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Beste kandidaat-leerling
MORGEN START VANDAAG is de slogan bij het nieuwe logo van
onze Molenlandscholen. Je zet binnenkort een volledig nieuwe
stap in je schoolleven. Geen betere aansporing dus om samen
met je ouders deze infobrochure in te kijken.
Je maakt de overgang van het 6de leerjaar in het basisonderwijs
naar het 1ste jaar in het secundair onderwijs. Laat nu net de
secundaire scholen en internaten in de regio Meulebeke-TieltRuiselede jou een passende uitdaging bieden met het oog op je
onderwijstoekomst.
Wat je in de 1ste graad kan verwachten, lees je verderop in
deze brochure. Secundair onderwijs in Scholen Molenland:
kijk, vergelijk en kies! Er zit vast iets tussen dat bij jouw
interesses en talenten past.

Beste ouders
Scholen Molenland staat voor 7 onderwijsinstellingen. Elk op zich
zijn het unieke scholen waar kwalitatief hoogstaande vorming
hand in hand gaat met persoonlijke begeleiding op tempo
en volgens de mogelijkheden van elke leerling. Een waaier aan
studierichtingen geeft uitzicht op een succesvolle toekomst, hetzij
in het voortgezet onderwijs, hetzij op de arbeidsmarkt.
Enkele troeven van de scholen: eigen pedagogische trajecten,
dynamische en enthousiaste teams, een uitstekende
samenwerking met vlotte overstapkansen en een goede
bereikbaarheid, ook met het openbaar vervoer. Spelen daar
perfect op in: onze internaten met een groot thuisgevoel.
Wie wil weten hoe het er concreet aan toe gaat, kan onze
websites bezoeken. Voor zover corona het toelaat, organiseren
we ook enkele opendeurmomenten om een kijkje te komen
nemen. Naast onze info-12-initiatieven op zaterdag 13 maart
volgt nog een uitnodiging voor zaterdag 8 mei 2021, waar
we jullie de kans geven om onze campussen te bezoeken.
We wensen jullie met deze infobrochure alvast een leerrijke
kennismaking met al onze keuzemogelijkheden.

Secundair onderwijs in Scholen Molenland?
Wij zijn voorbereid, jullie ook?
Want ... morgen start vandaag!
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Voorstelling 1ste graad
Scholen Molenland zetten in op een breed studieaanbod.
Hier volgt een overzicht van de leerlingenprofielen en lessentabellen in de 1ste graad van het
gewoon secundair onderwijs, de invulling van de keuzepakketten en het aanbod in het
2de leerjaar van de 1ste graad. Voor de mogelijkheden in het buitengewoon secundair
onderwijs verwijzen we je graag door naar de bladzijden 32-33 van deze brochure.

Je bent welkom op de
opendeurdag op
zaterdag 8 mei 2021
van 14 tot 18 uur.

Leerlingenprofielen
Wie een getuigschrift basisonderwijs
behaald heeft, volgt in het 1ste jaar
secundair onderwijs de A-stroom.
Enkel wie geen getuigschrift
basisonderwijs behaalt, kan in het 1ste
jaar in de B-stroom starten.
De vakken en het aantal uren algemene
vorming verschillen in de A- en de
B-stroom, maar zijn in iedere school van
onze scholengemeenschap dezelfde.
Toch zal de leerstof in de ene klas meer
theoretisch en op een vlugger tempo
worden gegeven dan in de andere.
We richten ons studieaanbod voor het
gewoon secundair onderwijs dan ook op
4 leerlingenprofielen.

Wat voor type leerling ben jij?
Welk leerlingenprofiel het best bij jou past, is misschien niet zo duidelijk.
Hou rekening met het advies dat je krijgt van je basisschool.
Probeer samen met je ouders je schoolresultaten, mogelijkheden en
interesses in te schatten.
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A-stroom
1 Sterk theoretisch
Je houdt van abstract denken. Je
zit graag met je neus in de boeken.
Je behaalt zeer goede scores voor
rekenen, taal, wereldoriëntatie … Ook
al ligt het nog ver, je denkt al aan een
doorstroomrichting in de 2de en 3de
graad als voorbereiding op het hoger
onderwijs.
Het sterk theoretische 1A bereidt voor
op de basisopties ‘Klassieke talen’ en
‘Moderne talen & wetenschappen’ in het
2de jaar.
2 Theoretisch
Het verwerken van de leerstof gaat
vlot. Je behaalt goede resultaten in het
basisonderwijs. Als je moet kiezen tussen
iets bedenken of iets uitvoeren, kies je
eerder voor het bedenken. Je overweegt
een doorstroomrichting in de 2de en
3de graad als voorbereiding op het hoger
onderwijs.
Het theoretische 1A is een prima
voorbereiding op de basisopties
‘Economie & organisatie’, ‘Maatschappij &
welzijn’, ‘Sport’ en ‘STEM-wetenschappen’
in het 2de jaar.
3 Theoretisch-praktisch
De leerstof verwerken vraagt van jou de
nodige tijd en inspanning. Je leert het
best aan de hand van voorbeelden. De
leerstof wil je graag praktisch toepassen.
Je verbindt denken en doen. Na deze
studierichting ben je voorbereid om
verder te studeren of de stap te zetten
naar de arbeidsmarkt.
Het theoretisch-praktische 1A bereidt voor
op ‘Maatschappij & welzijn’, ‘Sport’ en
‘STEM-technieken’ in het 2de jaar.

B-stroom
4 Praktisch
Je denkt vooral praktisch. Je bent handig
en je werkt graag aan iets. Je studeert
graag als er een praktische toepassing
aan gekoppeld is. Je hebt nog niet
alle leerstof van het basisonderwijs
verwerkt. Na de 1ste graad zal je een
studierichting volgen die voorbereidt op
de arbeidsmarkt.
Na het praktische 1B kan je naar de
basisopties van de B-stroom:
‘Economie & organisatie’, ‘Maatschappij &
welzijn’, ‘Sport’ en ‘STEM-technieken’.
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Laptopproject
Je groeit op in een wereld waarin ICT en digitale
media niet meer weg te denken zijn. In deze snel
veranderende maatschappij willen we je de beste
opleiding geven. Goede digitale vaardigheden zijn
daarbij een sterke troef.
Het is dan ook nodig dat je op elk moment, ook thuis,
over een computer beschikt. Daarom willen we op
1 september 2021 starten met een laptopproject.
Als scholengroep kiezen we bewust voor een pen
device omdat dit meer mogelijkheden biedt in
vergelijking met een klassieke laptop. Zo kan je met de
bijgeleverde pen (digitaal) schrijven op deze laptop.
Het toestel kan ook omgevormd worden tot een tablet.
Wat houdt dat project juist in?
Elke leerling die start in het 1ste jaar zal zich via de
school een laptop aanschaffen.
Dit heeft volgende voordelen.
•

Jij, je medeleerlingen en leerkrachten beschikken
over hetzelfde degelijke en up-to-date toestel
waarop alle nodige software geïnstalleerd is.
Zo krijgt iedereen dezelfde kansen op ICT-vlak.

