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Beste leerling

Op 1 september 2021 start voor jou een heel bijzonder schooljaar. Je zet dan 
de grote stap naar het secundair! Best spannend …

Als je voor het SMIK kiest, kan je genieten van degelijk kwaliteitsonderwijs in 
een warme en gezellige sfeer.

In deze brochure vertellen we je graag waarom het SMIK zo uniek is. Je kan er 
ook het antwoord vinden op een aantal vragen. Wanneer begint en eindigt 
de schooldag? Welke studiekeuzes kan je maken?

We hopen dat je al heel wat antwoorden op je vragen hier kan terugvinden.

We wensen je veel leesplezier toe!

Vriendelijke groeten

Directie en personeel van het Sancta Maria Kasterlee • SMIK

WELKOM
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Beste ouder

Ook aan u een warm welkom op onze school! Hartelijk dank voor het ver-
trouwen dat u in ons stelt. We lichten in deze brochure graag toe hoe wij 
kwaliteitsvol onderwijs bieden in een krachtige leer- en leefomgeving.

Het SMIK is een gezellige en hartelijke school met een eigen opvoedings-
project dat op vijf pijlers steunt: kleinschaligheid, zorg voor anderen, hoog 
studieniveau, ruime blik op de wereld en geloof in groeikansen van elke 
jongere. We willen ervoor zorgen dat uw kind zich verstandelijk en emoti-
oneel kan ontwikkelen tijdens de periode die het bij ons doorbrengt.

In deze brochure proberen we reeds een antwoord te geven op eventue-
le vragen die u heeft bij de start van uw zoon of dochter in het secundair 
onderwijs. Op onze website kogeka.be/sanctamaria/ kan u ook nog te-
recht voor heel wat praktische informatie. Indien er nog andere vragen of 
onduidelijkheden zijn, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen. Ons 
enthousiast schoolteam staat alvast klaar om uw kind bij de stap naar het 
secundair zo goed mogelijk te begeleiden!

We wensen u een boeiende en verrijkende kennismaking met onze school!

Vriendelijke groeten

Directie en personeel van het Sancta Maria Kasterlee • SMIK

WELKOM
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Op 1 september zet je de grote stap naar het secundair onderwijs. In het 
eerste leerjaar zijn er verschillende mogelijkheden. Het is dan ook belangrijk 
dat je alle mogelijkheden kent.

De eerste graad van het secundair onderwijs omvat twee leerjaren. Je start in 
een eerste leerjaar A of een eerste leerjaar B.

In het eerste leerjaar A wordt een ruime algemene vorming  
aangeboden. We bouwen verder op de leerstof van de basisschool. Het 
tempo in de klas ligt hoger en er wordt van jou een grotere zelfstandigheid 
verwacht. Het eerste leerjaar A bereidt je enerzijds voor op de tweede en 
derde graad van doorstroomgerichte studierichtingen, die op hun beurt 
voorbereiden op masteropleidingen. Anderzijds kan je ook kiezen voor 
studierichtingen met dubbele finaliteit . Hierna kan je verder studeren in een 
professionele bacheloropleiding of kan je kiezen voor de arbeidsmarkt.

In het eerste leerjaar B zit je in een kleinere klasgroep. De leerstof van de 
basisschool wordt herhaald en verder ingeoefend. Het tempo in de klas ligt 
lager dan in het eerste leerjaar A. De lesinhouden zijn minder theoretisch. Je 
zet je weg nadien verder in de tweede en derde graad van arbeidsgerichte 
studierichtingen die voorbereiden op de arbeidsmarkt.

In het eerste leerjaar ligt de inhoud van het grootste deel van de lesuren 
vast. Dit is de basisvorming. Een aantal lesuren kan je zelf kiezen. Dit is het 
keuzegedeelte.

Ga voor een keuzegedeelte dat je aanspreekt en waarvoor je je wil inzetten, 
voor lesinhouden die aansluiten bij je talenten. Laat je bij je studiekeuze ook 
leiden door het advies van je juf of meester!

