en te ontwikkelen in eigen streek zijn, is zeker
niet vanzelfsprekend. Het heeft vooral te maken met het feit dat onze scholen samenwerken
als één scholengemeenschap. Elke school heeft haar eigen opdrachten en klemtonen, maar
hand in hand met de andere waakt ze erover dat zowel in de onderwijskern Beveren als in
de onderwijskern Bazel vele studiekeuzes mogelijk zijn en dat ze elkaar kunnen aanvullen.
Intense samenwerking tussen de scholen zorgt ervoor dat leerlingen eenvoudig van school
kunnen veranderen indien dit nodig mocht blijken voor hun opleiding of ontwikkeling.
De lokale verankering van onze scholen zorgt voor onderwijs op maat van je kind. Schoollopen in de buurt bevordert ook de veiligheid en de sociale controle, de jongeren zijn vlug op
school en vlug terug thuis na schooltijd.
Regelmatig overleg tussen de scholen en de regionale bedrijfssectoren zorgt voor een vlotte
doorstroming naar tewerkstelling in bedrijven in de omgeving. Ook de overgang naar het
hoger onderwijs in al haar vormen verloopt succesvol.
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EERSTE GRAAD
1A

SAMEN SCHOOL MAKEN

In deze map vind je, naast het gehele aanbod van onze
scholengemeenschap, ook een brochure per school, met
uitgebreide informatie over het aanbod in de eerste graad,
lessentabellen en enige toelichting bij het eerste en het tweede
jaar. Verder vind je er ook een overzicht van alle studierichtingen
in de tweede en de derde graad.
Een school is echter meer dan lessentabellen. Hoe pakt ze de
vorming precies aan? Leert ze leren? Leert ze kiezen? Hoe leeft
men er samen en hoe leert men je samenleven? Als je op dat soort
vragen antwoorden wil dan klop je best aan de deuren van de
scholen zelf (maak eerst een afspraak!). Ook de websites van de
scholen kunnen je een heel eind op weg zetten. Daar vind je ook
hoe je digitaal de scholen kan contacteren.
Of je vraagt het aan leerlingen, aan ouders van leerlingen of aan
oud – leerlingen van de school. Zij weten je alvast te boeien met
hun positieve verhalen!
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SMM SJB Economie en organisatie
SMM SJB Klassieke talen
SMM
SMM
GTI

Kunst en creatie

Maatschappij en welzijn

SMM SJB Moderne talen en wetenschappen
SMM

SJB STEM-Wetenschappen (industriële wetenschappen)
STEM-Wetenschappen (techniek-wetenschappen)

2B

MODERNISERING SECUNDAIR
ONDERWIJS

Sinds twee schooljaren doorloopt het secundair onderwijs een
vernieuwingsoperatie. Volgend schooljaar is het eerste jaar van
de tweede graad aan de beurt.
De studiekeuze van de leerlingen verloopt getrapt doorheen
het secundair onderwijs. De observerende en oriënterende
eerste graad vormt daarin een eerste trede. Leerlingen leren er
verder ontdekken wie ze zijn, waar hun interesses en intrinsieke
mogelijkheden liggen.
Leerlingen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Daarom
willen we alle leerlingen in de eerste graad voldoende uitdagen
en tegelijkertijd voldoende ondersteunen. De scholen hanteren
zowel binnen de algemene vorming als in het bijkomend aanbod
een verbredende en verdiepende aanpak. In het bijkomende
aanbod zullen de leerlingen ook in contact komen met een brede
waaier van interessegebieden die vooruitblikken op het grootste
deel van de studierichtingen in de tweede en de derde graad.
Zo krijgen leerlingen alle ruimte om hun interesses en
mogelijkheden te verkennen en te ontplooien zodat ze op het
einde van de eerste graad een gemotiveerde keuze kunnen
maken voor een geschikte studierichting in de tweede graad.

BASISZORG VOOR IEDEREEN

Onze scholen willen het zorgbeleid vanuit de basisscholen verder
doortrekken. De brede basiszorg wil elke leerling optimaal
kansen geven om zich te ontplooien. De scholen zullen je graag
toelichten hoe zij de basiszorg vormgeven.

DUAAL LEREN

Dit is nieuw in onze scholengemeenschap. Duaal leren combineert
het beste uit twee werelden: leren op school en leren op de
werkvloer. Theoretische en praktische kennis leer je op school.
Praktijkgerichte kennis en relevante werkervaring ontwikkel
je in een echt bedrijf.
Het bedrijf en de school stemmen voortdurend op elkaar
af. Je behaalt je diploma secundair onderwijs en je zet meteen een
flinke stap in het echte leven! Voor meer informatie verwijzen we
naar www.gtibeveren.be

SMM SJB Economie en organisatie / Maatschappij en welzijn
GTI

SMM

Maatschappij en welzijn

SJB STEM-Technieken

			(Context mechanica, elektriciteit, hout)

