
Edugo
campus
de brug

www.edugo.be

Leven Leren kiezen

Infobrochure 2022-2023



voorwoord 4

STRUCTUUR EDUGO SECUNDAIR ONDERWIJS 5

eerstegraadsschool 6

studierichtingen 7

KRACHTLIJNEN EN VISIE  8

lessentabellen 10

structuur secundair onderwijs 17

ZORGBELEID  26

ONZE SCHOOL PRAKTISCH 30

Internaat 36

ouderraad 38

clb 38

Inschrijvingen  39



4 5

Doorstroomgericht
(1ste, 2de + 3de graad)

SINT FRANCISCUS
Schepenhuisstraat 4 / Evergem

Beste leerling,
Beste ouders,

Het is zover! Je verlaat de basisschool en bent op zoek naar een 
secundaire school. 

In deze brochure laten we je kennismaken met onze school. Wij 
bieden je een school aan met een heel sterk pedagogisch project, 
met grote dynamiek, met veel zorg voor elke leerling, met aandacht 
voor nieuwe didactische werkvormen en kansen om je talenten te 
ontwikkelen. Een school die ervaring heeft met de overgang van 
basis naar secundair en die garant staat voor kwaliteitsvol onderwijs. 

Onze school heeft als grote troef heel veel verschillende basisopties 
(keuzerichtingen) te kunnen aanbieden, voor elke leerling wat 
wils! Ga op zoek naar de lessentabellen en bekijk de studie-
mogelijkheden van EDUGO campus De Brug. 

We hopen dat deze brochure een hulpmiddel kan zijn bij het maken 
van een verantwoorde studiekeuze en tevens een uitnodiging 
inhoudt om het leren en leven op onze campus van dichtbij te leren 
kennen.

Alvast welkom op de eerstegraadsschool EDUGO campus De Brug in 
Oostakker. 

Lut Gobeyn

directeur

Chris Beyens

adjunct-directeur

VOORWOORD
Onze school EDUGO campus De Brug maakt als eerstegraadsschool deel uit van de EDUGO-scholengroep.  
Wij vormen één pedagogische entiteit. Samen met drie bovenbouw-scholen, de kleuter- en de lagere scholen zijn wij een 
belangrijke onderwijsverstrekker in de regio Gent-Noord. 

Eerstegraadsschool Doorstroomgericht 
(2de + 3de graad)

 Doorstroomgericht 
Arbeidsmarktgericht

Centrum voor Deeltijds Onderwijs
(2de + 3de graad)

DE BRUG DE TOREN GLORIEUX
Eksaardserijweg 24 / Oostakker Sint-Jozefstraat 7 / Oostakker Sint-Jozefstraat 7 / Oostakker

Doorstroomgericht 
Arbeidsmarktgericht
(1ste, 2de + 3de graad)

Twee internaten  
voor jongens en meisjes

CAMPUS LOCHRISTI INTERNATEN
Dorp-Oost 32 / Lochristi Eksaardserijweg 24 / Oostakker 

Sint-Jozefstraat 7 /  Oostakker

STRUCTUUR EDUGO  
SECUNDAIR ONDERWIJS
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Onze eerstegraadsschool omvat:
• een eerste leerjaar A met een aanbod van minstens 27 uur basisvorming (met aandacht voor basis, verdieping en 

verbreding) en 5 uur richtinggevend.
• een eerste leerjaar B met een duidelijk remediërend karakter voor Nederlands en wiskunde. Leerlingen in het eerste 

leerjaar B vinden vooral hun motivatie in de lessen waar ze praktisch aan de slag kunnen.

Ook in EDUGO campus Lochristi kan je 1A, 1A STEM, 1B of één van deze basisopties(°) volgen.

eerste leerjaar Tweede leerjaar

LATIJN
met CLIL**

met STEM/ICT

TAAL EN STEM
met uitbreiding Frans, wiskunde, STEM-wetenschappen

met CLIL**

met keuze-uur (sport, taalexpressie,  
STEM-programmeren, STEM-technieken, kunst en creatie)

TECHNIEK
met STEM-technieken

Grafische communicatie en media
Hout

Mechanica en elektriciteit 
met sociale vorming

A AB B
MET
Economie/ICT
Sociale vorming
STEM technieken
Kunst en creatie

STEM-TECHNIEKEN
Bouw- en houttechnieken

Grafische communicatie en media
Mechanica - elektriciteit

(in het 2de leerjaar A en B wordt CLIL** aangeboden)

LATIJN

MODERNE TALEN EN WETENSCHAPPEN (°)

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN (°)

STEM-WETENSCHAPPEN (°)

STEM-TECHNIEKEN

ECONOMIE EN ORGANISATIE (°)

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN (°)

EERSTEGRAADSSCHOOL

ECONOMIE EN ORGANISATIE (°) KUNST EN CREATIE (°)

STUDIERICHTINGEN

TWEEDE GRAAD

DERDE GRAAD (vanaf schooljaar 2023-2024)

SPORT*

* in aanvraag
** zie pagina 11

Studiedomein
DOORSTROOMGERICHT (1)

DOORSTROOMGERICHT
ARBEIDSMARKTGERICHT (2) ARBEIDSMARKTGERICHT (3)

Domeinoverschrijdend Domeingebonden

Taal en cultuur

Latijn

Moderne talen 

Natuurwetenschappen 

Sportwetenschappen

Economische  
wetenschappen

Humane wetenschappen

STEM

Technologische  
wetenschappen

Biotechnologische  
STEM-wetenschappen

Elektromechanische technieken

Mechanische technieken

Elektrotechnieken

Houttechnieken

Grafische technieken

Elektriciteit

Hout

Mechanica

Schilderen en decoratie

Sport Sport

Economie  
en organisatie Bedrijfswetenschappen Bedrijf en organisatie Organisatie en logistiek

Maatschappij  
en welzijn

Maatschappij- en  
welzijnswetenschappen Maatschappij en welzijn Zorg en welzijn

de schuingedrukte richtingen worden aangevraagd

(1) bereidt voor op hoger al dan niet universitair onderwijs
(2) bereidt voor op hoger onderwijs en/of tewerkstelling op de arbeidsmarkt
(3) bereidt voor op tewerkstelling op de arbeidsmarkt

Studiedomein
DOORSTROOMGERICHT (1)

DOORSTROOMGERICHT
ARBEIDSMARKTGERICHT (2) ARBEIDSMARKTGERICHT (3)

Domeinoverschrijdend Domeingebonden

Taal en cultuur

Latijn-Moderne talen

Latijn-Wetenschappen 

Latijn-Wiskunde

Moderne talen- 
Wetenschappen

Economie-Moderne talen

Wetenschappen-Wiskunde 

Economie-Wiskunde

Sportwetenschappen 

Humane wetenschappen

Taal en communicatie- 
wetenschappen

STEM

Technologische  
wetenschappen  
en engeneering

Mechatronica

Biotechnologische en  
chemische wetenschappen

Elektromechanische technieken

Elektrotechnieken

Houttechnieken

Industriële ICT

Grafimedia

Mechanische  
vormgevingstechnieken

Binnen- en buitenschrijnwerk 

Binnenschrijnwerk en interieur

Decoratie en schilderwerken

Elektrische installaties

Lassen constructie

Mechanische vormgeving

Preventief onderhoud installaties 

Sport Sportbegeleiding 

Economie  
en organisatie Bedrijfswetenschappen Commerciële organisatie Onthaal, organistatie en sales

Maatschappij  
en welzijn Welzijnswetenschappen

Gezondheidszorg

Opvoeding en begeleiding 

Assistentie in wonen, zorg en welzijn 

Basiszorg en ondersteuning
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KRACHTLIJNEN EN VISIE 

Als eerstegraadsschool werken we rond zes heel specifieke krachtlijnen.

Op EDUGO De Brug mag iedere leerling zichzelf zijn. Wij wensen ons te focussen op wat ons bindt en niet op wat ons 
scheidt. Pas wanneer we de focus meer gaan richten op de raakvlakken, de gelijkenissen, kan verbinding tot stand komen. 
Verschillen maken een mens rijker en geven anderzijds ook aanleiding tot conflicten. In die zin is onze campus een spiegel 
van de maatschappij waar leerlingen op een positieve manier leren omgaan met diversiteit, zonder hun eigen identiteit te 
verliezen. Deze meerwaarde in de ontwikkeling van iedere leerling situeert zich niet enkel op schoolniveau maar ook op 
klasniveau.

