
VERBREDE EERSTE GRAAD  

Welkom in het 
Sint-Janscollege 

Meldert



  Infodag  
25 april 2020 

14u00  -  18u00
Verken  het  Sint-Janscollege  via  een  leuke  

zoektocht.  Onderweg  leer  je  het  domein,  de  
vakleerkrachten,  de  leerlingbegeleiders,  

de  directeur  en  de  medewerkers  van  het  
secretariaat  beter  kennen.  In  de  lokalen  kan  je

 filmpjes  en  foto’s  bekijken,  proefjes  doen,  
vragen  stellen,…

 kan
Inschrijven

 vanaf       1 april 2020          Er  is  plaats  voor iedereen.

Infoavond
1 april  2020

20u00     Uitleg
 
over

 
de

 
vernieuwde

 
eerste

 
graad

 
en

 

mogelijkheid
 

tot
 

inschrijven.

NOTEER IN  JE AGENDA:

Broers en zussen al welkom 
vanaf 18 maart!



Het Sint-Janscollege Meldert is een middelgrote school met een brede eerste graad 
en een evenwichtig aso-aanbod (algemeen secundair onderwijs). Wij bieden talen, 
wiskunde en wetenschappen aan op degelijk niveau met enorme doorstroom- 
mogelijkheden naar het hoger onderwijs.

We wijken met de hervorming niet af van de koers die we als ‘aso-school’ altijd 
met succes hebben gevaren. We blijven bij een klassieke en degelijke invulling 
met voldoende studieniveau én begeleiding. Maar we zorgen ook voor nieuwe en 
uitdagende opties. En voor alle leerlingen komen er keuzevakken en projecten op 
maat van individuele interesse en belangstelling.

We blijven daarbij een degelijk niveau en optimale zorg verzekeren met extra 
ondersteuning, begeleiding en kansen voor elke leerling.

Welkom in het Sint-Janscollege!

Welkom



Een school op maat
De school heeft een sterk uitgebouwde leerlingbe-
geleiding. Voor specifieke (leer)problemen zoeken we 
oplossingen en begeleidende maatregelen. We hech-
ten hierbij belang aan overleg en samenwerking met 
ouder(s), leerling, CLB en ondersteuningsnetwerk.

Een school die haar  
leerlingen volgt
We vinden een brede basiszorg voor alle leerlingen 
erg belangrijk. Naast (individuele) studiebegeleiding 
leggen we ook een zware klemtoon op socio-emotio-
nele begeleiding en het welbevinden van leerlingen.

We organiseren twee leerlingencontacten per jaar en 
vier oudercontacten. Er is gerichte feedback en feed 
forward bij rapporten en examens. Leraars en leer-
lingbegeleiders verzorgen vakremediëring en hulp 
over de middag en er is begeleide avondstudie. En we 
doen ook aan doorgedreven studiekeuzebegeleiding.

Een open school
Een aangenaam leef- en leerklimaat en een  

leerlingvriendelijke aanpak typeert het Sint-Jans- 
college. We streven naar een open en communicatieve 

sfeer met participatie van leerlingen én ouders.  
Zij doen en denken mee. 

Elke leerling heeft ook via de leerlingenraad zijn eigen 
inbreng. Met ouders verkiezen we een open en 

directe communicatie. Zij kunnen ons berei-
ken via de schoolraad of via persoonlijke  

contacten met klassenleraars,  
begeleiders of directeur.

. 

Onze 
sterktes



Een reizende school
Elk jaar zijn er naast heel wat excursies ook educa-
tieve reizen. De eerstejaars gaan drie dagen naar 
de Hoge Veluwe. In de volgende jaren ontdekken de 
leerlingen ook Brugge/Nieuwpoort, Parijs, Londen, 
Aken/Keulen en Italië als ze dat willen.

Een moderne school in een  
historisch kader
De school beschikt over prachtig gerestaureerde, 
historische gebouwen die modern uitgerust zijn en 
een didactische aanpak garanderen die helemaal bij 
de tijd is.

Een groene school
Het Sint-Janscollege is een groene school in 

een mooie, groene omgeving. Zin voor milieu en 
duurzaamheid hoort daar vanzelfsprekend bij. 