TWEEDE GRAAD
3DE JAAR

4DE JAAR

DOMEIN ECONOMIE EN ORGANISATIE

DOMEIN ECONOMIE EN ORGANISATIE

DOORSTROOMRICHTINGEN
SMB SJB Economische wetenschappen ASO

DOORSTROOMRICHTINGEN
SMB
Economie ASO

DUBBELE FINALITEIT (A/D)
SMB SJB Bedrijf en organisatie TSO

DUBBELE FINALITEIT (A/D)
SMB SJB Handel TSO

ARBEIDSMARKTGERICHTE OPLEIDINGEN
SMB SJB Organisatie en logistiek BSO

ARBEIDSMARKTGERICHTE OPLEIDINGEN
SMB SJB Kantoor BSO

DOMEIN MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

DOMEIN MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

DOORSTROOMRICHTINGEN
SMB
Humane wetenschappen ASO

DOORSTROOMRICHTINGEN
SMB
Humane wetenschappen ASO

DUBBELE FINALITEIT (A/D)
SMB
Maatschappij en Welzijn TSO

DUBBELE FINALITEIT (A/D)
SMB
Sociaal technische wetenschappen TSO

ARBEIDSMARKTGERICHTE OPLEIDINGEN
SMB
Zorg en Welzijn BSO

ARBEIDSMARKTGERICHTE OPLEIDINGEN
SMB
Verzorging - voeding BSO

DOMEIN STEM

DOMEIN STEM

DOORSTROOMRICHTINGEN
SMB
Latijn* ASO
SMB SJB Natuurwetenschappen ASO
GTI
SJB Technologische wetenschappen TSO

DOORSTROOMRICHTINGEN
GTI
Elektriciteit - elektronica TSO
GTI
SJB Elektromechanica TSO
GTI
SJB Industriële wetenschappen TSO
SMB
Latijn* ASO
SMB SJB Wetenschappen ASO

DUBBELE FINALITEIT (A/D)
SMB
Biotechnieken TSO
GTI
Elektrotechnieken TSO
GTI
SJB Elektromechanische technieken TSO
GTI
Houttechnieken TSO
GTI
Mechanische technieken TSO
ARBEIDSMARKTGERICHTE OPLEIDINGEN
GTI
SJB Elektriciteit BSO
GTI
Hout BSO
GTI
SJB Mechanica BSO

DUBBELE FINALITEIT (A/D)
GTI
Elektrotechnieken TSO
Houttechnieken TSO
GTI
GTI
SJB Mechanische technieken TSO
SMB
Techniek -Wetenschappen TSO
ARBEIDSMARKTGERICHTE OPLEIDINGEN
GTI
SJB Basismechanica BSO
GTI
Elektrische installaties BSO
GTI
Elektriciteit BSO
GTI
Hout BSO

DOMEIN TAAL EN CULTUUR

DOMEIN TAAL EN CULTUUR

DOORSTROOMRICHTINGEN
SMB
Latijn* ASO
SMB SJB Moderne talen ASO

DOORSTROOMRICHTINGEN
SMB
Latijn* ASO

DUBBELE FINALITEIT (A/D)
SMB
Taal en communicatie TSO

Specifieke informatie over de lessentabellen en de inhoud kan je vinden in de brochures van de scholen.
* komt voor in verschillende domeinen
ASO = algemeen secundair onderwijs BSO = beroepssecundair onderwijs TSO = technisch secundair onderwijs

DERDE GRAAD

SPECIALISATIEJAAR

5DE EN 6DE JAAR
DOMEIN ECONOMIE EN ORGANISATIE
DOORSTROOMRICHTINGEN
SMB
Boekhouden - informatica* TSO
SMB
Economie - moderne talen* ASO
SMB
Economie - wiskunde ASO

DOMEIN ECONOMIE EN ORGANISATIE
SMB SJB Kantooradministratie- en gegevensbeheer BSO

DOMEIN MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN
SMB		
SMB		

DUBBELE FINALITEIT (A/D)
SMB SJB Handel TSO
ARBEIDSMARKTGERICHTE OPLEIDINGEN
SMB SJB Kantoor BSO

DOMEIN MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

Kinderzorg BSO
Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige BSO

DOMEIN STEM
SJB Computergestuurde werktuigmachines BSO
		
Industriële houtbewerking BSO
		
Industrieel onderhoud BSO
Pijpfitten - lassen - monteren BSO

DOORSTROOMRICHTINGEN
SMB
Humane wetenschappen ASO

GTI
GTI
GTI

DUBBELE FINALITEIT (A/D)
SMB
Sociaal technische wetenschappen* TSO

SE-N-SE JAAR

ARBEIDSMARKTGERICHTE OPLEIDINGEN
SMB
Verzorging - voeding BSO

GTI

DOMEIN STEM

DUAAL LEREN

DOORSTROOMRICHTINGEN
SMB
Boekhouden - informatica* TSO
GTI
SJB Elektromechanica TSO
GTI
Industriële ICT TSO
GTI
SJB Industriële wetenschappen TSO
SMB
Latijn - wiskunde ASO
SMB SJB Moderne talen - wetenschappen* ASO
SMB SJB Wetenschappen - wiskunde ASO
DUBBELE FINALITEIT (A/D)
GTI
Elektrische installatietechnieken TSO
GTI
SJB Mechanische vormgevingstechnieken TSO
SMB
Sociaal technische wetenschappen* TSO
Techniek -Wetenschappen TSO
SMB
ARBEIDSMARKTGERICHTE OPLEIDINGEN
GTI 		
Auto BSO
GTI
Elektrische installaties BSO
GTI
Houtbewerking BSO
GTI
Lassen-constructie BSO
GTI
SJB Werktuigmachines BSO

DOMEIN TAAL EN CULTUUR
DOORSTROOMRICHTINGEN
SMB
Economie - moderne talen* ASO
SMB
Latijn - moderne talen ASO
SMB SJB Moderne talen - wetenschappen* ASO

* komt voor in verschillende domeinen
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GTI 		
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Haventechnieken TSO

Elektrotechnicus duaal 7BSO
Installateur gebouwenautomatisering duaal 7BSO
Koelinstallaties duaal 7BSO
Onderhoudsmecanicien zware
bedrijfsvoertuigen duaal 7BSO
Polyvalent mecanicien personenwagens en
lichte bedrijfsvoertuigen 7BSO