De nadruk ligt op “elke” leerling. Zowel leerlingen die later in een arbeidsmarktgerichte, een doorstromingsgerichte als 
in een richting met dubbele finaliteit terechtkomen. Alle leerlingen uit het basisonderwijs kunnen op vlak van interesse, 
talenten en mogelijkheden een keuze maken uit het aanbod van het eerste jaar. De leerlingen worden van bij de start 
sterk geobserveerd en begeleid. Op die manier kunnen zij een studiekeuze maken die bij hun mogelijkheden past en 
succes ervaren onder andere door:
• differentiatie van de leerplandoelen: aandacht voor basis-, verdiepings- en verbredingsdoelen;
• aanbod van het keuzegedeelte;
• extra aandacht voor remediëring.

Algemene vorming is van belang; we bieden nog geen 
gespecialiseerde opleidingen. Wanneer jongeren 
willen participeren in de samenleving vereist dit basis-
competenties op verschillende vlakken: kennis, taal, ICT, 
cultuur, sport,...

We vinden het belangrijk dat alle leerlingen goed luisteren naar het advies van de basisschool. Vaak is er overleg met de 
basisscholen. Het is belangrijk dat leerlingen zich goed voelen van bij de start. Als het welbevinden goed zit, zal dit ook 
weerspiegeld worden in de leerprestaties. Toch maken de leerlingen in het eerste jaar een beperkte keuze. De klemtoon 
ligt vooral op basisvorming/algemene vorming (27 uren) met daarnaast een keuzegedeelte van 5 uren.

In het 2de jaar maken de leerlingen de keuze voor een basisoptie. Kennis, interesse, talenten zijn bepalend voor een 
positieve oriëntering en niet de keuze die vrienden maken. De leerlingen worden begeleid bij het maken van een juiste 
studiekeuze aan de hand van een studiekeuzetraject. 

Een aanbod op maat van elke leerling houdt ook een efficiënte begeleiding in waarbij alle mogelijke middelen 
aangewend worden om te leren leren, te leren kiezen en te leren leven. Hierbij denken we aan: vakniveaugroepen, 
begeleiding bij leerstoornissen, ondersteuning bij taalachterstand, co-teaching, begeleid zelfstandig leren, 
remediëringslessen, inhaallessen, het Breënsfonds… We hebben extra aandacht voor de aanpassingsmoeilijkheden bij de 
overgang van de basisschool naar het secundair onderwijs.

Persoonlijkheidsontwikkeling van iedere leerling
Iedere leerling staat centraal in ons vormingsproces op geestelijk, fysiek, intellectueel, sociaal, … vlak. We wensen 
onze leerlingen op te voeden tot kritische jongvolwassenen. Ieder personeelslid heeft de opdracht, vanuit zijn of haar 
vakgebied, niet alleen kennis en inhoud door te geven, maar ook de leerlingen te helpen hun eigen weg te vinden. De 
leerkracht doet ertoe! De geestelijke gezondheid van onze jongeren willen we bewaken door hen zowel mentaal als fysiek 
sterker te maken: een gezonde geest in een gezond lichaam. De werkgroepen gezondheid en sport leveren hierbij een 
belangrijke bijdrage. 

Duurzame ontwikkeling vanuit verantwoordelijkheid
We willen door initiatieven op school- en klasniveau onze leerlingen op een gewetensvolle, zorgzame en kritische 
manier leren omgaan met de zorg voor de natuur en het leven van mens en dier. Duurzaam omdat we geloven dat 
mens, milieu en economie in evenwicht moeten zijn zodat we onze planeet niet uitputten. Ontwikkeling omdat het een 
toekomstgericht proces is dat altijd in verandering is en zal blijven, generatie na generatie. Verantwoordelijkheid omdat 
we onze leerlingen bewust willen maken van hun eigen impact op hun leefwereld en de wereld daarbuiten.

Meer info op 
www.edugo.be/secundair-onderwijs/de-brug/algemeen/opvoedingsproject

SAMEN JEZELF ZIJN

AANBOD OP MAAT VAN ELKE LEERLING

BASISVORMING VOOR ALLE LEERLINGEN

POSITIEVE BEGELEIDING IN STUDIEKEUZE

ZORG DRAGEN VOOR ELKE LEERLING

ZORG DRAGEN VOOR IEDERS TOEKOMST
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HET EERSTE LEERJAAR A

Je getuigschrift dat je behaalde in het basisonderwijs is je 
toegangsticket tot het eerste leerjaar A in het secundair 
onderwijs. De eerste graad van dit secundair onderwijs 
heeft een observerende en oriënterende functie.

In de keuzes die we je aanbieden gaan we op zoek naar 
jouw sterktes en talenten. Je maakt een keuze tussen een 
aantal interessante vakken die onder andere een beeld 
geven van de basisopties waaruit je kan kiezen in het 
tweede jaar.

Op het einde van het tweede jaar helpen we jou tijdens de 
lessen ‘schoolloopbaanbegeleiding’ een goede keuze te 
maken naar de tweede graad toe.

De basisvorming in het eerste leerjaar A is minstens 
27 uren en omvat alle vormingscomponenten die aan 
elke leerling onderwezen worden. De keuze-uren 
voorzien een uitbreiding, verdieping of verbreding 
van leerstof. Het keuzegedeelte omvat een aantal 
vakken die richtinggevend kunnen zijn voor je 
verdere studieloopbaan. Het is niet bepalend 
voor de toegang tot een basisoptie in het 2de 
jaar (behalve bij klassieke talen).

LESSENTABELLEN
CLIL
CLIL staat voor Content Language Integrated Learning. Dat 
betekent dat je de lessen van een niet-taalvak in een moderne 
vreemde taal volgt. Op EDUGO campus De Brug is dit in het Engels. 
Uiteraard gebeurt dit met aandacht voor aangepaste leermethodes en 
de nodige ondersteuning. 

Het voordeel hiervan is dat de beschikbare oefentijd voor de moderne 
vreemde taal (hier het vak Engels) verruimd wordt. Deze krachtige 
leermethode zorgt voor meer leerdurf, meer spreekvaardigheid en 
een sneller begrip van de vreemde taal zonder nadeel voor het niet-
taalvak. 

Op onze school kan dit in: 
• 1A Latijn voor het vak Beeld
• 1A Taal en STEM voor het vak Beeld
• 2A Latijn voor het vak Lichamelijke Opvoeding
• 2A (alle andere basisopties behalve Latijn) voor het vak geschiedenis
• 2B voor het vak Lichamelijke Opvoeding.

Voordelen? 
Nadelen? 
FAQ? Zie QR-code 

1 STE LEER JAAR A 1 STE LEER JAAR A
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Keuze-uur voor wie in 1A Taal en STEM volgt
Tijdens dit lesuur probeer je een keuze uit die bij je interesse of talenten ligt. Hier ontplooi je een nieuwe vaardigheid, ga 
je interactief leren, werk je samen met anderen.

KUNST EN CREATIE

Ben je creatief? Hou je van muziek, beeld, woord? Dan is 
dit keuze-uur iets voor jou! Aan de hand van projecten en 
workshops leer je jezelf, je talenten en interesses kennen 
en ontplooien. Uiteraard ga je vooral zelf aan de slag met 
verschillende artistieke en creatieve expressievormen, 
maar we maken ook tijd om samen te genieten van de 
kunst die anderen voor ons gemaakt hebben. 

SPORT

Wil je een extra uur bewegen, kies dan voor sport. De 
keuzelessen sport hebben als doel de leerlingen te 
laten kennismaken met alternatieve sporten. Tjoekbal, 
gaelic football, smashball en floorball zijn maar enkele 
keuzes uit een waaier van sporten waarin de leerlingen 
uitgedaagd worden. De nadruk ligt op het beleven van 
plezier bij het bewegen en sporten. 

TAALEXPRESSIE

Hou je van acteren? Ben je graag met taal bezig? Durf je 
jezelf helemaal te smijten? Dan is taalexpressie echt iets 
voor jou!

Tijdens de lessen behandelen we verschillende thema’s 
zoals articulatie, spreekdurf, non-verbale communicatie... 

Dit doen we aan de hand van spelletjes, individuele 
opdrachten en groepswerken. Soms werken we met 
bestaand tekstmateriaal uit bekende film en series, 
andere keren mag je dan weer de schrijver in jezelf 
bovenhalen. Goesting en durf zijn de belangrijkste 
elementen van taalexpressie. 