MOS (Milieu op school) staat met diverse activi-
teiten doorheen het hele jaar sterk. We beperken 
en sorteren het afval en 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 school- 
gebouw zorgen voor groene energie! 

Een dynamische school
Het college is een school waar altijd wel iets wordt 
georganiseerd. Er zijn talloze activiteiten, excursies, 
projectdagen en themaweken (leren leren, duur-
zaamheid, ontwikkelingssamenwerking, schoolpasto-
raal, etc.).  

Daarbij werken we zoveel mogelijk vakoverstijgend 
en met extra aandacht voor brede vorming. Sport op 
school, muziek op school en dans zijn sterk uitge-
bouwd met allerlei competities en ook vrije activitei-
ten. En de leerlingenraad organiseert tal van leuke 
acties voor alle leerlingen doorheen het schooljaar. 



Het 1ste jaar van de eerste graad in SJCM

Aardrijkskunde (2), Engels (1), Frans (3), Geschiedenis (1), Godsdienst (2),  
LO (sport) (2), Mens & Samenleving (2), Nederlands (4), Wiskunde (4),  

Muziek (1), Beeld(1), Techniek (2) en Natuurwetenschappen (2)

Algemene  
Vorming  

(Moderne): 
Audiovisuele en Talige 

Expressie (1), Frans (+1),  
Nederlands (+1) en 

Wiskunde (+1)

Klassieke 
Vorming (Latijn): 

Latijn en  
Antieke Cultuur (4)

STEM: 
Wetenschappelijk 

Experiment (3)  
en Computer- 
systemen (1)

ALGEMENE VAKKEN, 27 LESUREN:

+ BASISOPTIES, 4 LESUREN:

Antieke Cultuur, Computersystemen, Wereld en Wetenschap, 
 Audiovisuele en Talige Expressie, Kunst en Creatie, Studiemanagement

+ 2 KEUZEPROJECTEN, 1 LESUUR:

OF OF

Uitgangspunten eerste 
graad in onze school:

In het eerste jaar krijgen alle leerlingen gedurende 27 van de 32 uur per week 
dezelfde leerstof. Het gedeelte Algemene Vakken. Nieuw hierin zijn: 1 uur 
Engels en 2 uur Mens & Samenleving (sociale vorming en economie).

Leerlingen kunnen daarnaast bepaalde vakgebieden verkennen. Daarvoor kiezen 
ze tussen 3 basisopties van elk 4 uur. 

Tot slot kunnen alle leerlingen vrij 2 projecten (samen 1 uur) kiezen uit een 
aanbod van 6. Elk project duurt een half schooljaar.

Zo goed mogelijk 

voorbereiden op 

de (aso-)richtingen vanaf 

ons derde jaar met het oog 

op doorstroming naar 

het Hoger Onderwijs.

Leerlingen prikkelen 

en stimuleren 

met een ruime keuze aan 

opties en interesse- 

velden.

Observeren en 
juist oriënteren naar 

richtingen in de tweede graad 

ASO (Algemeen Secundair 

Onderwijs), TSO (Technisch 

Secundair Onderwijs) of BSO 

(Beroepsonderwijs).



Het 2de jaar van de eerste graad in SJCM

In het tweede jaar kiezen de leerlingen naast de  
25 uur Algemene Vakken nog één van de 3 basis- 
opties van elk 5 uur. Daar komt voor alle tweedejaars 
nog 1 uur economie per week bij, een vak dat steeds 
meer aan belang wint. 

Tot slot kunnen alle leerlingen vrij 2 projecten  
(samen 1 uur) kiezen uit een aanbod van 6. Elk 
project duurt een half schooljaar.

Aardrijkskunde (1), Engels (2), Frans (3), Geschiedenis (2), Godsdienst (2),  
LO (sport) (2), Nederlands (4), Wiskunde (4),  

Muziek (1), Beeld(1), Techniek (2) en Natuurwetenschappen (1)

Moderne  
talen en Weten-

schappen

Klassieke  
talen

STEM- 
Wetenschappen

Economie (1)

ALGEMENE VAKKEN, 25 LESUREN:

+ BASISOPTIES, 5 LESUREN:

+ ECONOMIE,  1 LESUUR:

Antieke Cultuur, Computersystemen, Wereld en Wetenschap, 
 Audiovisuele en Talige Expressie, Kunst en Creatie, Studiemanagement

+ 2 KEUZEPROJECTEN, 1 LESUUR:

OF OF



Wat  
moet ik  
kiezen?