•

Ook tijdens periodes van afstandsonderwijs kan je
de lessen volgen op je eigen laptop.

•

Je kan het toestel behouden als je doorheen je
schoolloopbaan van studierichting verandert.

•

Je kan rekenen op een uitstekende service:
als je laptop defect is, krijg je onmiddellijk een
vervangtoestel tot je eigen toestel hersteld of
vervangen is.

•

Er is een zeer stevige beschermhoes inbegrepen;
een toestel dat elke dag meegebracht wordt naar
school moet tegen een stootje kunnen.

•

Door een groepsaankoop kan de kostprijs van het
toestel gedrukt worden.

Voor nadere duiding over het laptopproject:
zie onze website molenland.be
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Lessentabel 1ste graad
A-stroom

1A

2A

Algemene vorming

1B

2B

Algemene vorming

Geschiedenis

1

2

Godsdienst

2

2

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Mens & samenleving

1

1

Maatschappelijke vorming

3

2

Moderne vreemde talen
- Engels
- Frans

1
3

2
3

Moderne vreemde talen
- Engels
- Frans

1
2

2
1

Nederlands

4

4

Nederlands

4

3

Wiskunde

4

4

Wiskunde

4

3

Muziek

1

1

Muziek

1

1

Beeld

2

-

Beeld

2

-

Techniek

2

2

Techniek

4

2

Natuurwetenschappen

2

1

Natuur & ruimte

2

2

Aardrijkskunde

2

1

Lesuren algemene vorming

27

25

Lesuren algemene vorming

27

20

Keuzegedeelte

Keuzegedeelte

Lesuren keuzepakket

5

2

Lesuren keuzepakket

5

2

Basisopties

-

5

Basisopties

-

10

32

32

Totaal aantal lesuren

32

32

Totaal aantal lesuren
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B-stroom

Lesuren keuzepakket

In het 1ste jaar zijn er zowel in de A- als de B-stroom 5 lesuren keuzepakket. Die bijkomende
uren laten je toe om een gerichte keuze te maken uit het aanbod aan basisopties in 2A en 2B.

De organisatie per school ziet er als volgt uit:

De Bron

• 4 uren klassieke talen (Latijn & Grieks) en 1 uur kompas (projectinvulling)
• 2 uren Frans, 1 uur Nederlands, 1 uur wiskunde en 1 uur kompas (projectinvulling)

Regina Pacis
• 3 uren verdieping en remediëring Nederlands, Frans en wiskunde met integratie
van ICT en 2 uren met een keuze per semester uit kennismaking met economie,
informatica, sport of talen

SJI Tielt

A-Stroom
• 1 uur klassenuur met digital skills, 2 uren stam met een keuze per semester uit sociaal
& creatief atelier, STEM (chemie & life sciences), voedingslab of wellness & lifestyle en
2 uren talent met een keuze per semester uit bio & eco, computertools, kunstatelier of
sport+
B-stroom
• 1 uur klassenuur met digital skills, 2 uren stam met een keuze per semester uit foodies,
gezondheid & zorg, hair & beauty en 2 uren talent met een keuze per semester uit
bio & eco, computertools, kunstatelier of sport+

VTI Tielt
A-Stroom
• 1 uur studieboost en 4 uren STEM
• 1 uur studieboost en 3 uren STEM met 1 uur uitbreiding wiskunde
B-stroom
• 1 uur studieboost en 4 uren STEM
• 1 uur studieboost en 2 uren STEM met 2 uren MOVE (kennismaking met basisoptie
sport)

Sancta Maria Ruiselede

(onder voorbehoud)

A-Stroom

• 4 uren Latijn, 1 uur ICT
• 2 uren Frans, 1 uur Nederlands, 2 uren STEM (wiskunde, wetenschappen & ICT)
• 2 uren sociale & creatieve vorming, 1 uur ICT, 2 uren STEM (techniek &
natuurwetenschappen)
B-stroom
• 1 uur team-up, 2 uren sociale & creatieve vorming, 2 uren beeld & ICT
• 1 uur team-up, 2 uren sociale & creatieve vorming, 2 uren STEM & ICT
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Wat in het
2de jaar?
Basisopties
De basisoptie helpt je om in de
2de graad te kiezen voor een
studierichting die aansluit bij je
interesses en mogelijkheden.
De tabel maakt duidelijk welke
basisopties waar zullen ingericht
worden in het 2de leerjaar van de
1ste graad.

A-stroom

B-stroom

• Klassieke talen

De Bron

Regina Pacis

SJI Tielt

VTI Tielt

Sancta Maria
Ruiselede

(onder voorbehoud)
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• Moderne talen &
wetenschappen

• Economie & organisatie
• Sport

• Maatschappij & welzijn

• Maatschappij & welzijn

• STEM-wetenschappen

• Economie & organisatie

• STEM-wetenschappen

• STEM-technieken

• STEM-technieken

• Sport

• Klassieke talen

• Maatschappij & welzijn

• Moderne talen &
wetenschappen

• STEM-technieken

• Maatschappij & welzijn

Samengevat
Voor de volledigheid worden hieronder de huidige benamingen van
de basisopties vergeleken met wat een school voor de modernisering
organiseerde (de oude benamingen staan tussen haakjes).

A-stroom
De Bron

VTI Tielt

Klassieke talen
(Latijn en Grieks-Latijn)

STEM-wetenschappen
(Industriële wetenschappen)

Moderne talen & wetenschappen
(Moderne wetenschappen)

STEM-technieken
(Mechanica-elektriciteit)
(Bouw- en houttechnieken)

SJI Tielt
Maatschappij & welzijn
(Sociale & technische vorming)
STEM-wetenschappen
(Techniek-wetenschappen)

Regina Pacis
Economie & organisatie (Handel)

Sancta Maria Ruiselede
Klassieke talen
Moderne talen & wetenschappen
(Moderne wetenschappen)
Maatschappij & welzijn
(Sociale & technische vorming)
(onder voorbehoud)

Sport

B-stroom
SJI Tielt
Maatschappij & welzijn
(Haarzorg & verzorging-voeding)
(Mode & verzorging-voeding)

VTI Tielt
STEM-technieken (Nijverheid)
Sport

Economie & organisatie

Sancta Maria Ruiselede
Maatschappij & welzijn
(Verzorging-voeding)
STEM-technieken

Op sommige foto’s in deze brochure
dragen de afgebeelde personen geen
mondmasker. Deze foto’s werden
genomen vóór de coronamaatregelen
van kracht waren.