STEM-TECHNIEKEN

Zin om eens praktisch aan de slag te gaan? STEM-
technieken wil jou laten kennismaken met het praktische 
aspect van STEM. De nadruk ligt hier meer op technische 
vaardigheden, met een gezond evenwicht tussen 
‘denken’ en ‘doen’. Je maakt kennis met verschillende 
materialen (hout, metaal, PVC, …) en je maakt gebruik 
van allerlei gereedschappen en machines waaronder ook 
de 3D-printer of lasercutter. Klaar om je mouwen op te 
stropen? 

STEM-PROGRAMMEREN

Wil je een eigen game maken? Een robot programmeren? 
Een zelfrijdende auto bouwen? Een website bouwen? Een 
eigen muzieknummer producen? Dan is het talentenuur 
STEM-programmeren iets voor jou! Tijdens deze lessen 
leer je werken met Lego Mindstorms, Scratch, Ableton 
Live en diverse programmeertalen en software.
 

LATIJN

Studeer je graag? Hou je van talen? Ben je geïnteresseerd in vreemde 
culturen en geschiedenis? Dan is Latijn iets voor jou. 

Je gaat op ontdekking in de Grieks-Romeinse wereld en haar 
betekenis voor de samenleving van vandaag. Je verdiept je in de 
Latijnse taal. In de 4 uren Latijn bouw je langzamerhand woordenschat 
op, leer je teksten begrijpen en raak je geboeid door het leven van de 
Romeinen.

De taalvaardigheid van deze leerlingen wordt versterkt door de keuze 
die ze kunnen maken om het vak beeld in het Engels te volgen.

Je krijgt daarenboven één uur per week STEM/ICT.

Aardrijkskunde 2

Beeld (CLIL) 1

Geschiedenis 1

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Mens en samenleving 2

Moderne vreemde talen

Engels 1

Frans 3

Muziek 1

Natuurwetenschappen 2

Nederlands 4

Techniek 2

Wiskunde 4

Basisvorming 27

Latijn 4

STEM/ICT 1

Totaal 32

1STE LEERJAAR A1 STE LEER JAAR A
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TAAL EN STEM 

Ben je geïnteresseerd in taal, wiskunde, wetenschappen en techniek? 
Dan is de richting Taal en STEM iets voor jou!

Naast het basispakket van 28 uren algemene vorming krijg je een 
aanvullend uur Frans en wiskunde en een uur STEM-Wetenschappen. 
De lessen Frans en wiskunde worden gegeven in klasoverstijgende 
vakniveaugroepen waarin we de sterken uitdagen (verdiepende 
leerstof geven) en wie het moeilijk heeft voor een van deze vakken, 
bijwerken (remediëren). Deze vorm van werken zorgt er voor dat we de 
leerlingen op maat begeleiden en uitdagen. Hierdoor krijgt iedereen 
optimale kansen om vorderingen te maken.

In de lessen STEM-wetenschappen gaan de leerlingen na een 
onderzoeks vraag aan de slag. Leerlingen gaan hierbij creatief, 
onderzoekend, probleemoplossend en ontwerpend aan de slag met 
een open en nieuwsgierige blik naar de fysische wereld.

De taalvaardigheid van deze leerlingen wordt versterkt door de keuze 
die ze kunnen maken om het vak beeld in het Engels te volgen.

Aardrijkskunde 2

Beeld (CLIL) 2

Geschiedenis 1

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Mens en samenleving 2

Moderne vreemde talen

Engels 1

Frans 3

Muziek 1

Natuurwetenschappen 2

Nederlands 4

Techniek 2

Wiskunde 4

Basisvorming 28

STEM-wetenschappen 1

Uitbreiding Frans 1

Uitbreiding wiskunde 1

Keuzegedeelte

Kunst en creatie

1

Sport 

STEM-programmeren

STEM-technieken

Taalexpressie

Totaal 32

1STE LEERJAAR A

TECHNIEK

Ben je getriggerd door techniek? Wil je bij een probleemstelling ook 
direct aan de slag? Werken met allerhande materialen motiveert je? 
Droom je van een geslaagd werkstuk? 

Dan zullen de lessen van de richting Techniek, naast de 
gemeenschappelijke basisvorming van 28 lesuren per week, je zeker 
interesseren.

In de lessen STEM-technieken worden drie componenten aangeboden: 
mechanica-elektriciteit, grafische communicatie en media en 
houttechnieken. Je leert er een ontwerp uitvoeren, je maakt kennis 
met de verschillende materialen en technieken en je wordt praktisch 
vaardig.

In de lessen sociale vorming komen volgende inhouden aan bod:
• de mens en zijn omgeving
• gedrag, relaties, voeding, wetenschappen
• gezondheid, milieu, veiligheid
• sociale en communicatieve vaardigheden

De leerlingen maken kennis met de verschillende vakgebieden die 
in het tweede jaar als basisoptie aangeboden worden. Op deze wijze 
kan gemakkelijker een keuze gemaakt worden die past bij de eigen 
interesses en mogelijkheden.

De verschillende componenten worden halfjaarlijks per twee 
lesuren aangeboden. Zo kan elk vakgebied in continuïteit 
volwaardig uitgebouwd worden.

Voor deze praktische lessen worden de klassen 
in twee groepen gesplitst zodat individuele 
begeleiding mogelijk is.

Aardrijkskunde 2

Beeld 2

Geschiedenis 1

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Mens en samenleving 2

Moderne vreemde talen

Engels 1

Frans 3

Muziek 1

Natuurwetenschappen 2

Nederlands 4

Techniek 2

Wiskunde 4

Basisvorming 28

Sociale vorming 1

STEM-technieken 

Hout 
mechanica/elektriciteit 
grafische communicatie en media

3

Totaal 32

1STE LEERJAAR A
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HET EERSTE LEERJAAR B

Is het leren van een groot aantal vakken een hele klus voor 
jou? Zou je naast stilzitten in de les ook graag wat ondernemen? 
Ga je graag om met mensen? Behaalde je geen getuigschrift 
basisonderwijs? Dan start je in het eerste leerjaar B. 

In het eerste leerjaar B krijgt het vak techniek ruime aandacht. 
In deze lessen komen de leerlingen in aanraking met een 
verscheidenheid aan vakgebieden (metaal - elektriciteit - hout - 
bouw - decoratie - economie - sociale vorming). In tegenstelling 
tot het eerste leerjaar A ligt de klemtoon vooral op praktische 
toepassingen. 

In de meeste vakken wordt de leerstof gedifferentieerd 
aangeboden: differentiatie naar tempo, naar moeilijkheids graad 
en naar verwerking.

Via begeleid zelfstandig leren krijgt elke leerling individueel 
onderwijs op eigen maat aangeboden. Hiervoor kiezen we 
bewust voor kleine klasgroepen (max. 12 leerlingen) zodat 
elke leerling de nodige aandacht krijgt en alle kansen om zich 
te ontplooien. Binnen deze kleine klasgroepen hanteren we 
op welgekozen momenten co-teaching om te voldoen aan de 
noden van deze leerlingen.

Via remediëring en verdieping werkt iedereen volgens eigen 
mogelijkheden. Dit leidt tot succeservaringen die de motivatie 
versterken.

Het kleinschalig werken heeft ook een positieve invloed op het 
welbevinden van de leerlingen. Op het einde van elk trimester 
doorbreken we het lessenrooster door projecten aan te bieden 
waar er vakoverschrijdend gewerkt wordt en waar sport, cultuur, 
muziek, gezondheid … aan bod komen. Op deze manier worden 
andere talenten van onze leerlingen gestimuleerd.

Beeld 2

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappelijke vorming 3

Moderne vreemde talen

Engels 1

Frans 2

Muziek 1

natuur en ruimte 2

Nederlands 4

Techniek 4

Wiskunde 4

Basisvorming 27

klasuur 1

economie/ICT 1

Sociale vorming/ 
Kunst en creactie

1

STEM-technieken 

Decoratie 
Elektriciteit 
hout
metaal

2

Totaal 32

1STE LEERJAAR B
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DOORSTROOMGERICHT DOORSTROOMGERICHT
ARBEIDSMARKTGERICHT ARBEIDSMARKTGERICHT

1st
e  g
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ad

2A 

Latijn

Moderne talen en wetenschappen

STEM-wetenschappen

Economie en organisatie

Maatschappij en welzijn

Sport *

2A

STEM-technieken
• Bouw- en houttechnieken

• Mechanica - elektriciteit

• Grafische communicatie en media

Economie en organisatie

Maatschappij en welzijn

2B

STEM-technieken

Economie en organisatie

Maatschappij en welzijn

Kunst en creatie

1A 

Latijn

Taal en STEM

1A

Techniek

1B

1ste leerjaar B

STRUCTUUR SECUNDAIR ONDERWIJS

* in aanvraag



18 19

HET TWEEDE LEERJAAR A

In het tweede leerjaar A krijgen de leerlingen 25 lesuren 
algemene vorming. Zij kiezen daarnaast een basisoptie.