In het SMIK kan je kiezen uit een ruim aanbod voor de eerste twee jaren. 
Omdat wij zesjarig onderwijs aanbieden, kan je na deze twee jaar in het SMIK 
in een aantal richtingen je studies verderzetten. Sommige richtingen kan je 
verderzetten in een andere school van KOGEKA. Deze scholen werken op 
pedagogisch vlak ook nauw met ons samen.

VERSCHIL  
1E LEERJAAR A - 1E LEERJAAR B
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Op 1 september 2019 is de modernisering van het secundair onderwijs 
gestart waarbij in de eerste graad de klemtoon ligt op verkennen en 
oriënteren.

Elke leerling krijgt de kans om zijn of haar ‘challenge’ aan te gaan. Zowel leer-
lingen die op 12 jaar een duidelijke keuze maken als zij die hun interesse nog 
verder willen verkennen, kunnen bij ons terecht.

In het totaal heb je 32 uren per week les.

• 27 lesuren worden voor alle eerstejaars in het 1e leerjaar A met dezelfde 
vakken ingevuld. Dit noemen we de basisvorming. Voor deze basisvor-
ming kan je kiezen uit 2 abstractieniveaus: standaard en hoog. Zie p 8.

• Gedurende 6 weken krijg je tijdens 2 lesuren de basis van digitale 
vaardigheden en mediawijsheid in de les ICT. Het inoefenen hiervan 
gebeurt geïntegreerd tijdens de andere lessen.

• Afhankelijk van je aanleg, motivatie, interesse of mogelijke toekomstplan-
nen vul je je pakket verder aan.

Welke mogelijkheden zijn er?

• Je kiest het pakket van 4 lesuren Latijn. Dit pakket kan je nog aanvullen 
met een project Latijn of een project uit een ander interessegebied.

of

• Je kiest een pakket van 2 lesuren dat het best aansluit bij je interesse. We 
versterken dit met 1 lesuur om extra aan Frans en /of wiskunde te werken. 
Dit geheel kan je aanvullen met 3 projecten waardoor je de kans krijgt 
om nog andere basisopties van het 2e jaar te verkennen.

VERSCHIL 
1E LEERJAAR A - 1E LEERJAAR B
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NIEUW IN HET 1E LEERJAAR A

Leren op maat

Voor Frans en wiskunde krijg je de kans om aan je persoonlijke noden te wer-
ken. Leerkrachten bieden jou extra uitdaging , een beetje meer ondersteu-
ning… Jezelf leren inschalen, leren plannen en je verantwoordelijkheid 
nemen zijn hierbij de focus. Dit gebeurt tijdens het uur VVV (versterken, 
verbreden, verdiepen).

Verkennende projecten

Gedurende deze uren kan je kennismaken met verschillende projecten uit 
diverse domeinen. Zij hebben als doel jouw talenten en interesses op te spo-
ren. Op het einde van het eerste jaar heb je zo kunnen proeven van verschil-
lende interessevelden. We zijn ervan overtuigd dat je op deze manier beter 
gewapend bent om een juiste basisoptie in het tweede jaar te kiezen.

Deze projecten passen volledig binnen het LED-kader van KOGEKA:

KOGEKA wil als verstrekker van secundair onderwijs toonaangevend zijn. 
Het verschil maken met andere scholen doen we door in ons onderwijs de 
klemtoon te leggen op levensecht, eigentijds en duurzaam leren.

Hierdoor willen we actieve, 
maatschappelijk geëngageerde 
en zelfbewuste jonge mensen 
afleveren. Zij kennen hun talenten 
en slagen erin op een flexibele en 
assertieve manier om te gaan met 
veranderingen in de samenleving 
van vandaag en morgen. 
Daarnaast weten ze waar ze voor 
willen gaan -zowel op persoonlijk 
als op studie- en beroepsvlak- en 
nemen ze verantwoordelijkheid 
voor hun keuzes.

De vaardigheden voor de 21ste eeuw
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27 lesuren 

Vakken 1e
Aardrijkskunde 2
Beeld 1
Engels 1
Frans  3
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Mens en samenleving 2
Muziek 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 4

Wordt aangeboden op hoog 
of standaard abstractieniveau

STRUCTUUR VAN HET 1E LEERJAAR A
Elke leerling is uniek. Daarom vinden wij het belangrijk dat 
elke jongere zijn eigen traject kan kiezen.