(onder voorbehoud)
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Belangstelling voor theoretische lesvakken en studeren? Dan is De Bron jouw secundaire
school. Voor welke vakken je ook talent en interesse hebt, we dagen je uit volgens je kunnen
en begeleiden je gaandeweg tijdens je studietraject. De Bron bereidt je uitstekend voor op
hoger onderwijs.

Daarom kom je
naar onze school!
• Kwaliteitsvol onderwijs
met bewuste focus op
gezondheids- en culturele
aspecten.
• Brede vorming met zinvolle
lesvervangende activiteiten
en projecten én met een
internationale insteek.
• Ordelijk leef- en leerklimaat
met zorgvriendelijke
klemtonen binnen
een voortreffelijke
organisatiestructuur.
• Openheid voor vernieuwingen
met STEM-initiatieven en een
CLIL-aanbod (zaakvakken in
het Engels).
• Ruime, verzorgde en
uitnodigende infrastructuur en
accommodatie in een groene,
rustbrengende omgeving.
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1ste jaar A

Bij de 27 lesuren algemene vorming sluiten
5 keuzelesuren aan. Je talenten verdiepen en
verbreden kan door te kiezen voor 4 lesuren
klassieke talen of 4 lesuren moderne talen en
wetenschappen. Het 5de lesuur heeft, net als
een kompas, een oriënterende functie naar de
2de graad.

Keuze uit
Klassieke talen

4 uren klassieke talen (Latijn & Grieks)
1 uur kompas

Moderne talen & wetenschappen

2 uren Frans, 1 uur Nederlands, 1 uur wiskunde
1 uur kompas

Kompasuren
Concreet volgen alle eerstejaars ICT@elier
en SportL@B.
• ICT@elier
Ben je een digibeet 1ste klas? Vind je nooit
je bestanden terug? Is up- en downloaden
voor jou net hetzelfde? Weet je niet hoe je
een document efficiënt moet bewerken?
Benieuwd wat er achter je computerscherm
zit en gebeurt? Het ICT@elier neemt je mee in
de digitale wereld.
• SportL@B
Waar sport wint en wetenschap begint.
Wat gebeurt er met je lichaam op grote
hoogte? Waarom kies je het best voor
een sportdrankje? Hoe evolueert je
snelheid tijdens het lopen? Schiet uit de
startblokken en ga aan de slag met je STEMvaardigheden in sportaculaire experimenten.
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2de jaar A

Bij de 25 lesuren algemene vorming bieden we nog 7 keuzelesuren aan.
Bij 6 lesuren zijn er 3 keuzes.

Basisopties
Klassieke talen

2 uren Grieks, 4 uren Latijn, 1 uur kompas OF
5 uren Latijn, 1 uur extra wiskunde, 1 uur kompas

Moderne talen & wetenschappen

3 uren wetenschappen, 2 uren geïntegreerde moderne talen,
1 uur extra wiskunde, 1 uur kompas

Kompasuren
Concreet kiezen alle tweedejaars voor 2 van volgende invullingen.
• Meet & Greet Worldwide
In Egypte geeft men een slappe handdruk, in Cambodja is een vriendelijke
aai over de bol not done. Culturele verschillen kunnen leiden tot ergernis en
misverstanden. In dit project onderzoeken we specifieke omgangsvormen in
diverse landen. Zo leer je menselijk gedrag en cultuur beter kennen en groeit
het besef dat culturele diversiteit een verrijking is.
• Bizz4U
In Bizz4U ontdek je de ondernemer in jezelf. Je start je eigen bedrijf op en
achterhaalt op een toffe manier wat hierbij allemaal komt kijken. Door
‘learning by doing’ merk je hoeveel economie er om je heen te vinden is.
Laat je ideeën voor een origineel bedrijf maar opborrelen.
• CulTuren bij de buren
Kijk je mee over de (taal)grens? Je maakt er kennis met taal, cultuur en
gewoontes. Na een gevarieerde verkenning aan de hand van communicatie,
muziek, film, humor, internet en sociale media bezoek je de buren op
Frans(talig) terrein.

In de 2de en de 3de graad kan gekozen worden uit een rijk gamma
aan domeinoverschrijdende studierichtingen:
Economische wetenschappen, Humane wetenschappen,
Grieks-Latijn, Latijn, Moderne talen en Natuurwetenschappen.
Voor meer info: debrontielt.molenland.be.
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Droom je van een eigen zaak of een job als computerdeskundige, boekhouder,
verkoper, administratief medewerker, logistiek bediende, leerkracht,
maatschappelijk werker? Misschien ben je sportief en wil je extra sport in combinatie
met wetenschappen? In beide gevallen ben je in onze school aan het goede adres.

Daarom kom je
naar onze school!
• Ruime algemene vorming.
• Sterke boekhoudkundige en
informaticagerichte vorming.
• Fijne sfeer, begeleiding en
zorg op maat.
• Degelijk talenonderwijs.
• Ondernemende school:
bedrijfsbezoeken,
werkplekleren,
stages, oefenfirma’s,
miniondernemingen.

Nieuw sinds
1 september 2020
Basisoptie sport in het
2de jaar!
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1ste jaar A

Naast de 27 uren algemene vorming is er een
keuzegedeelte voor 5 uren. Deze uren worden
opgesplitst in 3 stamuren en 2 talenturen.

Stamuren
In het 1ste leerjaar A zijn de 3 stamuren voor
iedereen dezelfde: 1 uur Frans, 1 uur Nederlands en
1 uur wiskunde met integratie ICT.

Talenturen
Voor de invulling van de talenturen heb je de
keuze uit verschillende pakketten. Je kiest, bij
de start van het schooljaar, 2 pakketten die
nauw aansluiten bij jouw interesses.
Van september tot december krijg je een
eerste pakket; het tweede start na de
kerstvakantie en loopt tot het einde van het
schooljaar.
Je kan kiezen uit economie, informatica, sport
of talen!
• Economie (@business_1 en/of _2)
Je talent voor ondernemen krijgt de kans
om ontdekt te worden en te groeien.
• Informatica (#LikeIT 1.0 en/of 2.0)
Ontwerp je eigen game, bouw je eigen robot
en creëer hiervoor je eerste programma om
die tot leven te brengen.

Wat zijn stamuren?

De stamuren omvatten een
extra uur Nederlands, Frans en
wiskunde, met integratie van
ICT. In deze uren oefen je de
basisleerstof verder in en is er
ruimte voor verdieping. Je leert
in deze uren ook de belangrijkste
ICT-vaardigheden.

Wat zijn talenturen?

Iedereen heeft talenten.
Soms moet je ze nog (verder)
ontdekken. Dat kan in de
talenturen die we jou in het
1ste jaar aanreiken.
Kies 2 pakketten en verbaas jezelf
en je omgeving met wat jij kan!