L ATIJN

Aardrijkskunde 1

Beeld 1

Engels 2

Frans 3

Geschiedenis 2

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Muziek 1

Natuurwetenschappen 1

Nederlands 4

Techniek 2

Wiskunde 4

Basisvorming 25

* ICT wordt geïntegreerd aangeboden

basisvorming  

= 25 lesuren

latijn

latijn 5

ICT *

Wiskunde 
verdiepend/remediërend

1

Wetenschappen/economie 
en organisatie
verdiepend

1

Totaal 32

Basisoptie

2DE LEERJAAR A

BASISOPTIE  
LATIJN

De basisoptie Latijn is een logisch vervolg van het eerste 
jaar Latijn en wil de leerlingen langs de studie van een 
verfijnd taalsysteem in contact brengen met de letterkunde 
en beschaving van de Romeinse wereld: een beschaving 
die een sterke invloed uitoefende op onze hedendaagse 
samenleving. Dit alles gebeurt hoofdzakelijk door het lezen 
en bestuderen van Latijnse teksten. In deze basisoptie zijn 
volgende vaardigheden onmisbaar: een goed geheugen en 
het vermogen tot abstract denken. 

Je bent sterk gemotiveerd, je werkt nauwkeurig en 
nauwgezet. Je hebt de discipline om aan je studie te blijven 
en je zet door. Zelfstandig werk schrikt je niet af. Je popelt 
om de klassieke taal verder onder de knie te krijgen en ook 
de bijhorende geschiedenis wakkert je interesse aan. Dan is 
Latijn iets voor jou. 
Deze basisoptie wordt aangevuld met 1 uur wiskunde waar 
zowel remediërend als verdiepend kan gewerkt worden 
naargelang de nood.

Verder maken de leerlingen kennis met de 
basisopties economie en organisatie en 
wetenschappen. Op die manier kunnen leerlingen 
een meer gerichte keuze maken naar de 2de graad 
mocht de richting Latijn niet gecontinueerd 
worden in de 2de graad.
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MODERNE TALEN EN WETENSCHAPPEN (1)

STEM-WETENSCHAPPEN (1)

ECONOMIE EN ORGANISATIE (1)

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN (1)

SPORT (1)*

2DE LEERJAAR A

Aardrijkskunde 1

Engels 2

Frans 3

Geschiedenis 2

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Muziek 1

Natuurwetenschappen 1

Nederlands 5

Techniek 2

Wiskunde 4

Basisvorming 25

Moderne talen en wetenschappen

Moderne talen en 
wetenschappen

5

ICT 1

wiskunde 
verdiepend/remediërend

1

Totaal 32

STEM-wetenschappen

STEM-wetenschappen 5

ICT 1

Wiskunde 
verdiepend/remediërend

1

Totaal 32

Economie en organisatie

Economie en organisatie 5

ICT 1

Wiskunde 
verdiepend/remediërend

1

Totaal 32

Maatschappij en welzijn

Maatschappij en welzijn 5

ICT 1

wiskunde 
verdiepend/remediërend

1

Totaal 32

basisvorming  

= 25 lesuren

Basisoptie

(1) Voorbereidend op doorstroomrichtingen

BASISOPTIE  
MODERNE TALEN EN 
WETENSCHAPPEN 

Kenmerkend voor de basisoptie Moderne talen 
en wetenschappen zijn 3 lesuren wetenschappen 
en 2 lesuren moderne talen. Je hebt interesse 
voor wetenschappen en je wil aan de hand 
van wetenschappelijke proeven de correcte 
wetenschappelijke werkwijze aangeleerd krijgen? 
Je wordt op weg gezet om aan de hand van allerlei 
experimenten kritisch wetenschappelijk te leren 
denken. Je wil onderzoekend leren en houdt ook van 
natuurwetenschappen, techniek en wiskunde. 

Je hebt eveneens interesse in moderne talen. Tijdens 
deze lesuren wil je de communicatie in het Nederlands en 
moderne vreemde talen verkennen. Je denkt na over taal, 
over taalgebruik en taalsystemen en je ontdekt diverse 
vormen van fictie. Natuurlijk leer je ook interpreteren, 
improviseren, presenteren en creëren binnen taal. Kortom 
talen en wetenschappen liggen binnen je interesses. 

In het keuzegedeelte wordt naast het lesuur ICT gekozen 
voor 1 lesuur extra wiskunde waarbij remediëring of 
verdieping aangeboden wordt, naargelang de nood.

BASISOPTIE  
SPORT *

Je bent sportief en sociaal ingesteld en je hebt 
daarenboven interesse voor wetenschappen. Belangrijk 
in deze basisoptie is het bewegen en het onderzoekend 
leren. In de lessen wetenschappen wordt de link 
gelegd met het sportende lichaam. Biologie en fysica 
zijn de hoofdbestanddelen. Komt zeker aan bod: het 
ademhalingsstelsel, het spierstelsel, de samenwerking van 
spieren, gewrichten en beenderen, evenwicht, voeding en 
sportdranken, voedingsrichtlijnen,…

Je sport graag en veel en wil graag andere disciplines 
ontdekken. 

BASISOPTIE  
STEM-WETENSCHAPPEN 

In de basisoptie STEM-wetenschappen spreken de 
onderdelen van STEM: wetenschappen, technologie, 
engeneering en wiskunde je heel sterk aan. Je bent knap 
in wiskunde en een brede algemene vorming spreekt je 
aan. Je wil graag technologische en wetenschappelijke 
wetten ontdekken als basis voor technische en praktische 
realisaties. Je wil je verdiepen in het technisch proces dat 
de leidraad vormt doorheen projecten waarin de kennis 
verworven wordt door middel van probleemoplossend 
denken. Onderzoeken en ontwerpen zijn twee 
sleutelbegrippen binnen deze basisoptie. 

Je bent bereid energie te steken in het studeren van 
leerstof en oefeningen te maken. Het is een uitstekende 
voorbereiding op STEM-studies in de tweede en derde 
graad. In het keuzegedeelte wordt naast het lesuur ICT 
gekozen voor 1 lesuur extra wiskunde waar remediëring 
of verdieping aangeboden wordt, naargelang de nood. 

Sport

Sport 2

Wetenschappen 3

ICT 1

Wiskunde 
verdiepend/remediërend

1

Totaal 32

* in aanvraag

* in aanvraag
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STEM-TECHNIEKEN: 
GRAFISCHE COMMUNICATIE EN MEDIA (2)

MECHANICA EN ELEKTRICITEIT (2)

BOUW EN HOUT (2)

ECONOMIE EN ORGANISATIE (2)

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN (2)

Aardrijkskunde 1

Engels 2

Frans 3

Geschiedenis 2

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Muziek 1

Natuurwetenschappen 1

Nederlands 5

Techniek 2

Wiskunde 4

Basisvorming 25

basisvorming  

= 25 lesuren

Maatschappij en welzijn

Maatschappij en welzijn 5

ICT 1

Wetenschappen 
verdiepend/remediërend

1

Totaal 32

(2)  Voorbereidend op richtingen met dubbele finaliteit:  
doorstroom en arbeidsmarktgericht

2DE LEERJAAR A

BASISOPTIE  
ECONOMIE EN ORGANISATIE 

Economie en organisatie is een domein waarin je je thuis 
zal voelen als je geïnteresseerd bent in ondernemen, 
handel, kopen en verkopen, marketing, … Nu eens 
bekeken vanuit het standpunt van de consument, dan 
eens met de bril van de producent of die van de overheid. 
De handels- en bedrijfswereld kan niet zonder sterke 
ICT-vaardigheden en een stevige portie talenkennis. Je 
zit hier op je plaats wanneer je in het hoger onderwijs 
de economische wereld wil gaan verkennen of later mee 
een bedrijf wil runnen. Of misschien zoek je eerder een 
uitdaging in het magazijn of aan de balie? 

