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Wie zijn we?



Ons 
Opvoedingsproject 

.



De Aalmoezeniers van de Arbeid, de orde die de school 
stichtte vanuit een sterke sociale bewogenheid en vanuit het 
streven naar verheffend onderwijs…



Ons opvoedingsproject: 
een lange tekst…

of kort samengevat

Leerlingen leren 
hun hoofd én hun hart te 

gebruiken…

om zo een verschil te maken 
en iets te betekenen 

voor zichzelf én anderen



Onze Sterktes



1 Een open school 

2 Een degelijk en uitdagend niveau op weg naar HO, maar ook met 
aandacht en op maat van elk individueel kind 

3 Een school die haar leerlingen volgt

4 Een dynamische school

5 Een groene school

6 Een reizende school

7 Een middelgrote school

8 Een moderne school in een historisch kader

Onze Sterktes



1 
Een open school



Een open school

• Een aangenaam leer- en leefklimaat 
• Qua omgeving
• In de omgang met elkaar

• Leerlingvriendelijke aanpak 

• Open en communicatieve sfeer met (ook sterk informele) 
participatie van lln én ouders  (24 uur)

Doe maar gewoon, 
we zijn hier onder ons ;-)





2 
Degelijk en uitdagend 

niveau 
Met aandacht en op 

maat 
van elk individueel 

kind



• We staan bekend ons degelijk en uitdagend niveau, 
op weg naar HO
(sterk uitgebouwd aso-aanbod in 2de en 3de graad)

Dat veronderstelt echter ook:

• Een sterk uitgebouwde Leerlingbegeleiding

o BREDE BASISZORG: een hoop dingen doen we 
standaard voor al onze leerlingen.

o VERHOOGDE ZORG: voor specifieke (leer)problemen 
zoeken we oplossingen en begeleidende 
maatregelen.

We hechten hierbij belang aan overleg en samenwerking 
met ouder(s), leerling, CLB en ondersteuningsnetwerk.



Het plan
zorgcontinuüm

Fase 3 - SCHOOL OP MAAT

Fase 2 - REGIE CLB

Fase 1 - REGIE SCHOOL

Fase 0 - REGIE KLAS 





3 
Een school die haar 

leerlingen volgt



Op maat en opvolgen
Hoe doen we dat in de praktijk?

We starten lang voor 1 september:

è Elke leraar weet vanaf dag 1 wie hij voor zich 
heeft en wat er (extra) nodig is

è Elke leerling wordt vanaf dag 1 wegwijs gemaakt 
en weet waar en bij wie hij allemaal terecht kan.



En daarop blijven doorgaan:

• Kinderen de tijd geven om zich aan te passen

• Een belangrijke rol voor vakleraars en klassenleraars

o Eén juf/meester   çè verschillende leraars en vakken 

• Een sterk team van leerlingbegeleiders (per graad)
voor studievordering én welbevinden



En daarop blijven doorgaan:

• Kinderen op weg helpen en opvolgen in hun studies

o Ontvangst ouders einde september

o LEREN LEREN WEEK 1ste week van oktober 
Begeleiding en wegwijs algemeen én vanuit 
de verschillende vakken

o 1ste Maandrapport en 1ste Oudercontact in oktober



Luisteren naar leerlingen en naar ouders!

o 4x per jaar via OUDERCONTACTEN en eigenlijk 
doorlopend

Samen achterom én vooruit kijken, 
Evaluatie: wat loopt goed en waar is 
eventueel hulp nodig?

o 2x per jaar LEERLINGENCONTACTEN, de leerling 
zelf staat centraal en krijgt het woord



Hoe doen we dat, die

LEERLINGENBEGELEIDING?

op 3 domeinen!



Domein 1 = LEREN

A Leerstoornissen:

• basismaatregelen voor iedereen (BREDE BASISZORG) en 
extra maatregelen en hulp voor specifieke problemen 
(VERHOOGDE ZORG). 

B Leerproblemen: 

• bvb. bij ziekte of afwezigheid 
• bvb. bij opgelopen achterstand of niet zomaar mee 

kunnen

è Traject in overleg met alle partijen: hoe gaan we helpen, waar 
schort het, waar kunnen we bijsturen, zit het kind in de juiste 
richting, etc.



Domein 2 = LEVEN

Gedragsproblemen / pesten / gedrag dat niet kan

è Studieprefect: 

Domein 2 = LEVEN

Eerste opvang bij psycho-emotionele problemen 
(scheidingen, sterfgeval of dieperliggende problemen)

ALTIJD communicatie met leerling én ouders 
en waar nodig externe hulp 

(verhoogde zorg – uitbreiding van zorg)

4-ladenmodel & constructieve aanpak  
herstelgesprek – alle partijen betrokken 
gezamenlijke zorg ouders én school 



Domein 3 = KIEZEN

Studiekeuze – oriëntatie

Steeds intensievere keuzebegeleiding na 2de en na 4de jaar 
(graden) én in het zesde jaar op weg naar HO.