• Sport (Sportplus1 en/of 2)
Tijdens de kennismaking met verschillende
sporten zijn jouw beleving, motivatie,
enthousiasme, jouw gevoel voor fair play
en samenwerking belangrijker dan een
perfecte uitvoering.
• Talen (TAteljee Frans en/of Nederlands)
Connais-tu la France? Je verkent de Franse
taal via de wereld van de film, muziek, strips,
gastronomie … Partons à la découverte!
Voor Nederlands herschrijven we een
verhaal tot een scenario voor een heus
hoorspel. Wedden dat iedereen zal
‘luisteren’?
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2de jaar A
Basisopties

In het 2de leerjaar kan je kiezen uit 2 basisopties,
Economie & organisatie of Sport. In beide opties
krijg je gedurende 25 lesuren een brede en
degelijke basis van algemene vakken. Kennis,
vaardigheden, ICT en creativiteit wisselen elkaar
voortdurend af. Daarnaast zijn er 2 uren voorzien
voor verdieping en remediëring voor Nederlands,
Frans en wiskunde met integratie ICT.

Basisoptie Economie & organisatie

Je bent geboeid door alles wat te maken heeft met
kopen en verkopen. Je wil weten wat economie met
onze manier van leven te maken heeft.
Je vraagt je af welke invloed de reclame heeft op
ons koopgedrag. Je bent ondernemend of je wil
zelf als verkoper aan de slag gaan. Daarnaast ben
je ook geïnteresseerd in ICT en wil je graag zelf een
eigen app ontwerpen. Dit alles leer je in de 5 uren
Economie & organisatie.

Basisoptie Sport

Als sportieveling wil je graag de basistechnieken
van alledaagse en minder alledaagse
sporten onder de knie krijgen. Je neemt graag
verantwoordelijkheid op in sport en spel. Teamspirit
en fair play vind je belangrijk. Daarnaast wil
je, via eenvoudige experimenten, weten hoe
natuurwetenschappen, sport en beweging met
elkaar verbonden zijn.
Dan is de basisoptie Sport met 2 uren extra sport
en 3 uren wetenschappen iets voor jou.

In de 2de en de 3de graad wordt een brede waaier aan
studierichtingen in de domeinen Taal & communicatie
en Economie & organisatie aangeboden.
Voor meer info: reginapacistielt.molenland.be.
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Heb je interesse voor een opleiding in de sociale sector of heeft STEM net jouw
voorkeur? Dan ben je bij ons op de juiste plaats! Wij dragen zorg voor onze
leerlingen en leren hen zorg te dragen voor anderen, zowel later op het werk als in
het dagelijks leven.

Daarom kom je
naar onze school!
• Een opvoedingsproject met
2 stevige pijlers: leren leren en
leren leven!
• Een A-stroom als sterke basis
voor een bacheloropleiding.
Een B-stroom als degelijke
voorbereiding op de
arbeidsmarkt.
• Ontspanning tijdens sport- en
middagactiviteiten.
• Kleinschaligheid troef met een
aparte en eigentijdse campus
voor de 1ste graad.
• Een warme school met een
positieve teamspirit en een
sterke leerlingenbegeleiding.
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1ste jaar A en B

Naast de 27 uren algemene vorming zijn er 2 stamuren, 2 talenturen en 1 klassenuur met
leren leren en digital skills.

Op verkenning
Voor de start van het schooljaar kies je 2 verschillende stamuren en 2 verschillende
talenturen die het dichtst bij jouw interesses aanleunen. Die keuze ligt vast voor het volledige
schooljaar. Van september tot eind januari krijg je een eerste pakket; het tweede start begin
februari en loopt tot het einde van het schooljaar.

Stamuren 1ste jaar A

• Sociaal & creatief atelier
Verken het boeiende terrein van de
menswetenschappen en verwerk creatief
jouw nieuwste inzichten.
• STEM (chemie & life sciences)
Ontdek de adembenemende wereld
van de wetenschap en voer spannende
experimenten in het lab uit.
• Voedingslab
Verscherp je inzicht in de wetenschap van
de voeding en gezondheid en ga actief en
met smaak in de keuken aan de slag.
• Wellness & lifestyle
Beleef schoonheid van binnen en buiten
met kennis van lichaam en geest.

Talenturen 1ste jaar A en B
• Bio & eco
Bestudeer plant en dier in een groene
omgeving en leer zorgzaam omgaan met
het leefmilieu.
• Computertools
Verken de digitale wereld en waag je op
ongekende ICT-paden.
• Kunstatelier
Sta in bewondering voor kunst en geef zelf
vorm aan je verbeeldingskracht.
• Sport+
Beoefen verschillende sporten met passie en
gedrevenheid, individueel en in groep.

Stamuren 1ste jaar B

• Gezondheid & zorg
Neem je eigen gezondheid in handen en
leer zorg dragen voor anderen.
• Hair & beauty
Maak in creatieve en inspirerende
workshops kennis met de kapperswereld
en sprokkel beautytips.
• Foodies
Steek je handen uit de mouwen en maak
trendy en gezonde gerechtjes klaar.

Wat zijn stamuren?

Verkennen van je toekomst doe
je in de stamuren. De lessen
in de stamuren geven jou een
voorproefje van de basisopties
waaruit je in het 2de jaar kan
kiezen.

Wat zijn talenturen?

Iedereen heeft talenten.
Soms moet je ze nog (verder)
ontdekken. Dat kan in de
talenturen die we jou in het
1ste jaar aanreiken.
Kies 2 pakketten en verbaas jezelf
en je omgeving met wat jij kan!

inhoud van de
stam- en
talenturen!
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2de jaar A

2de jaar B

Maatschappij & welzijn

Maatschappij & welzijn

STEM-wetenschappen

Economie & organisatie

Basisopties

1 klassenuur met leren leren & digital skills,
1 uur #Talent, 5 uren Maatschappij & welzijn
1 klassenuur met leren leren & digital skills,
1 uur #Talent, 5 uren STEM-wetenschappen

Basisopties

1 klassenuur met leren leren & digital skills,
1 uur #Talent, 10 uren Maatschappij & welzijn
1 klassenuur met leren leren & digital skills,
1 uur #Talent, 5 uren Maatschappij & welzijn,
5 uren Economie & organisatie

Maatschappij & welzijn (2de jaar A en B)
• Wil je een persoonlijke en gezonde levensstijl ontwikkelen?
• Wil je inzicht verwerven in het sociale gedrag van mensen?
• Ben je sociaal voelend en creatief?
Je verkent Maatschappij & welzijn vanuit 3 interessegebieden: voeding (gezonde maaltijden
bereiden), lichaamszorg (zorg voor het eigen lichaam en welbevinden) en lifestyle (interieur
en sfeerschepping, vormgeving en mode).
In de A-stroom worden de interessegebieden meer theoretisch benaderd. In de B-stroom ligt
het accent op meer praktijk. In de 10 uren is er meer ruimte voor uitgebreide toepassingen
dan in de 5 uren Maatschappij & welzijn.