Je kan in 2A deze basisoptie op twee niveaus volgen: 
gericht naar een doorstroomrichting of gericht naar 
een richting met dubbele finaliteit: doorstroom naar 
hoger onderwijs of arbeidsmarktgericht. Beide niveaus 
krijgen de basisleerstof. Er wordt verschil gemaakt in de 
verdiepende leerstof. 

In de B-stroom bereidt deze basisoptie voor op 
arbeidsmarktgerichte studies. 

Deze basisoptie wordt aangevuld met 1 uur wiskunde 
waar zowel remediërend als verdiepend kan gewerkt 
worden naargelang de nood (in de doorstroomoptie) of 
met 1 uur toegepaste informatica (in de doelgroep die 
voorbereid wordt op een richting met dubbele finaliteit).

BASISOPTIE  
MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

Als het gedrag van mensen met betrekking tot 
levensstijl en samenleven jou aanspreekt, dan is de 
basisoptie Maatschappij en Welzijn een domein voor 
jou. Je leert er over sociaal gedrag en maatschappelijke 
fenomenen en over persoonlijke en gezonde levensstijl. 
Je verwerft inzicht over de invloeden uit de psychologie, 
pedagogie (opvoedkunde), sociologie, economie en 
natuurwetenschappen op de mens in de maatschappij.

Je wil later een beroep uitoefenen waarbij de mens 
centraal staat. Sociaal engagement en communicatieve 
vaardigheden zijn hierbij belangrijk. In dit studiedomein 
steek je heel wat op over sociale situaties, (actuele) 
maatschappelijke fenomenen en over kunst- en 
cultuuruitingen. We bereiden je voor op richtingen die dit 
wetenschappelijk aanpakken, maar ook op richtingen in 
de zorg of onderwijssector die werken met mensen (jong 
en oud).

Je kan in 2A deze basisoptie op twee niveaus volgen 
gericht naar een doorstroomrichting of gericht naar 
een richting met dubbele finaliteit: doorstroom naar 
hoger onderwijs of arbeidsmarktgericht. Beide niveaus 
krijgen de basisleerstof. Er wordt verschil gemaakt in de 
verdiepende leerstof.

In de B-stroom bereidt deze basisoptie voor op 
arbeidsmarktgerichte studies.

Deze basisoptie wordt in de A-stroom aangevuld met 
1 uur wiskunde waar zowel remedierend als verdiepend 
kan gewerkt worden naargelang de nood (in de 
doorstroomoptie) of met 1 uur wetenschappen in de 
doelgroep die voorbereid wordt op een richting met 
dubbele finaliteit).

STEM-technieken
Grafische communicatie en media

STEM-technieken 
Grafische communicatie en media

5

ICT 1

Toegepaste informatica 1

Totaal 32

STEM-technieken
Mechanica - elektriciteit

STEM-technieken 
Mechanica - elektriciteit

5

ICT 1

Toegepaste wiskunde 1

Totaal 32

STEM-technieken
Bouw- en houttechnieken

STEM-technieken 
Bouw- en houttechnieken

5

ICT 1

Toegepaste wiskunde 1

Totaal 32

Basisoptie

Economie en organisatie

Economie en organisatie 5

ICT 1

Toegepaste informatica 1

Totaal 32

* in aanvraag
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HET TWEEDE LEERJAAR B

STEM-TECHNIEKEN (3)

ECONOMIE EN ORGANISATIE (3)

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN (3)

KUNST EN CREATIE (3)

Engels 1

Frans 2

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappelijke vorming 2

Muziek 1

Natuur en ruimte 2

Nederlands 3

Techniek 2

Wiskunde 3

Basisvorming 20

basisvorming  

= 20 lesuren

STEM-technieken

ICT 1

Remediëring/verdieping 
(project)

1

STEM-technieken 10

Totaal 32

Basisoptie

Economie en organisatie
Kunst en creatie
Maatschappij en welzijn

ICT 1

Remediëring/verdieping 
(project)

1

2 basisopties, te kiezen uit:
Maatschappij en welzijn (5u)

Economie en organisatie (5u)

Kunst en creatie (5u)

10

Totaal 32

(3)  Voorbereidend op richtingen die  
arbeidsmarkt gericht zijn.

2DE LEERJAAR B

BASISOPTIE  
STEM-TECHNIEKEN 

In de basisoptie STEM-technieken komen de vier 
componenten van STEM (wetenschappen, technologie, 
engeneering en wiskunde) aan bod. In deze lessen gaat 
veel aandacht naar het ontwerpen en het uitvoeren van 
het ontwerp. Techniek en technologie spelen daarbij een 
belangrijke rol. Deze basisoptie is iets voor jou wanneer 
je bijzondere interesse hebt voor techniek. Je houdt er 
van om werkstukken samen te stellen, je werkt graag 
met technische tekeningen en stappenplannen. Je 
doel is kennis op te doen om een richting te volgen die 
arbeidsmarktgericht is of om verder te studeren. 

In het eerste jaar werd kennis gemaakt met metaal, 
elektriciteit, hout en grafische technieken. In het tweede 
jaar verdiep je je in één van de pakketten: mechanica-
elektriciteit, bouw- en houttechnieken of grafische 
communicatie en media. Je gaat om met realisaties, 
constructies, installaties en producten die aansluiten 
bij menselijke behoeften. Verschillende materialen en 
realisatietechnieken worden verkend. Er wordt veel 
aandacht besteed aan de interactie tussen ontwerpen en 
realiseren. 

De basisoptie STEM-technieken wordt in 2A aangevuld 
met 1 uur ICT voor iedereen en naargelang de keuze 
van het pakket krijgen leerlingen of 1 uur toegepaste 
wiskunde of 1 uur toegepaste informatica. 

In het tweede leerjaar B omvat de basisoptie STEM-
technieken inhouden rond volgende vakgebieden: 
bouw en hout, elektriciteit, mechanica, schilderen en 
decoratie en land- en tuinbouw. Zij bereiden voor op een 
arbeidsmarktgerichte studierichting. 

BASISOPTIE  
KUNST EN CREATIE 

Deze basisoptie wil je zin voor creativiteit aanspreken. 
Je ontdekt waar kunst en creatie een belangrijke rol 
spelen. Je gaat creatief aan de slag met beeld, klank, 
woord, beweging, media en leert je creatief en expressief 
uitdrukken.

Je bent sterk geïnteresseerd in kunst en vormgeving. 
Je hebt artistieke vaardigheden of talenten. Daarnaast 
ontdek je in deze lessen de vele vormen van kunstzinnige 
expressie: beeld, muziek, theater, video,... Je bekijkt 
dingen op een kunstzinnige manier en je zoekt naar 
creatieve oplossingen.

Je ontwikkelt nieuwe creatieve vaardigheden en leert 
nieuwe technieken te gebruiken. Natuurlijk wil je dan 
dingen maken en het resultaat aan de mensen tonen. 
Hierbij laat je je fantasie de vrije loop en probeer je 
dingen op een andere manier te bekijken. 

Deze basisoptie scherpt je creativiteit aan die je ook in 
andere domeinen kan gebruiken. 
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Cel leerlingenbegeleiding
Vaak wordt hulp ingeroepen wanneer ouders ervaren dat hun kind 
problemen ondervindt die de studieresultaten of het welbevinden 
op school negatief bepalen. Soms geven leerlingen zelf aan dat er 
wat schort en stellen zij een hulpvraag. 

Of leraren geven aan dat een probleem bij een leerling waarschijnlijk 
een dieperliggende oorzaak heeft. Al deze vragen en meldingen 
komen in de cel leerlingenbegeleiding aan bod. Wekelijks komt 
de cel leerlingenbegeleiding samen. Naast de directie maken ook de 
leerlingenbegeleiders en de begeleiders van het CLB hier deel van uit. 

Voor problemen op medisch, pedagogisch of sociaal-emotioneel vlak wordt er gezocht naar oplossingen. In alle discretie 
begeleidt deze cel en volgt zij de zaak op. 

Uitdaging op maat
Via verschillende didactische werkvormen dagen wij onze leerlingen uit en zetten we sterk in op differentiëren. Binnen 
ieder vak van de basisvorming en binnen de basisopties worden leerlingen door verdiepingsdoelen uitgedaagd op hun 
beheersniveau.

Leren leren is een belangrijk aandachtspunt in alle vakken. We helpen de leerlingen met onder andere tips, een planning, 
het aanbieden van structuur,... bij de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs.