è De juiste studiekeuze vermijdt een hoop problemen en 
maakt heel veel begeleiding vaak overbodig 

kiezen en doen wat LUKT = succes 
= zin in leren en leven = GELUK



DIRECTEUR, LEERLINGENBEGELEIDERS, VAKLERAARS en 
KLASSENLERAARS

Zijn constant aanspreekbaar en bereikbaar. 

Kom ons vinden, neem contact op! 
Als we het niet weten kunnen we niks doen…



Hoe doen we dat nog?

ONS GEHEIME WAPEN…



ONZE PETERS EN METERS…



• Alle zesdejaars zijn Peters en Meters van een klas in 1 – 4

o Geeft oudere leerlingen ook verantwoordelijkheid
o Drempelverlagend voor jongere leerlingen, vaak eerste 

aanspreekpunt, ook bij pesten
o Klassfeer bevorderen: star wars-actie en allerlei andere 

activiteiten doorheen het jaar



De link naar het filmpje 
van onze 

leerlingenraad
RETO 2020

• https://www.youtube.com/watch?v=DqJgTWHRNVw

https://www.youtube.com/watch?v=DqJgTWHRNVw




4 
Een dynamische 

school



Een dynamische school
www.sint-janscollege-meldert.be

• Pedagogisch: activiteiten, excursies, projecten, projectdagen 
en themaweken 

(leren leren, duurzaamheid, ontwikkelingssamenwerking, 
schoolpastoraal, etc.)

è Vakoverstijgend en met extra aandacht voor brede 
vorming. 

• In de brede marge: sport op school, muziek op school en 
dans zijn sterk uitgebouwd met allerlei competities en ook 
vrije activiteiten.

http://www.sint-janscollege-meldert.be


SPORT OP SCHOOL

























Grote thema’s OP SCHOOL



LEREN  LEREN  WEEK



CONGOPROJECT – ontwikkelingssamenwerking – derde wereld



CONGOPROJECT – ontwikkelingssamenwerking – derde wereld



ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
VREDESEILANDEN – ROCOLTO
BROEDERLIJK DELEN



GEZONDE WEEK



Verkeer en Veiligheid



DUURZAME WEKEN



Ook dankzij onze leerlingen!
LEERLINGENRAAD = PROJECT op onze school

è Leerlingen hebben inspraak en kunnen ideeën leveren of 
bijsturen

è Leerlingen organiseren allerlei activiteiten in de loop van het 
schooljaar.

Organisatie LLR:

Voorzitter / Ondervoorzitter /Secretaris /Penningmeester

Werkgroepen: 

o Sport 
o Communicatie en verkeer
o Feestcomité – ontspanning en tal van evenementen
o MT-schoolkrant
o Muziek
o werking Peters en Meters



Sinterklaasevent voor de hele school





Star Wars interklassencompetitie - teambuilding



Dag van de jeugdbeweging



Valentijnsactie



XMOS Boterkoekenverkoop





Carnavalshappening



Jaarlijkse QUIZ





Paasactie voor alle leerlingen





Vrij Podium  Meldert-Factor





Meldert Big Band





Fietsen naar school promoten
En fluo en helm…





5 
Een groene school









Een groene school 

Het Sint-Janscollege ligt in een mooie, groene omgeving. 

• Veilig en geborgen voor jongere leerlingen
• Maar ook met veel ruimte en vrijheid voor hogerejaars

è Zin voor milieu en duurzaamheid
MOS (Milieu op school) het jaar rond

• We beperken en sorteren het afval 
• We werken met gerecycleerd papier. 
• We stimuleren onze leerlingen om met de fiets naar 

school te komen of te carpoolen. 
• En de zonnepanelen op het dak van het schoolgebouw 

zorgen voor groene energie!