Algemene Vorming (Moderne)
Ben je nieuwsgierig en heb je een brede algemene 
interesse? Vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, 
taal, wiskunde of wetenschappen kunnen jou alge-
meen wel boeien? Het een mogelijk al meer dan het 
andere. Dan voel je je als een vis in het water in onze 
Algemene Vorming. 

In deze richting krijg je een extra uur per week de tijd 
voor de hoofdvakken Frans, Nederlands en wiskunde. 
Zo kan je de leerstof op een rustige manier verwer-
ken en is er ook meer ruimte om interessante dingen 
te doen en te verkennen. Via het aparte vak Audiovi-
suele en Talige Expressie (AVTE) gaan we je creati-
viteit, in woord en beeld, ook prikkelen en de wereld 
van multimedia met je verkennen.

‘Mens en Samenleving’ 
In dit vak komen thema’s aan bod zoals  

financiële geletterdheid, sociale vaardigheden,  
mediawijsheid en burgerschap.

Klemtonen:  Je leert problemen oplossen, een me-
ning vormen en gevoelens uiten om je zelfvertrouwen te 
sterken.  Je leert omgaan met anderen in een diverse 
samenleving.  Een gezonde en duurzame levensstijl, 
lichamelijke en mentale hygiëne en zinvol mediagebruik 

krijgen extra aandacht.  Je krijgt inzicht in consu-
mentengedrag en de werking van een onderneming en je 

leert omgaan met een budget.  Je ontdekt hoe  
de overheid werkt en welke invloed die op  

jouw leven heeft.

Nieuwe  
vakken eerste 

jaar
vanaf sept. 2019

‘Engels’ 
How do we do it? Nieuw is dat 

we voortaan al vanaf het eerste 
jaar een uurtje Engels geven 

aan alle leerlingen. 

DE DRIE BASISOPTIES:



Klassieke Vorming (Latijn)
Wil je je graag verdiepen in de leefwereld van Grieken 
en Romeinen? Ben je geïnteresseerd in taal, geschie-
denis, cultuur en verhalen uit de Oudheid? Dan is 
Latijn iets voor jou.

De optie Latijn is niet de makkelijkste keuze. Je hoeft 
hiervoor echter ook geen uitzonderlijk genie te zijn. 
Deze studie helpt je geheugen en je redeneervermo-
gen aan te scherpen.

In de lessen Latijn leer je teksten lezen en begrijpen. 
Zo ontdek je hoe een taal is opgebouwd. Je komt 
daarnaast in contact met een cultuur uit het verleden 
en zo ontwikkel je een betere kijk op het heden. De 
studie van het Latijn bevordert ook je leerhouding. De 
leerstof Nederlands, Frans en wiskunde verwerk je in 
een beperkter aantal uren. 

STEM: Science -
Technology- Engineering -
Mathematics
Ben je geboeid door wetenschappelijke en technische 
vernieuwing? Heb je een nieuwsgierige neus en wil je 
weten hoe alles werkt? Je kijkt vol verwondering naar 
de natuur en de wereld om je heen? Je houdt van 
vanalles maken en doen? Dan is STEM iets voor jou.

Via drie uur wetenschappelijk experiment per week 
en een uur computersystemen kies je voor een mix 
van wetenschappen, wiskunde, techniek, ICT en ont-
werp. Via onderzoekend leren (opzoekwerk, proeven, 
opstellingen, constructies...) ontdek en bestudeer je
de wetenschap en technologie achter tal van zaken uit 
het dagelijks leven. 

Praktische interesse en inzicht worden hier  
gekoppeld aan sterke theorie. De leerstof  
Nederlands, Frans en wiskunde verwerk je in een 
beperkter aantal uren. 