Leg je persoonlijke puzzel. Via de KOGEKA-website kan je 
dit digitaal doen. Scan de QR-code of surf naar

BASISVORMING

KEUZE

1 lesuur
versterken, verbreden, 

verdiepen

2 lesuren

Je kiest één pakket uit:
- Economie & 
  organisatie
- Maatschappij & 
  welzijn
- Moderne talen &  
  wetenschappen
- STEM-
  wetenschappen

ICT

extra
keuze

extra
keuze

extra
keuze

Latijn: 4 lesuren

http://www.kogeka.be/sanctamaria/studiekeuze-1ste-leerjaar/
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Studeer je graag, behaal je goede tot zeer goede resultaten en heb je regel-
matig nood aan een extra uitdaging? Dan kies je best voor het hoog abstrac-
tieniveau.

Volg je graag les aan een rustiger tempo, heb je nood aan extra inoefening 
van de leerstof? Dan is het standaard abstractieniveau voor jou een goede 
keuze.

Bij Economie & organisatie en Maatschappij & welzijn kan je voor de 
basisvorming kiezen voor een standaard of hoog abstractieniveau.

STRUCTUUR VAN DE 1E GRAAD A

Eerste graad A

Hoog abstractieniveau Standaard abstractieniveau
Economie & organisatie Economie & organisatie

Maatschappij & welzijn Maatschappij & welzijn

Latijn

Moderne talen & wetenschappen

STEM-wetenschappen
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Latijn

Als je kiest voor Latijn heb je een brede interesse, studeer je graag en 
kan je zelfstandig werken. Een hoog lestempo schrikt je niet af. In het vak 
’Latijn’ wordt de taal van de Romeinen bestudeerd: Latijn. Je maakt kennis 
met de Romeinse cultuur en krijgt ook een korte initiatie in het klassieke 
Grieks.

In het vak ‘Latijn’ leer je ook ‘leren’ en je studie plannen, je traint je 
geheugen en leert logisch redeneren. Deze vaardigheden zullen je helpen 
in je verdere studies.

Economie & organisatie

Je maakt uitgebreid kennis met de wereld van ondernemen, handel en 
alles wat hiermee te maken heeft. Computervaardigheden, talen en 
wiskunde vor-men belangrijke ingrediënten. Je bent geboeid door de 
commerciële wereld van kopen en verkopen, ondernemen, toerisme, 
publiciteit en media. Boven-dien heb je veel interesse voor ICT.

Maatschappij & welzijn

Je hebt een grote interesse in ‘de mens en zijn omgeving’ en je wil je sociale 
vaardigheden verder ontwikkelen. Je bent creatief, werkt graag in team, 
organiseert graag en durft verantwoordelijkheid nemen. Er wordt aandacht 
besteed aan een gezonde levensstijl en gezonde voeding. Je gaat zelf 
milieubewust aan de slag en leert aandacht hebben voor hygiëne en veilig 
werken. Respectvol omgaan met elkaar en met materiaal, behulpzaam zijn, 
luisteren naar elkaar zijn belangrijke sociale vaardigheden.

Moderne talen & wetenschappen 

Je studeert graag algemene vakken zoals wiskunde, wetenschappen en 
talen. Je hebt dus een brede interesse. Moderne talen & wetenschappen 
laat je uitgebreid kennismaken met deze vakken. Extra aandacht gaat 
naar communiceren in het Nederlands en moderne vreemde talen zoals 
Frans en Engels. Ook natuur– en wetenschappelijke verschijnselen worden 
onder de loep genomen.

1E LEERJAAR A: KEUZEGEDEELTE
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STEM-wetenschappen

Je bent vooral geboeid door wetenschappen, technologie, engineering 
(ontwerpen) en wiskunde. Deze vier componenten komen hier evenwichtig 
en geïntegreerd aan bod in projecten.