Wij kiezen ook bewust voor kleine of halve klasgroepen in vakken als Latijn, STEM-technieken, eerste en tweede leerjaar B, … 

Ook de sterken worden uitgedaagd
Door de klassen voor vakken als Frans en wiskunde in drie of vier niveaugroepen in te delen, willen we niet alleen de 
leerlingen die moeite hebben met het vak de basisleerstof extra uitleggen maar daarnaast ook de sterken uitdagen om 
zich nog meer te meten in deze vakken. In andere klassen kiezen we voor deze vakken er dan juist voor om te werken met 
co-teachers. Met 2 leraren voor de klas. Met heel veel leerwinst tot gevolg

Voor hoogbegaafde leerlingen is er de kans om een project te volgen. Op die manier dagen we hen uit. 

Leer- en ontwikkelingsstoornissen
Op onze school hebben we evenzeer aandacht voor leerlingen met leerstoornissen (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie, …) 
of met een ontwikkelingsstoornis (ADHD, ADD, autisme, het syndroom van Gilles de la 
Tourette, NLD, …).
 
Indien er sprake is van zo’n leerstoornis verwachten we als school een 
gemotiveerd verslag van een logopedist of een erkend centrum, of van een 
arts (ontwikkelingsstoornis) zodanig dat wij passende maatregelen kunnen 
treffen. Leerlingen met leerzorg worden opgevolgd door Mw. Balcaen, 
leerzorgcoördinator. 

Door ons zorgbeleid willen we zorg dragen voor alle leerlingen; we willen iedereen optimale kansen geven 
om de eindtermen te behalen. Zich goed voelen op school is van cruciaal belang. De uitbouw van een goede 
leerlingenbegeleiding is een prioriteit voor onze school. Als school zetten wij in op een zorgzame betrokkenheid, op een 
positieve leerlinggerichte houding van het personeel voor alle leerlingen. Dit sluit naadloos aan bij de krachtlijnen van 
onze school.

Leerlingenbegeleiding op school
De vakleraren en de titularis bij uitstek zijn een eerste aanspreekpunt bij mogelijke problemen: zowel voor 
studieproblemen als problemen op sociaal-emotioneel vlak. 

Wanneer de problemen zich ook klasoverstijgend voordoen kan de leerlingenbegeleider ingeroepen worden. Per 
studiedomein (Latijn, Taal en STEM, Techniek en de B-stroom) staat er een leerlingenbegeleider ter beschikking die zorgt 
voor een degelijke opvolging. 

Voor de leerlingen met keuze Latijn, Taal en STEM en het logische vervolg in het 2de jaar is dit mevrouw Ilse Vandesande.  
Meneer Donald Verstraete is verantwoordelijk voor de leerlingen met keuze Techniek in 

het eerste jaar en de vervolgbasisopties. 

Het eerste leerjaar B neemt mevrouw Myriam Vanlede voor haar rekening. 
Meneer Filip Van Uytfanghe is leerlingenbegeleider voor de leerlingen 

van het tweede leerjaar B. 

ZORGBELEID 

Mr. Filip Van Uytfanghe Mevr. Myriam Vanlede

Mevr. Ilse Vandesande Mr. Donald Verstraete

Mevr. Kim Balcaen
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Inhaallessen/remediëringslessen
Dit zijn lessen die facultatief kunnen georganiseerd worden. 

Voor Frans en Wiskunde worden in het eerste leerjaar A 
en in het tweede leerjaar A elke week bijkomende lesuren 
georganiseerd. Deze lessen gaan door om 15u45. 

Als je bepaalde minimumdoelstellingen niet bereikt hebt of 
als je om een of andere reden (bijv. ziekte) een achterstand 
hebt opgelopen, dan zijn deze lessen voor jou bedoeld. In deze 
lessen wordt individueel of in kleine groepen les gegeven om 
je opgelopen achterstand voor een bepaald leerstofdeel zoveel 
mogelijk op te halen of om het tekort weg te werken. 

Vooral wanneer de basisbegrippen, -inzichten en -technieken rond een 
specifiek onderwerp ingeoefend moeten worden, kunnen bijkomende oefeningen voor jou noodzakelijk zijn, omdat 
dan het fundament voor het leersucces wordt gelegd. Een goede beheersing versterkt je zelfvertrouwen en je 
doorzettingsvermogen. Deze lessen worden dus niet bedoeld als bijlessen. 

Huiswerkbegeleiding (B-stroom)
Leerlingen uit 1B of uit 2B die op school hun huiswerk willen maken of hun toetsen willen studeren en daarbij wel wat 
ondersteuning kunnen gebruiken, kunnen naar de huiswerkklas gaan. We voorzien in materiaal, voldoende computers en 
een rustige werksfeer. 

Leerbegeleiding (A-stroom)
Een individueel begeleidingstraject kan opgestart worden voor leerlingen waarbij het leren en organiseren nog steeds 
heel moeilijk verloopt. Deze leerlingen zullen dan tijdens een 8ste lesuur extra ondersteuning krijgen. Hierin worden 
nieuwe leerstrategieën aangereikt en wordt er gezocht naar de optimale leerstrategie. Het is uiteraard de bedoeling dat 
de leerling ook effectief aan de slag gaat met de aangereikte tools, zowel tijdens de ondersteuningsmomenten als bij het 
studeren thuis.

Niveaugroepen
Leerlingen die in het eerste leerjaar A kiezen voor Taal en STEM worden voor de vakken wiskunde en Frans ingedeeld in 
niveaugroepen. 

Deze werkvorm wil sterke leerlingen uitdagen en minder sterke leerlingen extra begeleiden. 

Voornaamste kenmerken van dit differentiatiemodel:

Voor de lesuren wiskunde en Frans worden de leerlingen 
gegroepeerd per niveaugroep. 
In de uitdagende niveaugroep zitten de sterkste 
leerlingen, in de verdiepende niveaugroep de modale 
leerlingen en in de basisniveaugroep de minder sterke 
leerlingen voor deze vakken.

De indeling in niveaugroepen wordt bepaald op 
het einde van de maand september na een eerste 
instaptoets. 

Tijdens het eerste trimester van het schooljaar zijn 
overstapmogelijkheden naar een ander niveau 
ingebouwd: na de herfstvakantie en onmiddellijk na de 
kerstvakantie. 

De vakleraren die les geven aan de niveaugroepen 
hebben wekelijks intens overleg: er worden afspraken 
gemaakt over de te geven leerstof, over de oefeningen 
en taken die aan de verschillende groepen worden 
opgelegd, over de kleine en grote toetsen, … 

Herhalingstoetsen en proefwerken zijn identiek voor alle 
niveaugroepen, want alle groepen verwerken dezelfde 
leerstof (bepaald door het leerplan). Kleine toetsen 
verschillen in moeilijkheidsgraad en bepalen mee welke 
cijfers gegeven worden voor dagelijks werk. 

Niveaugroepen hebben vele voordelen: 

Differentiatie gebeurt door de manier van verwerking 
van de leerstof (leerplan): als knappere leerling heb je 
minder verwerkingstijd nodig, kan je meer zelfstandig 
werk aan en worden je ook moeilijkere oefeningen 
aangeboden. Als leerling van de basisniveaugroep krijg 
je meer verwerkingstijd, indien nodig krijg je meer uitleg 
en begeleiding en zal ook meer tijd besteed worden aan 
“leren leren”. Hierdoor krijgt iedereen de meeste kansen 
om vorderingen te maken. 

Je evolutie kan zeer goed gevolgd worden en de 
oriëntering op het einde van het schooljaar tekent zich 
duidelijker af. 
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ONZE SCHOOL PRAKTISCH

EEN DAG OP EDUGO CAMPUS DE BRUG

We verwachten je tijdig op school: bij het 1ste belsignaal om 8u22.

1ste lesuur 08u25 - 09u15

2de lesuur 09u15 - 10u05

speeltijd

3de lesuur 10u20 - 11u10

4de lesuur 11u10 - 12u00

middagpauze

5de lesuur 13u00 - 13u50

6de lesuur 13u50 - 14u40

speeltijd

7de lesuur 14u55 - 15u45

Er is gelegenheid tot avondstudie, huiswerkklas, leerbegeleiding of dactylografie (1x/week) tot 16u40.
De inhaal- en remediëringslessen gaan dan ook door.

MIDDAGPAUZE

Naar huis
Controle gebeurt door een leerkracht aan de hand van 
de leerlingenkaart bij het terugkeren.