STEM-wetenschappen
(2de jaar A)

Economie & organisatie
(2de jaar B)

• Heb je een grote interesse voor
wetenschappen (Science)?
• Ben je nieuwsgierig hoe iets werkt
(Technology)?
• Wil je onderzoeken en ontwerpen
(Engineering)?
• Ben je een wiskundeknobbel
(Mathematics)?

• Wil je weten wat het betekent om in onze
maatschappij een consument te zijn?
• Zit het ondernemen een stukje in je bloed?
• Toon je interesse voor ICT?

inhoud van de
basisopties
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#Talent in het
2de jaar
Voor de start van het
schooljaar kies je 1 uur
#Talent. Die keuze ligt voor het
volledige schooljaar vast en
wordt om de 14 dagen in een
blokje van 2 uren aangeboden.
• #DigitalArts
Ga ongestoord creatief aan
de slag en dompel je onder
in de wereld van fotografie
en video.
• #Move
Ontdek verschillende
dansstijlen en verken
via lichaamsexpressie je
gevoelens.
• #Music
Verken op een actieve
manier de wondere wereld
van de muziek.
• #Word
Breng met je stem en een
levendige fantasie toneel en
gedicht tot leven.

inhoud van de
#talenturen

In het SJI Tielt kan in de 2de en
3de graad gekozen worden uit een
ruim aanbod aan studierichtingen
binnen de domeinen Maatschappij
& welzijn en STEM.
Voor meer info:
sjitielt.molenland.be.
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Wil je bedenker, ontwerper of maker worden? Dan is VTI Tielt een ideale keuze voor
jou! We zetten in op een vlotte overstap van de basisschool naar het secundair. We
doen moeite om de klasgroepen in het 1ste jaar klein te houden. Zo kunnen we je
meer persoonlijke aandacht schenken en je beter helpen.

Daarom kom je
naar onze school!
• STEM is ons ding: S(cience),
T(echnology) en M(athematics)
kun je in veel scholen leren,
maar voor E(ngineering) heb je
speciale expertise nodig.
Ook onze didactische aanpak
sluit hierbij aan: teamwork,
probleemoplossend denken en
toegepaste theorie zijn de rode
draad in onze STEM-lessen.
• We zetten in op een brede
algemene vorming met
sterke aandacht voor ICTvaardigheden. Na het VTI ligt de
wereld voor je open! Je hebt alle
kansen in het hoger onderwijs of
op de arbeidsmarkt.
• We bieden zorg voor elke leerling:
allemaal verschillend en toch
samen. Iedereen mag zichzelf zijn.

Nieuw vanaf 2021-2022
gloednieuw en modern uitgerust
STEM-lab!
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1ste jaar A

1ste jaar B

1 uur studieboost, 4 uren STEM
OF 1 uur studieboost, 3 uren
STEM, 1 uur wiskunde

1 uur studieboost, 4 uren STEM
OF 1 uur studieboost, 2 uren
STEM, 2 uren MOVE

Keuze uit

Keuze uit

• STEM
In STEM proef je van engineering,
prototyping en wetenschappen.
Je bestudeert technische systemen:
hoe zitten ze in elkaar, hoe kun je ze
ontwerpen, tekenen, verbeteren of
er fouten in opsporen. Tegelijkertijd
word je praktisch uitgedaagd in
verschillende vakgebieden. Op die
manier ervaar je of je eerder een
ontwerper of een maker bent. Zo proef
je al doende van de basisopties STEMtechnieken en
STEM-wetenschappen in het 2de jaar.

• STEM-realisaties
In STEM-realisaties leer je op
een veilige manier werken met
gereedschappen, machines en
materialen. Tegelijkertijd maak je
grondig kennis met elektriciteit,
hout en mechanica. Daarnaast
proef je ook van bouw, schilderen
en decoratie, land- en tuinbouw
en printmedia. Je praktische
vaardigheden worden uitgedaagd.

• STEM-wiskunde
Wie kiest voor STEM-wiskunde krijgt
naast het STEM-pakket een uur extra
verdiepende wiskunde. Je legt de
basis voor uitdagende wiskundekennis
en wordt zo prima voorbereid op de
basisoptie STEM-wetenschappen in het
2de jaar.

• STEM-realisaties-MOVE
Wie kiest voor MOVE wil naast zijn
interesse in STEM ook kort proeven
van verschillende sporten. Beleving,
motivatie en fair play zijn belangrijker
dan een perfecte uitvoering.
Daarnaast hebben we ook aandacht
voor de levenshouding van een echte
sporter.

Studieboost
Van bij de start hebben we aandacht voor het
leren plannen en organiseren en leren leren in
het uurtje studieboost. We zetten in op goesting
om te leren. Daar spelen je klassenleraar en je
vakleerkrachten een belangrijke rol in.
Jijzelf krijgt de allerbelangrijkste rol. Leren is iets
wat je zelf doet. Als het wat minder gaat, staan
we uiteraard klaar om samen met jou en je
ouders de juiste oplossing te zoeken. Wie blijvend
moeite heeft met leren leren, kan aansluiten bij
start-to-study. Daar ga je individueel aan de slag
onder begeleiding van een zorgleerkracht.
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2de jaar A
Basisopties

STEM-technieken

Heb je een uitgesproken interesse in techniek en
technologie, hou je van denken én doen en ben je
graag bezig met ontwerpen en prototyping?
Dan is de basisoptie STEM-technieken iets voor jou.
Je leert onder meer hoe je een product ontwerpt en
tekent met een professioneel tekenpakket.
In de algemene vorming besteden we voor
wiskunde en wetenschappen vooral aandacht aan
de basisleerstof.

STEM-wetenschappen

Zijn wiskunde, wetenschappen en technologie
jouw ding? Hou je ervan om iets te bedenken en te
ontwerpen, ben je creatief en zoek je graag naar
oplossingen voor allerlei problemen? Kies dan
voor de basisoptie STEM-wetenschappen. Je leert
programmeren: een probleem in stukjes verdelen
of computationeel denken, onderzoeken waar
de moeilijkheden zitten en er oplossingen voor
bedenken.
In de vakken wiskunde en wetenschappen worden
naast de basisleerstof ook verdiepingsdoelen
aangebracht. Zo ben je prima voorbereid op een
STEM-doorstroomrichting vanaf de 2de graad.

Digital training
Alle leerlingen van het 2de jaar
krijgen digital training. We leren de
ICT-basisvaardigheden verder aan en
hebben aandacht voor correct gedrag
op sociale media.
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2de jaar B

Basisopties

STEM-technieken

Wil je veilig en correct leren werken
met verschillende materialen,
gereedschappen en machines? Kies dan
voor de basisoptie STEM-technieken. Je
leert technische tekeningen te lezen en
te interpreteren. We gaan aan de slag
binnen de domeinen hout, constructie,
elektriciteit en metaal. Daarnaast maak je
kennis met land- en tuinbouw, schilderen
en decoratie en printmedia. Door bezig te
zijn met allerlei werkstukken en projecten
ontdek je in welk domein je ware roeping
ligt.