In de uren ‘STEM-wetenschappen’ ga je actief aan de slag met technolo-
gische, wetenschappelijke en wiskundige projecten. Je past al onderzoekend 
de wetenschappelijke methode toe om je probleemoplossend denken te 
ontwikkelen. ICT komt ook uitgebreid aan bod. De computer wordt gebruikt 
als instrument om de wetenschappelijke en technologische vraagstukken 
beter te leren begrijpen.

1E LEERJAAR A: KEUZEGEDEELTE
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Naast het keuzegedeelte kan iedereen ook minstens 1 verkennend project 
kiezen. Bij de keuzegedeeltes Maatschappij & welzijn, Economie & organisa-
tie, Moderne talen & wetenschappen en STEM-wetenschappen kan je drie 
verkennende projecten kiezen. Je mag maximaal 2 keer hetzelfde kiezen. 
Leerlingen van Latijn kunnen 1 verkennend project kiezen.

Je mag kiezen uit onderstaande lijst:

• Economie & organisatie
• Kunst & creatie
• Maatschappij & welzijn
• Moderne talen & wetenschappen
• Sport
• STEM-technieken
• STEM-wetenschappen
• Latijn (enkel voor Latijn)

1E LEERJAAR A: VERKENNENDE 
PROJECTEN
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Ook in het 2e leerjaar A heb je 32 lesuren.

• De basisvormig bevat 25 lesuren. Deze kan je op twee abstractieniveaus,  
 standaard en hoog, volgen.
• Je kiest een basisoptie van 5 lesuren:

• Economie & organisatie (basisvorming standaard of hoog)
• Maatschappij & welzijn (basisvorming standaard of hoog)
• Moderne talen & wetenschappen
• STEM-wetenschappen
• Latijn (enkel voor de leerlingen van 1Latijn)

• 1 lesuur afwisselend Frans en wiskunde
• 1 lesuur afwisselend ICT en VVV

STRUCTUUR VAN HET 2E LEERJAAR A

KEUZE

1 lesuur
versterken, verbreden, 

verdiepen

1 lesuur
Frans / wiskunde

5 lesuren

Je kiest één pakket uit:

- Economie &   organisatie
- Maatschappij &   welzijn
- Moderne talen &   
  wetenschappen
- STEM- wetenschappen
- Latijn

25 lesuren 

Vakken 2e
Aardrijkskunde 2
Beeld 1
Engels 2
Frans  3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muziek 1
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 4

Wordt aangeboden op hoog 
of standaard abstractieniveau

BASISVORMING
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ONZE LEERLINGEN
AAN HET WOORD

Het is hier echt supertof in 't 
SMIK! Er is een toffe sfeer en 

het is een niet al te grote school 
waar je echt jezelf kan zijn! In de 

richting Latijn leer je echt veel 
bij. Hoe het bv. bij de Romeinen 

thuis was of hoe het toen op 
school was. (Matto)

"SMIK, dat is jij en ik" en je mag er 
allemaal bij horen! Ja, jullie ook! 
Het is hier supergezellig! Als je 's 
avonds het boek van Latijn in je 
boekentas steekt, weet je dat je 
de volgende dag een feest hebt. 
(Mynthe)

Er is veel natuur en dat is niet bij 
veel scholen. Dit maakt het SMIK 

gezellig. (Marieke)

Moderne talen en 
wetenschappen zou ik aanraden 

omdat je dan later nog tussen 
veel richtingen kan kiezen. Je 
hebt meer talen en bovendien 

zijn de wetenschappen 
superinteressant. (Tristan)
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ONZE LEERLINGEN
AAN HET WOORD

Ik heb gekozen voor Moderne 
talen en wetenschappen omdat 
ik talen en wetenschappen wel 

interessant vind. Frans en Engels 
krijgen wij op een leuke manier. 
We leren over de verschillende 

culturen. (Kato)

Het SMIK is niet zo’n grote 
school maar het is er wel 

supergezellig. Ik vind het leuk 
dat ze toffe middagactiviteiten 

organiseren. Het MAF (de 
leerlingenraad) zorgt ook altijd 

voor een toffe sfeer. (Marie)

Ik had een goed gevoel toen ik 
hier voor de eerste keer kwam. 
Iedereen helpt je en er is een 

toffe sfeer. STEM is echt de 
max. We hebben zelfs al een 
sleutelhanger in 3D gemaakt 
en een bootje gebouwd dat 
op zonne-energie werkt. De 

leerkrachten zijn hier top! (Loes)
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Tijdens de lessen doen we 
leuke proefjes en ontwerpen we 
werkstukken. We worden uitge-
daagd met de STEM-olympiade. 