DUURZAME WEKEN



DIKKE TRUIEN DAG







6 
Een reizende school
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Een middelgrote 

school



Onze kracht ligt in onze maat 

• 500 à 550 leerlingen

Groot genoeg als school om goed te functioneren (onafhankelijk, 
zelfstandig, voldoende middelen ) en niet te groot:

o Laagdrempelig voor leerlingen en ouders
o Iedereen kent iedereen, niets is anoniem
o Niemand loopt hier verloren
o Weinig ontsnapt aan onze aandacht en zorg
o Goede contacten tussen leraars en leerlingen, weinig formeel 

of afstandelijk



8
Een moderne school 

in een historisch kader





















Een moderne school 
in een historisch kader

• Prachtige gerestaureerde historische gebouwen

Maar ook:

• Moderne uitrusting
• Moderne didactische aanpak



Vernieuwde gangen en klassen schoolgebouw



Turnzaal





Turnzaal



Drie computerruimtes en overal, in elk lokaal, internet en multimedia



Turnzaal



Uitgebreide sportfaciliteiten buiten én binnen



Turnzaal



Speelzaal



Splinternieuwe, modern uitgeruste wetenschapslokalen
Labo CHEMIE



Labo CHEMIE



Labo WETENSCHAPPEN







Labo BIOLOGIE





Labo Techniek en PO
Labo Techniek en PO



Labo Techniek en PO











Studio



Mediatheek





In alle gebouwen nieuwe moderne toiletten





Grote refter en studiezaal



Grote refter en studiezaal





Grote refter kasteel



Grote refter en studiezaal



Refter zesdes



Grote refter en studiezaal



Grote refter en studiezaal



Grote refter en studiezaal





Schoolstructuur 
en vakken



Een BREDE EERSTE GRAAD

= Oriënteren
= Observeren

= Optimale zorg verzekeren 
(ondersteuning, begeleiding en kansen voor elke leerling)

Het Sint-Janscollege



Een BREDE EERSTE GRAAD op onze school

o Enerzijds: 
klassieke en degelijke invulling met 
voldoende studieniveau én begeleiding. 

o Anderzijds: 
nieuwe, uitdagende opties = keuzeprojecten
op maat van individuele interesse en 
belangstelling.

Het Sint-Janscollege



aso, bso, tso, kso?
Vanaf het derde jaar (tweede graad)!

Geherformuleerd in finaliteiten van studierichtingen:

o Doorstromen naar HO:    ‘D’         aso
o Arbeidsmarktgericht: ‘A’ bso
o Dubbele finaliteit: ‘A/D’ tso / kso

• In bso en tso/kso verdeelt men richtingen over interessevelden of’ domeinen’

• ECONOMIE EN ORGANISATIE
• KUNST EN CREATIE
• LAND- EN TUINBOUW
• MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN
• SPORT
• STEM
• TAAL EN CULTUUR
• VOEDING EN HORECA

• aso is dan weer domeinoverschrijdend



Geherformuleerd in finaliteiten van studierichtingen:

o Doorstromen naar HO:    ‘D’         aso
o Arbeidsmarktgericht: ‘A’ bso
o Dubbele finaliteit: ‘A/D’ tso / kso

• In bso en tso verdeelt men richtingen over interessevelden of’ domeinen’

• ECONOMIE EN ORGANISATIE
• KUNST EN CREATIE
• LAND- EN TUINBOUW
• MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN
• SPORT
• STEM
• TAAL EN CULTUUR
• VOEDING EN HORECA

• aso is dan weer domeinoverschrijdend
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1 Algemene Vorming (Moderne)

.

Vakken als geschiedenis,
aardrijkskunde,
talen, wiskunde, 

wetenschappen 
kunnen jou algemeen 
wel boeien?

Een extra uur per week 
de tijd voor de 
hoofdvakken Frans, 
Nederlands en wiskunde. 
De leerstof op een rustige 
manier verwerken en 
meer ruimte om 
interessante dingen te 
doen en te verkennen. 

Audiovisuele en Talige 
Expressie (AVTE)

Creativiteit, in woord en 
beeld prikkelen en de 
wereld van multimedia 
met je verkennen



2 Klassiek Vorming (Latijn)

.

De leefwereld van 
Grieken en Romeinen. Je 
komt in contact met een 
cultuur uit het verleden 
en zo ontwikkel je een 
betere kijk op het heden.

De hoofdvakken 
Nederlands, Frans en 
wiskunde verwerk je in 
een beperkter aantal 
uren.

Helpt je geheugen en je 
redeneervermogen aan 
te scherpen.
Je leert Latijnse teksten 
lezen en begrijpen. Je 
ontdekt hoe een taal is 
opgebouwd. 

Niet de makkelijkste 
keuze. Je hoeft 
hiervoor echter ook 
geen uitzonderlijk 
genie te zijn. 
De studie van het 
Latijn bevordert wel je 
leerhouding.



3 STEM:Science, Technology, Engineering, 
Mathematics

.

Via drie uur 
wetenschappelijk 
experiment per week en een 
uur computersystemen kies 
je voor een mix van 
wetenschappen, wiskunde, 
techniek, ICT en ontwerp.

Praktische interesse en 
inzicht worden hier 
gekoppeld aan sterke 
theorie. 