STEM-technieken + Sport

Hou je van STEM én ben je een echte
sportliefhebber? Je kunt de basisoptie
STEM-technieken combineren met
de basisoptie Sport. Daarin verken je
verschillende sportdisciplines en leer je
bewegingstechnieken. Daarnaast leer je
over een veilige, gezonde en energieke
levensstijl.

SOVA
De leerlingen van 2B krijgen SOVA:
sociale vaardigheden.
In STEM is teamwork de rode draad.
Daarom is het belangrijk om goed te
leren samenleven en -werken, zowel
op school als daarbuiten.
We hebben aandacht voor respect,
duidelijke afspraken, welbevinden,
vrije meningsuiting en kritisch leren
denken.

Na de 1ste graad
In VTI Tielt kan je terecht
voor een brede waaier
aan studierichtingen in het
domein STEM.
Voor meer info:
vtitielt.molenland.be.
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(onder voorbehoud)

Op zoek naar een school die bij je past? In Sancta Maria helpen we jouw talenten
ontdekken en ontwikkelen. Er is aandacht voor elke leerling en we bieden kwaliteit op
maat dichtbij. Samen bouwen we aan jouw toekomst!

Daarom kom je
naar onze school!
• Leerlingen en persoonlijke
begeleiding staan centraal.
• Goed georganiseerd
busvervoer.
• Ondersteuning van een
enthousiast lerarenteam
tijdens de lessen en de vele
middag- en sportactiviteiten.
• Gratis avondstudie.
• Een kleine warme school met
heel wat keuzes in de A- en
B-stroom.
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1ste jaar A en B

Alle leerlingen 1A en 1B hebben een algemene vorming van 27 lesuren (zie blz. 8) met als
extra’s de leesklas en wekelijkse coaching ‘leren leren’. Daarnaast is er een keuzegedeelte
van 5 lesuren. Je maakt kennis met een aantal vakken die jou interesseren. Daarbovenop krijg
je maximale kansen om jouw persoonlijkheid en talenten ten volle te ontwikkelen.

1A keuze uit

1B keuze uit

Klassieke talen

Maatschappij & welzijn

4 uren Latijn, 1 uur ICT

Moderne talen & wetenschappen
2 uren Frans, 1 uur Nederlands, 2 uren
STEM (wiskunde-wetenschappen-ICT)

Maatschappij & welzijn

2 uren sociale & creatieve vorming,
1 uur ICT, 2 uren STEM
(techniek-natuurwetenschappen)

• Latijn + ICT
Je ontdekt de Latijnse taal en je
dompelt je onder in de Romeinse
beschavingen.
• Frans + Nederlands + STEM

(wiskunde-wetenschappen-ICT)

Projectmatig leer je hoe wiskunde en
wetenschap hand in hand gaan. Je
experimenteert, programmeert, kortom
je gaat op zoek naar een oplossing voor
een technisch probleem. Taal helpt je
hierbij om jouw bevindingen op papier
te zetten of te presenteren.

1 uur team-up, 2 uren sociale & creatieve
vorming, 2 uren beeld & ICT

STEM-technieken

1 uur team-up, 2 uren sociale & creatieve
vorming, 2 uren STEM & ICT

• Sociale & creatieve vorming +
team-up + beeld & ICT
Klinken de woorden ‘lifestyle’ en
‘etenschappen’ je als muziek in de
oren? Ben je iemand die graag met
je handen werkt en wil je graag aan
de slag met de computer? Zin om je
creatieve grenzen te verleggen? Dan is
deze keuze iets voor jou!
• Sociale & creatieve vorming +
team-up + STEM & ICT
Is jouw talent zorg dragen voor jezelf en
anderen? Interesse in hoe technische
systemen werken? Steek je graag
constructies in elkaar? Dan zal deze
richting je zeker boeien.

• Sociale & creatieve vorming + ICT + STEM
(techniek-natuurwetenschappen)

Je bent nieuwsgierig naar menselijke
en sociale relaties. In verschillende
projecten zoek je een antwoord op
de wisselwerking tussen mens, milieu
en voeding. Je kookt, je knutselt, je
experimenteert, je staat open voor
mens en samenleving.
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2de jaar A en B

Om je te laten proeven van verschillende domeinen, is er naast de basisoptie een aanbod
van keuzepakketten. Elk pakket bestaat uit 2 mogelijkheden die een bepaalde periode aan
bod komen doorheen het jaar.

Basisopties 2A

Basisopties 2B

Klassieke talen Latijn

Maatschappij & welzijn

Wil je verder op reis doorheen onze
beschaving? Kijk je uit naar spannende
verhalen waarbij goden en helden je
meenemen op avontuur? Kies dan voor
Latijn.

Moderne talen & wetenschappen

Hello, bonjour of goeiedag? Spreekt taal
je aan in al haar vormen? Dompel je
onder in een andere cultuur en scherp je
taalvaardigheid aan. Waarom bestaat
een regenboog uit verschillende kleuren?
Kun je een smartphone opladen met fruit?
Duik dan in de wondere wereld van de
natuurwetenschappen (biologie, chemie en
fysica).

Ben je sociaal en werk je graag samen?
Ben je creatief met voeding? Volg je
de trends van mode en interieur? Boeit
lichaamsverzorging je? Dan is dit jouw ding.

STEM-technieken

Zoek je eens uit hoe technische systemen
werken? Maak je graag constructies? Ontdek
je graag welk materiaal en gereedschap
geschikt is voor je ontwerp? Schrikt werken
met je handen je niet af? Cool!

Maatschappij & welzijn

Heb je een hart voor anderen? Ben je
geboeid door lifestyle en milieu? Hou je
van gezonde voeding? Hecht je belang
aan lichaamsverzorging en is activiteiten
organiseren jouw ding? Dan is deze richting
je op het lijf geschreven.

Keuzepakketten
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Art
Denk je graag out of the
box? Wil je graag creatief
aan de slag?

iBusiness
Interesse in de weg die je
smartphone aflegt van
fabriek tot in je hand?

iCommunication
Hou je van expressie en
improvisatie? Dit is het
juiste adres.

iFoodlab
Ben je een fijnproever?
Volg je de laatste
foodtrends?

iLanguage
Is taal jouw ding?
Tover je woorden om tot
een gedicht?

Society
Ben je creatief, sociaal
voelend en zorgzaam?
Ben je een ‘groene’ denker
en doener?

Techlab
Lijkt een robot
programmeren je een
uitdaging?

i... Wat
In elk keuzepakket met
‘i’ laten we ICT aan bod
komen!

Remediëring
Nood aan extra uitleg voor
de hoofdvakken?