Deze school sprak me aan 
omdat het een mooi en nieuw 

gebouw heeft. Je kan kiezen uit 
veel richtingen. (Milan)

Ik ben op zoek gegaan naar een 
rustige school. Het SMIK is dan 
ook gezellig en niet te groot. 

Deze school past volledig bij mij. 
Als je een echte lekkerbek bent, 

raad ik zeker het keuzepakket 
Maatschappij en welzijn aan. 
Je kookt er en leert er alles 
over gezonde voeding. De 

leerkrachten zijn ook supervrien-
delijk. Dus ik zou zeggen: ‘Kom 

naar het SMIK!’ (Sofia)

De verkennende projecten zijn 
erg leuk. Je kan er verschillende 

dingen uitproberen zodat we 
later een richting kunnen kiezen 
die het best bij ons past. Tijdens 
het VVV-uur kan je goed werken 
en de dingen die je niet begrijpt 

opnieuw bekijken. (Benthe)

ONZE LEERLINGEN AAN HET WOORD
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In totaal heb je 32 uren per week les.

• 27 lesuren worden voor alle eerstejaars in het 1ste leerjaar B op  
 dezelfde manier ingevuld. Dit noemen we de basisvorming.
• Deze basisvorming wordt aangevuld met:

• 1 lesuur digitale vaardigheden en mediawijsheid in de les ICT
• 1 lesuur sociale vaardigheden

• Afhankelijk van je aanleg, motivatie, interesse of mogelijke  
 toekomstplannen kies je aanvullend een pakket van 3 lesuren.  
 In het SMIK kan je enkel kiezen voor Mens & organisatie. Deze  
 keuze is niet definitief en kan in het tweede jaar bijgestuurd  
 worden.

1E LEERJAAR B

KEUZE

1 lesuur
ICT

1 lesuur
Sociale vaardigheden

3 lesuren

Mens & organisatie

27 lesuren 

Vakken 1e
Beeld 1
Engels 1
Frans 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 3
Muziek 1
Natuur en ruimte 3
Nederlands 4
Techniek 4
Wiskunde 4

BASISVORMING
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Mens & organisatie

Hier krijg je een algemene basisvorming en een kennismaking met twee 
beroepenvelden: de commerciële wereld en de verzorgingssector. Als 
je een beroepsopleiding in handel of verzorging wil aanvatten, is dit een 
uitstekende voorbereiding.

In de lessen ’Mens & organisatie’ wordt veel aandacht besteed aan de ver-
kenningsgebieden verzorging, voeding, ICT en mode.

1E LEERJAAR B

In 1B Mens & organisatie krijgen 
we veel praktijk. Ik maak graag 

dingen bij techniek en in de 
keuken. Het SMIK is een kleine 
school, dichtbij huis en ik vind 

het leuk om met een kleine 
groep les te volgen. (Faye)
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Mens & organisatie

In het tweede jaar kan je opnieuw kiezen voor ‘Mens & organisatie’.

Deze basisoptie is toepassingsgericht. Je volgt 5 uur Economie & organisatie 
en 5 uur Maatschappij & welzijn.

In Maatschappij & welzijn werk je rond drie interessegebieden:

lichaamszorg: het eigen lichaam en welbevinden;
lifestyle: interieur en sfeerschepping, vormgeving en mode;
voeding: gezonde maaltijden en samen maaltijd nemen.

Economie & organisatie is een domein waarin je je thuis zal voelen als je 
geïnteresseerd bent in ondernemen, handel, kopen en verkopen. Wil je in 
een winkel werken of liever achter de schermen in een magazijn? Dan zit je 
zeker goed met deze keuze.

