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SNEL THUIS OP SCHOOL
Goed presteren lukt enkel als je je goed in je vel voelt.

 { we verwelkomen de 1e jaars met een volledige 
 onthaaldag

 { groei-uur in de 1e graad waar je samen met je 
klassenleraar werkt aan je welbevinden en studie-
methode 

 { de leerlingen van de 1e graad hebben een eigen klas-
lokaal

 { petmet: leerlingen uit het 5e jaar maken onze leerlin-
gen van het 1e jaar wegwijs

 { tweedaagse voor de 1e graad als groepsvorming
 { de deur van ons zorgteam staat altijd open voor stu-

diebegeleiding en socio-emotionele onder steuning
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EEN DAG OP SCHOOL
Samen leven en samen werken.

 { schooluren van 8.35 u. tot 15.35 u.  
(woensdag tot 12.00 u.) in een groene omgeving

 { online agenda en leerplatform via Smartschool
 { huiswerkklas onder begeleiding / avondstudie
 { optioneel op school studeren tijdens de evaluatie-

periode
 { aanleren studiemethode met aandacht voor faalangst
 { Kurzweil (software voor lezen en studeren) voor alle 

leerlingen
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Focus op LEREN
Na de eerste graad kan je op onze school terecht voor 
volgende studierichtingen:

ECONOMIE EN ORGANISATIE

Economie-Talen
Economie-Wiskunde
Business Education
Office & Retail
Business Support

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

Sociale en Technische Wetenschappen
Verzorging (-Voeding)
Thuis- en Bejaardenzorg
Kinderzorg

TAAL EN CULTUUR

Office Management & Talen
 
Door de onderwijsvernieuwing zal het onderwijsaanbod 
jaar na jaar wijzigen. Sint-Angela biedt alle finaliteiten 
aan binnen de domeinen “Economie en organisatie” en 
“Maatschappij en welzijn”. De laatste info vind je op 
onze website www.satildonk.be.

VERBINDEND SAMENLEVEN
SINT-ANGELA:

geeft een  
brede vorming

vertrekt vanuit je 
eigenheid

moedigt samen- 
 werken aan

verbindt en biedt 
structuur

inspireert

Focus op TALENTEN
School is meer dan alleen les volgen. Onze leerlingen 
kunnen zich ook op andere vlakken ontplooien.

 { middagactiviteiten (dans, muziek, Spaans, sport, 
talenklas, stille ruimte, yoga…)

 { uitgebreide schoolbibliotheek
 { projecten voor en door leerlingen 

 ; schoolquiz
 ; praatcafé
 ; miniondernemingen
 ; wereldwinkel
 ; free podium
 ; leerlingenraad

 { stages en werkplekleren
 { opvolging in studiemethode en studiekeuzes
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EEN BREDE KIJK
‘Groeien’ doe je niet alleen binnen de schoolmuren.

 { Verschillende schoolreizen (Malmedy,  Londen, Parijs, 
Barcelona…)

 { Vakgerichte excursies
 { Projecten (diversiteit, bezinningsdagen,  

verkeersweek, gezondheidsmaand…)
 { Pastorale werking (missing you, vastenactie, 

bezinnings momenten...)
 { Aandacht voor milieu en groene omgeving 

 (MOS-school)
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In de vakken van de algemene vorming bouw je verder op 
de leerstof van de voorbije jaren, ook al krijgen sommige 
vakken een nieuwe naam. Je leert er de wereld in al zijn 
facetten kennen, maar om een echte STER te worden, 
kan je in SAT ook uitblinken in enkele bijzondere vakken.

Zo zal je mogen proeven van verschillende onderzoeks-
projecten: jij stelt de vragen, samen zoeken we een 
antwoord. Tijdens de flexuren Frans, Nederlands en 
wiskunde krijg je de tijd en ondersteuning om sterker te 
worden of hebben de leerkrachten nieuwe en meer uitda-
gende opdrachten voor jou klaar. Het groei-uur dient om 
samen met je klassenleraar te werken aan een positieve 
klassfeer. Je zal er ook ontdekken hoe je al die nieuwe 
leerstof moet verwerken zodat je echt ‘goesting’ krijgt in 
leren.

Het eerste jaar wordt een boeiende reis. Je ontdekt waar 
jij sterk in bent, maar vooral hoe mooi jij kan schitteren. 
Je goed voelen is voor ons topprioriteit!
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Lessentabel 1A en 2A
VAK 1A 2A

GESCHIEDENIS 1 2

GODSDIENST 2 2

LICHAMELIJKE OPVOEDING 2 2

MENS & SAMENLEVING 2 /

ENGELS 1 2

FRANS 3 3

NEDERLANDS 4 4

WISKUNDE 4 4

MUZIEK 1 1

BEELD 1 1

TECHNIEK 2 2

NATUURWETENSCHAPPEN 2 1

AARDRIJKSKUNDE 2 1

GROEI-UUR 1 /

FLEXUREN 2 /

ONDERZOEKSPROJECT 2 /

BASISOPTIE / 5

DIFFERENTIATIE / 2

TOTAAL 32 32
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1B
In 1B en 2B ben jij de STER! Wij zorgen ervoor dat je kan 
bijleren en kan groeien op je eigen tempo.

We omringen je met de nodige zorgen en leren je tips 
en tricks om met klasgenoten een superteam te vormen. 
We vinden het belangrijk dat iedereen zich goed voelt op 
school, samen staan we sterk.

We zorgen voor afwisselende lesvormen waarin je 
 talenten geprikkeld worden en volop kunnen ontwikke-
len. Jij mag uitproberen, alleen en samen met anderen. 
Wij zorgen voor een leuk lokaal waar de muren geen oren 
hebben. Het is een magische plek: als je valt, vangen we 
je op, als je springt, zorgen wij voor de springplank en 
het applaus. Want in 1B en 2B zijn we allemaal een STER!
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Lessentabel 1B en 2B 

VAK 1B 2B

GODSDIENST 2 2

LICHAMELIJKE OPVOEDING 2 2

MAATSCHAPPELIJKE VORMING 3 2

ENGELS 1 1

FRANS 2 2

MUZIEK 1 1

TECHNIEK 4 2

NATUUR EN RUIMTE 3 1
PROJECTWERKING  
(NEDERLANDS, WISKUNDE 
EN BEELD)

14 9

BASISOPTIE 1 / 5

BASISOPTIE 2 / 5

TOTAAL 32 32
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WELKOM
Onze deuren staan open op zaterdag 4 mei 2019!

 { Onthaal met een persoonlijke rondleiding en leerlin-
gen aan het werk.

 { Start inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020. 

WWW.SATILDONK.BE

Sint Angela Tildonk
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Kruineikestraat 5 | 3150 Tildonk | 016 60 19 50
Sint-Angela maakt deel uit van KODiD.
Businfo: zie www.delijn.be
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