Voor meer info over de 2de graad:
sanctamaria.molenland.be.
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Daarom kom je
naar onze school!
• Praktijkgericht onderwijs: leren
door oefening en training.
• Individuele aanpak
en maatwerk: een
handelingsplan voor elke
leerling.
• Goed voorbereide stages als
essentieel onderdeel van de
opleiding.
• Welbevinden van elke leerling
staat centraal.
• Zorg die inspeelt op de
behoeften van elke leerling.
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Onze school heeft als doel om meisjes en jongens
met leermoeilijkheden een beroepsopleiding en
een algemene en sociale vorming te geven
(opleidingsvorm 3 - type basisaanbod).
Ons uitgangspunt is om je een haalbaar leertraject aan
te bieden.
We zetten hiervoor in op jouw mogelijkheden en
talenten.
Na het succesvol doorlopen van de verschillende fases
behaal je een officieel erkend getuigschrift waarmee je
aan de slag kan in het normaal economisch circuit.
Het observatiejaar is een breed oriënterend
kennismakingsjaar. Na dit jaar maak je een keuze voor
één van de drie opleidingen.

Opleidingsfase
Basis hout

(interieurbouw - machinale houtbewerking)

Basismechanica

(medewerker carrosserie)

Basis logistiek onderhoud

(werk in de zorg - huishoudhulp)

Voor meer info:
destertielt.molenland.be.
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Als internaat willen wij je een extra thuis aanbieden. We proberen een plek te zijn
waar je je welkom en veilig voelt, zowel fysiek als emotioneel. Samen met jou,
je ouders, school en andere partners, streven we een sterke verbondenheid na.
Zo creëren we een plek waarin je jezelf kan ontwikkelen tot een sterke en sociale
persoonlijkheid.

Daarom kom je naar
ons internaat!
• Een extra thuis waar je je
welkom & veilig voelt.
• Een duidelijke structuur met
ruimte voor open dialoog.
• Verbondenheid als hoeksteen
van onze werking.
• Meegeven van normen en
waarden.
• Jouw persoonlijke en sociale
ontwikkeling.

34

Een overzichtelijke structuur is de basis van onze werking. Het schept duidelijkheid voor
jou en je mede-internen. Je krijgt zoveel mogelijk inspraak om het enerzijds voor jou heel
aangenaam te maken en anderzijds je zin voor verantwoordelijkheid aan te scherpen.
De vele sportieve en creatieve activiteiten zorgen voor een positieve groepssfeer, wat niet
altijd evident is omwille van de vele verschillende persoonlijkheden. Maar als je leert omgaan
met die verschillen kan dat een grote meerwaarde zijn voor je groeien als persoon, ook later
in de grotere maatschappij. We geloven sterk in de kracht van jongeren om te zorgen voor
andere jongeren.
Ons professioneel opvoedersteam zet zich dagelijks heel hard in om je normen en waarden
mee te geven. Dit helpt in je groei naar volwassenheid. Ons streefdoel is om je voor te
bereiden op je volgende stap in de wereld.
We hopen je binnenkort te mogen uitnodigen op ons internaat.

Meer info vind je alvast op onze website
internaattielt.molenland.be of op onze Facebookpagina.
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Onze kleine school koppelt degelijk (sport)onderwijs aan het gezellige
internaatleven. Het doordacht pedagogisch project van ‘self-government’
stuurt reeds meer dan 50 jaar onze aanpak. Extra aandacht gaat hierbij naar
verantwoordelijkheid, teamspirit, respect, positivisme en zelfcontrole.

Daarom kom je
naar onze school!
• Kwaliteitsvol onderwijs
met focus op sport en
wetenschap.
• Intensieve sportopleiding in
de groene omgeving van
sportcentrum Ter Borcht.
• Doordacht opvoedingsproject
als voorbereiding op het
leven.
• Kleinschaligheid met
aandacht voor elk individu.
• Huiselijke sfeer op internaat
met persoonlijke (studie)
begeleiding.
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Aanbod
Sportschool
Meulebeke
Op onze school kan je terecht vanaf
de 2de graad. De D-finaliteitsrichting
Sportwetenschappen bereidt
voor op een brede waaier aan
academische bacheloropleidingen
aan de universiteit.
De D/A-finaliteitsrichting Sport
bereidt voor op een brede
waaier aan professionele
bacheloropleidingen aan de
hogeschool of rechtstreeks op de
arbeidsmarkt binnen de sportcontext.
De nieuwe A-finaliteitsrichting
Beweging en sport bereidt voor
op de arbeidsmarkt binnen de
sportcontext.
Binnen al onze richtingen kan je
naast een basispakket sport kiezen
uit volgende sportdisciplines waarin
je je kan vervolmaken: dans, fitness,
golf, hockey, judo, paardrijden, tennis,
voetbal, volleybal, wielrennen en
zwemmen.

Meer info over onze school en
internaat vind je op onze website
sportschool-meulebeke.be.
Daar word je tevens geïnformeerd
over info- en bezoekmomenten in
de toekomst.
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CLB
Wat is het CLB?
Bij het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) kan je als leerling of als ouder gratis
terecht voor informatie, hulp en begeleiding. Iedere school heeft een CLB-medewerker,
die nauw samenwerkt met de school maar er niet toe behoort. Bij vragen of problemen,
aarzel niet om de CLB-medewerker van je school te contacteren.

Wat doet het CLB?

Je kan er terecht voor vragen met betrekking tot jouw welbevinden of leren, vragen
rond jouw gezondheid of vragen voor je verder traject in je onderwijsloopbaan.
Samen met jou en/of je ouders en/of je leerkracht of andere netwerkpartners helpen
we jou verder. Teams van ervaren psychologen, maatschappelijk werkers, artsen en
verpleegkundigen staan voor je klaar.

Wanneer kan of moet ik beroep doen op het CLB?
Dit kan op elk moment in je onderwijsloopbaan.
Medewerking aan volgende activiteiten is wettelijk verplicht:
•
•
•
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begeleiding bij leerplichtproblemen (spijbelen);
systematische contactmomenten (medisch);
gezondheidsmaatregelen ter voorkoming van besmettelijke ziekten.

Praktische info

Vrij CLB Trikant vestiging Tielt
Grote Hulststraat 55 bus 1
8700 Tielt
Tel. 051 42 66 42
E-mail: info@clbtrikant.be
clbtrikant.be

Het CLB helpt.

CLB@chat: elke namiddag van
maandag tot en met donderdag,
via clbtrikant.be.