Op school

Schoolrestaurant
Iedere leerling krijgt bij het begin van het schooljaar een elektronische betaalkaart met een persoonlijke code.  
De betaling van de maaltijd gebeurt door middel van die kaart.

In de schoolkeuken worden elke middag verse maaltijden 
geserveerd. Er wordt gezorgd voor een lekker en zeer 
gevarieerd maandmenu. Dit kan je vooraf bekijken via onze 
website of dagelijks nalezen aan het secretariaat. Iedere middag 
kan je kiezen tussen een warme maaltijd of een koude schotel. 
We bieden ook vegetarische schotels aan. Daarnaast zorgen 
we dagelijks voor verse soep en verschillende desserts. Je kan 
steeds (gratis) gekoeld plat water krijgen of kiezen voor een 
smaakwater of bruiswater.

Broodje of eigen lunchpakket
Wie een eigen lunchpakket of een broodje nuttigt, doet dit in de refter en mag de school niet verlaten tijdens de 
middagpauze. 

Breng je je boterhammen mee van thuis of heb je een broodje besteld, dan verwachten wij je in onze refter. Je kan er een 
drankje kopen of een meebrengen van thuis. Wij verwachten dat je boterhammen in een brooddoos verpakt zitten. 

Wens je een broodje te eten, dan vragen we dit vóór aanvang van de lessen te bestellen aan het secretariaat. Een broodje 
kost € 2,30* en je kan kiezen uit volgend beleg: kipsla, préparé, smos, krab, kaas of het broodje van de week. 

Warme of koude maaltijd € 4,20*

Soep/dessert € 0,70*

Smaakwater/bruiswater € 1,10*

All-in-menu € 6,30*

*  Prijzen onder voorbehoud van wijziging
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MIDDAGACTIVITEITEN

Gedurende het hele jaar kunnen onze leerlingen ervoor kiezen om over de middag een leuke activiteit te doen. Er is keuze 
tussen tal van middagactiviteiten dewelke dagelijks georganiseerd worden van 12u25 tot 12u55. Alle activiteiten worden 
begeleid door een leerkracht.

Bibliotheek

In onze bibliotheek met ruim 3000 boeken is de mogelijkheid om boeken te ontlenen of naslagwerken te 
raadplegen of uiteraard ook in alle rust… te lezen.

Sport

 Op de sportvelden kunnen de leerlingen naar hartenlust voetballen. In de loop van het schooljaar 
organiseert een van de sportleraren een klascompetitie. De winnaars spelen op het einde van het schooljaar 
een wedstrijd tegen de leraren.  
 
Op de speelplaats wordt er voor de veiligheid van de andere kinderen met een plastieken bal gevoetbald.  
Ook basket is een populaire sport op onze school.  
 
Heb je een skateboard, een waveboard: breng het gerust mee naar school. 

Georganiseerde middagsporten  
(sportveld/speelplaats/turnzaal/Arena) 

 Op de sportvelden, op de speelplaats in de turnzaal én/of in de EDUGO arena worden over de middag 
allerlei sporten georganiseerd: balsporten, rugby, spikeball, tussen 4 vuren, frisbee, minivoetbal, dans, 
basketbal 3v3,… Via de LO-leerkrachten wordt nog meer info over deze sporten en deelname gegeven. Ook 
de trainingen voor de verschillende MOEVcompetities vinden op dit moment plaats. 

Tafelspelen

In de speelzaal, naast de kleine refter, gaan de tafelspelen door: biljart, tafelvoetbal, tafeltennis en darts. 

Gezelschapsspelen

In de kleine refter kan je gezelschapsspelletjes spelen en stripverhalen lezen.

Studie

 Misschien wil je tijdens de middagpauze je les eens nalezen of een huistaak maken. Dat kan in de stille 
studie. Ben je tijdens een overhoring afwezig dan wordt die tijdens een middagpauze, in afspraak met je 
vakleerkracht, ingehaald.

Informatica

In de computerklas oefen je bijvoorbeeld wiskunde in. Op dat moment wordt geen bijles gegeven, maar 
de wiskundeleerkracht helpt je bij het maken van je oefeningen. Ook ICT-opdrachten voor andere vakken 
kunnen hier gemaakt worden.

Leerlingenraden

Over de middag gaan ook de maandelijkse vergaderingen van de leerlingenraad door. Er zijn 
afzonderlijke vergaderingen voor eerste- en tweedejaars.

Muzische activiteiten

 Los van je wekelijks uurtje muzikale opvoeding kunnen onze leerlingen hun muzikale ei kwijt bij onze 
middagactiviteit. Je hoeft helemaal niet muzikaal te zijn, goesting hebben is meer dan voldoende! Meld je 
dan bij één van de muziekleerkrachten! Je krijgt nog meer info bij de start van het schooljaar.

STEM-programmeren met Ableton 

 Tijdens deze middagactiviteit leer je aan de hand van 
bestaande samples je eigen muziek te maken zoals Netsky, 
Billie Eilish, Daft Punk, Diplo en zoveel anderen met succes 
doen. Doe jij mee met deze nieuwe activiteit op onze school 
en maak jij ook binnenkort zelf je eigen muziek? 

AVONDSTUDIE

Voor leerlingen die 
met de school-/
pendelbus naar 
school komen, is de 
avondstudie verplicht. Andere 
leerlingen kunnen op vrijwillige basis de 
studie bijwonen. 

Wie aanwezig is, krijgt een stempel in de schoolagenda. Dit is een 
controlemogelijkheid voor de ouders.



34 35

Turnzaal

Internaat

school- 
restaurant

EDUGO
ARENA

STEM-ATELIER

klassen

parking fietsen- 
stalling

VERVOER 

Met de fiets 

Iedere leerling die met de fiets naar school komt, kan zijn/haar fiets 
stallen in een overdekte fietsenstalling. De leerlingen krijgen van ons 
een nummer dat overeenkomt met een vaste plaats. 

Met de wagen 

Aan de ouders die hun kind met de wagen naar school brengen, vragen we met aandrang om de parking te gebruiken 
om hun zoon of dochter af te zetten. De veiligheid van uw kind is ook onze zorg. 

Met de bus

Pendelbus
De EDUGO-pendelbus vervoert leerlingen tussen EDUGO campus Lochristi (Dorp Oost 32) en de campussen in Oostakker. 
Wens je van deze dienst gebruik te maken dan kan je als ouder een buspas aanvragen op het secretariaat van de school. 
Deze pas kost € 30* per schooljaar.

Leerlingen die met de fiets tot aan de opstapplaats in Lochristi komen, kunnen hun fiets achterlaten in de fietsenstalling 
van campus Lochristi. Voor de uurregeling raadpleeg je www.edugo.be/algemeen/edugo/busvervoer.

Schoolbus
De EDUGO-schoolbus heeft drie verschillende routes:
• Route Wondelgem - Oostakker
• Route Kalken - Laarne - Heusden - Destelbergen - Lochristi - Oostakker
• Route Beervelde - Eksaarde - Doorslaar - Lochristi - Oostakker

Een abonnement voor de schoolbus wordt betaald per semester. De prijs is vast en dus onafhankelijk van de 
opstapplaats of het aantal ritten. Bij annulatie wordt het abonnementsgeld niet terugbetaald. Een abonnement 
aanvragen kan via het secretariaat.
• Prijs 1ste semester (september - december): € 90*

• Prijs 2de semester (januari - juni): € 110*

Voor de uurregeling en de opstapplaatsen raadpleeg je www.edugo.be/algemeen/edugo/busvervoer.

Lijnbus
Onze school is ook met de bussen van De Lijn vlot te bereiken. Voor de uurregeling, de routeplanner, prijzen en verdere 
praktische info (Buzzy Pazz) raadpleeg je www. delijn.be of www.edugo.be/algemeen/edugo/busvervoer.

GRONDPLAN

* Prijzen onder voorbehoud van wijziging
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Het EDUGO internaat is er voor jongens en meisjes tussen 12 en 19 jaar. Onze internen volgen les in één van de EDUGO-
scholen. Leerlingen die les volgen in campus Lochristi rijden gratis met de pendelbus mee.