De hoofdvakken 
Nederlands, Frans en 
wiskunde verwerk je in 
een beperkter aantal 
uren.

Via onderzoekend leren 
(opzoekwerk, proeven, 
opstellingen, constructies...) 
ontdek en bestudeer je de 
wetenschap en technologie 
achter tal van zaken uit het 
dagelijks leven. 



KEUZEPROJECTEN

• Leerlingen gaan zelf onderzoeken, ontdekken
en experimenteren. 

• Elke leerling kiest twee projecten per schooljaar uit 
het aanbod in het eerste jaar en nog eens twee 
in het tweede jaar.



ANTIEKE CULTUUR

Je ontdekt op een speelse en creatieve manier de 
wondere wereld van Grieken en Romeinen. Je doet 
dit actief via toneel, film, presentaties, uitstappen, 
etc.

COMPUTERSYSTEMEN

Je leert actief werken met de PC. Van Word en
Excel tot programmeren. Enkele voorbeelden:
een QR-code aanmaken, designs ontwerpen,
een website maken, een app ontwikkelen,
computationeel denken, etc.



AUDIOVISUELE EN TALIGE EXPRESSIE (AVTE)

Je leert werken met moderne media. Je gaat actief
en creatief aan de slag met radio, video en 
fotografie.
Zelf radio maken, je eigen youtube-filmpje
creëren of beeld aan poëzie linken. Je leert en
ondervindt het allemaal.

WERELD EN WETENSCHAP

Je bestudeert de invloed van wetenschap en
techniek op mens en maatschappij. Daarvoor
ga je alleen of in groep op onderzoek uit in
je eigen leefwereld. Je kiest in teams zelf je
onderwerpen. Je zet bijvoorbeeld experimenten
op om de invloed van sociale media en 
smartphonegebruik in kaart te brengen.



KUNST EN CREATIE

Je ontdekt en onderzoekt kunststromingen en
stijlen en ontwikkelt je eigen smaak en voorkeur
hierin. Daarbij maak je moodboards en ga je zelf
aan de slag. Je combineert in team kleding,
muziek, kleuren, beeld en vorm in een 
totaalpresentatie.

STUDIEMANAGEMENT

Ook hier kies je voor de actieve aanpak. Je leert
niet alleen studeren, plannen en organiseren. Ook
bewegen en ontspannen hoort erbij. Je ontwikkelt
zo al doende je eigen gezonde leerstijl.



CREATIEF MET TAAL

Taalacrobaat (m/v/x): Ga je het liefst zo creatief
mogelijk aan de slag met taal? Heb je altijd al eens een 
taalquiz in elkaar willen steken? Hou je van theater, schrijf 
je graag toneelstukjes en droom je van acteren? Heb je 
oog voor taalfouten én taalvondsten?Dan ben jij de 
persoon die we zoeken. Bij ons tuimel je van de ene 
taalervaring in de andere!

NATUUREXPLORATIE

Onze school ligt in een heerlijke groene omgeving. Daarom 
hebben we ook een project waarin we het parkbos intrekken om 
aan beweging te doen, gecombineerd met natuurexploratie. 
Doe je graag aan oriëntatieloop en ga je graag op 
wetenschappelijke ontdekkingstocht in de natuur, dan is dit zeker 
iets voor jou.
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Vanaf het derde jaar
(tweede en derde graad)

o Evenwichtig aso-aanbod (algemeen secundair onderwijs)

= ‘Doorstromingsrichtingen’ vanaf het derde jaar.

= Talen, wiskunde en wetenschappen op degelijk niveau 
sterk voorbereidend op het HO.

Het Sint-Janscollege
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Een goede keuze maken?

• Dit hangt in de eerste plaats af van het parcours dat je in het lager 
onderwijs aflegde.

• Het advies dat je vanuit de basisschool meekreeg, is een erg goede 
aanwijzing. 

• Daarnaast moeten vooral interesse en inzet je keuze mee bepalen.

• En tot slot: 

Een school en richting kiezen is een te grote en complexe keuze om als ouder enkel en 
alleen in de schoenen van je kind te schuiven. Hoe bepaalt zo’n kind wat hij/ zij liefste wil 
en op grond van wat? Misschien is dit toch vooral ook de verantwoordelijkheid van 
ouders die hun kinderen toch het best kennen, liefst in overleg met die kinderen zelf 
natuurlijk. 





INFODAG 
ZATERDAG 25 APRIL 2020 
van 14.00 tot 18.00 uur





Een heel lang verhaal nog eens samengevat:

Leerlingen leren 
hun hoofd én hun hart te 

gebruiken…

om zo een verschil te maken 
en iets te betekenen 

voor zichzelf én anderen