SCIENCE   TECHNOLOGY  ENGINEERING  MATHS



Leerlingen gaan zelf onderzoeken, ontdekken en 
experimenteren. Elke leerling kiest twee projecten 
per schooljaar uit dit 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.

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. 

Studierichtingen
Sint-Janscollege Meldert
AALMOEZENIERS VAN DE ARBEID

Welke  
projecten  
kiezen:

BREDE EERSTE GRAAD:
1STE LEERJAAR

Algemene Vorming
Klassieke Vorming

STEM
+ PROJECTEN (KEUZEVAKKEN)

2DE LEERJAAR

Moderne talen & Wetenschappen
Klassieke talen

STEM - Wetenschappen
+ ECONOMIE

+ PROJECTEN (KEUZEVAKKEN)

TWEEDE GRAAD:
3DE LEERJAAR    &    4DE LEERJAAR

Latijn
Economie

Wetenschappen

DERDE GRAAD:
5DE LEERJAAR    &    6DE LEERJAAR

Latijn - Moderne talen
Latijn - Wiskunde

Latijn - Wetenschappen
Economie - Moderne talen

Moderne talen - Wetenschappen
Wetenschappen - Wiskunde

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.

KUNST EN CREATIE 
Je ontdekt en onderzoekt kunststromingen en stijlen 
en ontwikkelt je eigen smaak en voorkeur hierin. 
Daarbij maak je moodbords, en ga je zelf aan de slag 
en combineer je 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 bewe-
gen en ontspannen hoort erbij. Je ontwikkelt zo al 
doende je eigen gezonde leerstijl. 



De keuze tussen Klassieke Vorming 
(Latijn), STEM of Algemene Vorming 

(Moderne) hangt in de eerste plaats af 
van het parcours dat je in het lager onder-

wijs aflegde. Het advies dat je vanuit de basis-
school meekreeg, is wat dat betreft een erg goede 
aanwijzing. Daarnaast moeten vooral ook interesse 
en inzet je keuze mee bepalen.

In Algemene Vorming (Moderne) is er meer tijd 
voorzien om het programma van de hoofdvakken door 
te maken. Men gaat een beetje ruimer voor Frans, 
Nederlands en wiskunde om alles rustig te kunnen 
verwerken en te verkennen. Het vak Audiovisuele 
en Talige Expressie (AVTE) maakt het extra pittig en 
creatief uitdagend.

Leerlingen die Klassieke Vorming (Latijn) kiezen, 
kijken uit naar de studie van taal en cultuur uit de 
Oudheid. Dit neemt niet alleen vier uren van het les-
senrooster in beslag, maar vraagt ook extra studie-
werk en inzet.

Datzelfde kan gezegd worden voor STEM, maar dan 
met de klemtoon op wiskunde, wetenschappen en 
techniek. 

Daarnaast kiest elke leerling individueel en volgens 
eigen interesses uit een aanbod van projecten uit de 
meest diverse domeinen.

Simpel  
gesteld:

De school zal je in je keuze  
natuurlijk van nabij opvolgen en indien 

nodig adviseren wat te doen. Als het om 
een of andere reden niet vlot zou lopen, 

zoeken we samen naar een goede oplos-
sing. Je hebt immers tot 15 januari 

de tijd om nog van basisoptie te veran-
deren, als dat écht nodig zou zijn. 

Goed om weten:  
Enkel wie in het eerste jaar 

Klassieke Vorming kiest, kan ook 
in de daaropvolgende jaren Latijn 
blijven volgen. Voor alle andere 
keuzes blijven alle opties na het 

eerste leerjaar A open. 



Sint-Janscollege Meldert
AALMOEZENIERS VAN DE ARBEID

Waversesteenweg 1, 3320 Meldert (Hoegaarden)

Tel.: 016 76 62 71E-mail: sint-janscollege@telenet.be 

www.sint-janscollege-meldert.be
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Bereikbaarheid
Het Sint-Janscollege Meldert is heel 
vlot bereikbaar met de fiets, auto of 

bus. Bussen van De Lijn zorgen voor een 
goede verbinding tussen Tienen station/

Wijgmaal en de school. Onze school heeft 
ook een eigen schoolbus. Het schema 

van deze bus vind je op  
onze website.