2E LEERJAAR B

KEUZE

1 lesuur
ICT

1 lesuur
Techniek

10 lesuren

Mens & organisatie

20 lesuren 

Vakken 2e
Beeld 1
Engels 2
Frans 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 2
Muziek 1
Natuur en ruimte 1
Nederlands 3
Techniek 2
Wiskunde 3

BASISVORMING
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Vanaf volgend schooljaar start de modernisering in de tweede graad. De 
leerlingen kunnen dan in het derde jaar kiezen uit onderstaande richtingen van 
de nieuwe structuur. Vanaf schooljaar 2022-2023 zullen de studierichtingen 
van het derde jaar ook in het vierde jaar worden ingericht.

Doorstroom DOD Doorstroom DGD Dubbel D/A
Latijn

Moderne talen Biotechnische 
wetenschappen

Maatschappij en welzijn

Natuurwetenschappen

Economische 
wetenschappen

Humane 
wetenschappen

Onze leerlingen in de derde graad studeren af in de volgende richtingen:

ASO TSO
Economie-wiskunde

Humane wetenschappen Sociale en technische 
wetenschappen

Moderne talen-wetenschappen Techniek-wetenschappen

Moderne talen-wiskunde

Wetenschappen-wiskunde

Op kogeka.be/sanctamaria/ kan je het volledige studieaanbod en de 
lessentabellen vinden.

TWEEDE EN DERDE GRAAD OP HET SMIK
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ONZE 2E EN 3E GRAAD IN BEELD...
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DAGINDELING EN ACTIVITEITEN

8.25 u. – 9.15 u.  eerste lesuur

9.15 u. – 10.05 u.  tweede lesuur

10.05 u. – 10.20 u.  pauze

10.20 u. – 11.10 u.  derde lesuur

11.10 u. – 12.00 u.  vierde lesuur

12.00 u. – 12.55u.  middagpauze

12.55 u. – 13.45u.  vijfde lesuur

13.45 u. – 14.35 u.  zesde lesuur

14.35 u. – 14.50 u.  pauze

14.50 u. – 15.40u.  zevende lesuur

Voor de aanvang van de lessen voorzien we toezicht vanaf 8.10 u.

Na het 7de lesuur is het mogelijk om in de avondstudie te blijven tot 16.30 
u.

In onze school zijn er heel wat middagactiviteiten zoals sport, zang, gezel-
schapsspelen, leerlingenraad …

Leerlingen die thuis geen mogelijkheid hebben om ICT-taken te maken, 
kunnen daarvoor tijdens de middag in het open leercentrum terecht.
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AANMELDINGEN / INSCHRIJVINGEN

Onze infomomenten, Open Dag en inschrijvingen zullen digitaal verlopen, 
tenzij we de toelating krijgen om iedereen opnieuw in onze school te 
ontvangen. Alle actuele info vind je op onze website www.kogeka.be/
sanctamaria/

Bij voorkeur online inschrijven via www.kogeka.be/sanctamaria/  
(link INSCHRIJVEN)

Indien online inschrijven niet lukt, kan je hiervoor een afspraak maken op 
volgende momenten:

• tijdens de infomomenten

• tijdens de Open Dag op zondag 25 april 2021

• tijdens de schooluren

• tijdens de zomervakantie:

 o van donderdag 1 juli 2021 t.e.m. woensdag 7 juli 2021
 o van maandag 16 augustus 2021 t.e.m. dinsdag 31 augustus 2021

 · op werkdagen van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.
 · op zaterdag van 9 tot 12 u.

Om de inschrijvingen vlot te laten verlopen, vragen we in te schrijven voor 
zondag 4 juli 2021. Daarna zijn niet alle keuzes nog gegarandeerd.

Wat heb je nodig?

• je rapport;

• je identiteitskaart of Kids-ID;

• trouwboekje van je ouders of   
 uittreksel van je geboorteakte;

• getuigschrift basisonderwijs  
 — indien je dit niet behaald hebt:   
 een attest van het basisonderwijs;

• je Baso-fiche.
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