Het internaat heeft als doel jongeren te begeleiden bij hun geestelijke, intellectuele en sociale groei naar volwassenheid. 
Daartoe biedt het internaat het volgende aan:
 
Studie

• een rustig studieklimaat met vaste studietijden
• individuele studeerkamers en studielokalen om te studeren in groep
• een vraaggestuurde studiebegeleiding: in overleg met de intern, ouders, de school en het internaat stellen wij een 

individueel studieplan op, dit om de internen hun leer- en werkmethoden te optimaliseren
• actieve studiebegeleiding en mogelijkheid tot extra uitleg door opvoed(st)ers en mede-internen
• mogelijkheid om gebruik te maken van multimedia ter voorbereiding van taken
• aangepast studieprogramma voor internen leerjaar B
• goede communicatie/samenwerking tussen school en internaat
 
Ontspanning

• op internaat: tafeltennis, tafelvoetbal, airhockey, biljart, film, gezelschapsspelen, sport, …
• woensdagnamiddag: keuze uit diverse ontspanningsmogelijkheden. Bowling, stadsspel, bioscoop, bosspel, 

ijsschaatsen, kookactiviteit, workshops, tropisch zwembad, pretpark, knutselen, muurklimmen, Technopolis, 
swingpaleis/karaoke, …

• speciale activiteiten: Adventure Day, grootouderfeest, dag van de intern, happening internaten, BBQ, …
• sport

• wij beschikken over sportzalen en sportvelden
• tal van dagelijkse sportmogelijkheden: balsporten, start to run, zumba, …

• culturele of sportieve evenementen: film, tentoonstellingen, culturele activiteiten, Lichtfestival, Ladies at the 
Movies, bijwonen van tv opnames, volleybalwedstrijden in de EDUGO Arena, …

 
Maaltijden

De internen eten in het schoolrestaurant: zelfbediening met 
gevarieerde maaltijden.
 

INTERNAAT Accomodatie

• alle verdiepingen van het internaat worden in verschillende 
fases gerenoveerd en gemoderniseerd met ruime kamers, 
gezellige zithoeken en alle faciliteiten.

• 16 nieuwe gerenoveerde en gemoderniseerde ruime kamers met 
eigen living, keuken en douches zijn in gebruik sinds februari 2020. 

• sinds november 2021 beschikken we tevens ook over een gerenoveerde en eigentijdse ontspanningszaal.
• in de loop van het schooljaar 22-23 zullen er 16 extra nieuwe kamers gerenoveerd en gerealiseerd zijn. 
• alle internen beschikken over een eigen slaapkamer
• de internen van de 3de graad hebben een eigen locatie in de Sint-Jozefstraat 10, aangepast aan de noden van de  

3de graad
• grote leef- en ontspanningsruimtes met pingpongtafels, biljarts, airhockey, tafelvoetbalspelen, gezelschapspelen, 

gezellige zithoeken, TV’s, DVD spelers,...
• medialokaal met computers/laptops, printers en internet, tijdschriften, kranten, …
• douches
• sportvelden
• microgolfoven, waterkoker, koelkast,... ter beschikking voor de internen
 
Het internaat heeft twee vestigingsplaatsen

• Eksaardserijweg 24, 9041 Oostakker voor 1ste, 2de, 3de en 4de jaar 
Tel. 09 255 91 42 of 0496 27 29 39 
Beheerder: Lieselotte Bockstal - lieselotte.bockstal@edugo.be

• Sint-Jozefstraat 10,9041 Oostakker voor 5de en 6de jaar. Leerlingen die een SEnSe-jaar volgen en leerlingen van het 
CDO, zijn eveneens welkom. Tel. 09 255 91 39 of 0473 21 88 59 
Beheerder: Nancy De Geyter - info.internaat@edugo.be 

Kostgeld

Het kostgeld wordt berekend op basis van het aantal schooldagen (180) x de dagprijs (€ 14,44*) = € 2599,2. Dit bedrag, 
afgerond op € 2600*, wordt gedeeld in 10 gelijke schijven, gespreid over tien maanden. 

Maandelijks:  € 260* of  1ste trimester: € 1040*

  2de trimester: € 1040*

  3de trimester: € 420*

 Totaal:  € 2500*

Alle kosten zoals maaltijden en activiteiten (inkom + vervoer), 
zijn inbegrepen in dit bedrag. 

Waarborg: te betalen bij inschrijving (€ 260*)

* Prijzen onder voorbehoud van wijziging
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Een dynamische school als EDUGO campus De Brug kan pas 
een extra élan krijgen als de ouders of de één of andere manier 
deelnemen aan het schoolgebeuren.

De ouderraad biedt de kans om in een open sfeer en een 
positieve ingesteldheid de verwachtingen van de ouders ten 
aanzien van de school te verwoorden, adviezen te geven in 
verband met het beleid en vooral veel te communiceren over het 
lokale schoolgebeuren en de eigen werking.

Van de ouderraad mag u verwachten dat zij in nauwe samenwerking met directie, 
leerlingenbegeleiders en leraren constructief meedenken én meewerken aan een schoolgemeenschap waarin niet alleen 
uw kind maar ook u zich goed voelt. Deze vereniging vormt een platform waar u als ouder ten allen tijde terecht kan.

Wat verwacht de ouderraad van u? Heel veel en toch zo weinig. We verwachten dat u zich als ouder bewust bent van het 
feit dat de oudervereniging uw spreekbuis is. Op die manier kunnen we onze werking bijsturen waar nodig. Daarnaast 
vragen wij uw medewerking als ouder voor eventuele initiatieven die in de loop van het schooljaar genomen worden: de 
openschooldag, het theaterproject, infoavonden,…

OUDERRAAD

Aan elke school is een Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB) verbonden. Het CLB waar wij mee samenwerken is het Vrij 
CLB gevestigd in de Halvemaanstraat 96 in Sint-Amandsberg. Elk CLB-team bestaat uit een ploeg van medisch, sociaal en 
psychologisch geschoolde mensen. 

Als ouder kan je een beroep doen op hen als je met vragen zit van medische, psychologische en opvoedkundige aard. 
Maar ook vragen over onderwijs en studiekeuzes worden niet uit de weg gegaan. Dit CLB-team is telefonisch of via e-mail 
te bereiken, zo kan een afspraak geregeld worden. 

Het team dat onze school begeleidt, is:
• Sam De Baere: psychopedagogisch werker - sam.debaere@vclbgent.be - GSM 0490 64 25 29
• Haike Cornelissen: onthaal CLB binnen De Brug - haike.cornelissen@vclbgent.be - GSM 0490 64 25 19
• Frederike Carton: schoolarts - frederike.carton@vclbgent.be
• Stefanie Van Gansbeke: paramedisch werker - stefanie.vangansbeke@vclbgent.be

Op verschillende momenten is een lid van dit team aanwezig op onze school. Ouders, leerlingen en leraren kunnen een 
beroep doen op dit team en hun expertise. 

CLB

Aanmeldingsprocedure 2022-2023

1ste jaar
Om in te schrijven in het eerste middelbaar moet u zich digitaal aanmelden. 
Dit kan vanaf 21 maart 2022 (12uur) tot 22 april 2022 (12uur) via meldjeaansecundair.gent.be.
Op welke dag of uur je aanmeldt, is niet belangrijk zolang het maar binnen deze periode gebeurt.

Bij het aanmelden geeft u onze school aan als eerste keuze. U kan ook nog een andere keuzes opgeven. Een andere 
keuze wordt enkel toegekend indien in de school van eerste keuze de vraag veel groter is dan het aanbod.

Op 4 mei, in de late namiddag, ontvangt u via een e-mail een ticket die kan omgezet worden in een definitieve 
inschrijving in de school van uw keuze. 

Van 6 mei tot en met 31 mei kan u zich met deze e-mail inschrijven. Contacteer onze campus voor de specifieke 
inschrijvingsmomenten.

Wie geen e-mail heeft ontvangen kan zich vanaf 6 mei proberen inschrijven op school. Het is echter mogelijk dat 
sommige richtingen reeds volzet zijn.

Broers en zussen

Voor broers en zussen van leerlingen geldt nog steeds een voorrangsregeling, maar zij moeten ook digitaal aangemeld 
worden. 

2de jaar
Vanaf 19 april 2022 kan u inschrijven voor het tweede jaar. Hiervoor moet u zich niet vooraf aanmelden. Maak een 
afspraak op het nummer 09 255 91 13 en kom langs. 

INSCHRIJVINGEN 



edugo
Samen slagen

Eksaardserijweg 24
9041 Oostakker

Tel. 09 255 91 13

info.brug@edugo.be
www.edugo.be

Infoavond

28 januari 

Infoavond Latijn

9 februari 

openschooldag

19 februari

Door de huidige omstandigheden 
worden een aantal infosessies herhaald, 
raadpleeg hiervoor onze website.