Open

elke werkdag van 8.30 tot 12 uur en
van 13 tot 17 uur
op maandag tot 18 uur
op vrijdag tot 16 uur
of na afspraak
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2de jaar
6de jaar

3de graad

5de jaar

4de jaar

2de graad

3de jaar*

1ste graad

1ste jaar

De Bron

Regina Pacis

VTI Tielt

1A

1A

1A & 1B

1A & 1B

A-stroom
• Klassieke talen
• Moderne talen &
wetenschappen

A-stroom
• Economie & organisatie
• Sport

A-stroom
• Maatschappij & welzijn
• STEM-wetenschappen

A-stroom
• STEM-wetenschappen
• STEM-technieken

B-stroom
• Maatschappij & welzijn
• Economie & organisatie

B-stroom
• STEM-technieken
• Sport

D-finaliteit
• Grieks-Latijn
• Latijn
• Moderne talen
• Natuurwetenschappen
• Economische
wetenschappen
• Humane
wetenschappen

D-finaliteit
• Bedrijfswetenschappen

D-finaliteit
• Biotechnische
wetenschappen
• Maatschappij &
welzijnswetenschappen

D-finaliteit
• Technologische
wetenschappen

ASO
• Grieks-Latijn
• Latijn
• Moderne talen
• Natuurwetenschappen
• Economische
wetenschappen
• Humane
wetenschappen

ASO
• Economie-moderne
talen
• Economie-wiskunde
• Grieks-Latijn
• Grieks-wiskunde
• Latijn-moderne talen
• Latijn-wetenschappen
• Latijn-wiskunde
• Humane
wetenschappen
• Moderne
talen-wetenschappen
• Moderne
talen-wiskunde
• Wetenschappenwiskunde

D/A-finaliteit
• Bedrijf & organisatie
• Taal & communicatie
A-finaliteit
• Organisatie &
logistiek

TSO
• Ondernemen & IT
• Ondernemen &
communicatie
BSO
• Office & retail

TSO
• Accountancy & IT
• Marketing &
ondernemen
• Netwerken & IT
• Office management &
communicatie
BSO
• Office & logistiek

7de jaar

BSO
• Business support

*D staat voor doorstroom- en A voor
arbeidsmarktgerichte finaliteit”;
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SJI Tielt

D/A-finaliteit
• Maatschappij & welzijn
• Wellness & lifestyle
A-finaliteit
• Haar- &
schoonheidsverzorging
• Zorg & welzijn

TSO
• Bio-esthetiek
• Sociale & technische
wetenschappen
• Techniekwetenschappen
BSO
• Haarzorg
• Verzorging-voeding

TSO
• Gezondheids- &
welzijnswetenschappen
• Schoonheidsverzorging
• Sociale & technische
wetenschappen
• Techniekwetenschappen
BSO
• Haarzorg
• Verzorging

Se-n-Se
• Esthetische
lichaamsverzorging
• Leefgroepenwerking
BSO
• Haarstilist
• Kinderzorg
• Thuis- & bejaardenzorg/
Zorgkundige

D/A-finaliteit
• Elektromechanische
technieken met keuzepakket Elektrotechnieken of
Mechanische technieken
• Houttechnieken
A-Finaliteit
• Elektriciteit
• Mechanica
• Hout
TSO
• Elektriciteit-elektronica
• Elektromechanica
• Elektrotechnieken
• Houttechnieken
• Industriële
wetenschappen
• Mechanische
technieken
BSO
• Elektrische installaties
• Hout
• Basismechanica
TSO
• Elektriciteit-elektronica
• Elektromechanica
• Elektrische
installatietechnieken
• Houttechnieken
• Industriële
wetenschappen
• Mechanische
vormgevingstechnieken
BSO
• Auto
• Elektrische installaties
• Houtbewerking
• Lassen-constructie

Se-n-Se
• Hout constructie- &
planningstechnieken
BSO
• Bijzondere
schrijnwerkconstructies

A-finaliteit
• Zorg & welzijn

TSO
• Sociale & technische
wetenschappen

ASO
• Sportwetenschappen
TSO
• LO & sport

BSO
• Verzorging-voeding

1ste jaar
2de jaar
3de jaar

A-finaliteit
• Beweging & sport

Kwalificatiefase

4de jaar
5de jaar

D/A-finaliteit
• Sport

4de jaar

D/A-finaliteit
• Maatschappij & welzijn

D-finaliteit
• Sportwetenschappen

• Basis hout
• Basismechanica
• Basis logistiek onderhoud

• Interieurbouwer
• Logistiek assistent in
ziekenhuizen & zorginstellingen
• Plaatslager

• Interieurbouwer
• Logistiek assistent in
ziekenhuizen & zorginstellingen
• Plaatslager

ASO
• Sportwetenschappen

Alternerende beroepsopleiding
(ABO)

TSO
• Sport

= 2 dagen vorming op school en
3 dagen werkervaring

BSO
• Beweging & sport

• Interieurbouwer
• Logistiek assistent in
ziekenhuizen & zorginstellingen
• Plaatslager

6de jaar

D-finaliteit
• Moderne talen
• Natuurwetenschappen
• Economische
wetenschappen

Opleidingsfase

B-stroom
• Maatschappij & welzijn
• STEM-technieken

Observatiejaar

5de jaar

A-stroom
• Klassieke talen
• Moderne talen &
wetenschappen
• Maatschappij & welzijn

ASO
• Economie
• Wetenschappen

6de jaar

Observatiefase

1A & 1B

De Ster

7de jaar

3de graad

Sportschool Meulebeke

Integratiefase

2de jaar

2de graad

3de jaar*

1ste graad

1ste jaar

Sancta Maria Ruiselede
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De Bron
Hulstplein 32
8700 Tielt

Kom naar de opendeurdag!

debron@molenland.be
debrontielt.molenland.be

Zaterdag 8 mei 2021 van 14 tot 18 uur

meer info p. 12

SJI Tielt

VTI Tielt

Regina Pacis

Beernegemstraat 10
8700 Tielt

Grote Hulststraat 28
8700 Tielt

Patersdreef 5
8700 Tielt

vti@molenland.be
vtitielt.molenland.be

reginapacis@molenland.be
reginapacistielt.molenland.be

meer info p. 24

meer info p. 16

Sancta Maria

De Ster

Internaat

Pensionaatstraat 10
8755 Ruiselede

Steenstraat 42
8700 Tielt

sanctamaria@molenland.be
sanctamaria.molenland.be

dester@molenland.be
destertielt.molenland.be

Ieperstraat 32
8700 Tielt
Beernegemstraat 3
8700 Tielt

meer info p. 28

meer info p. 32

Kroonstraat 19
8700 Tielt
sji@molenland.be
sjitielt.molenland.be

meer info p. 20

internaat@molenland.be
internaattielt.molenland.be

meer info p. 34

Indien die dag omwille van
de coronamaatregelen niet
kan doorgaan, voorzien we
alternatieven.
Hou sowieso de websites en
Facebookpagina’s van de
scholen en internaten in de
gaten. Je vindt ze via
molenland.be

Sportschool Meulebeke
Ingelmunstersteenweg 1A
8760 Meulebeke
sportschool@sportschool-meulebeke.be
sportschool-meulebeke.be
meer info p. 36

Opendeurdag op vrijdag 7 mei 2021
van 17 tot 21 uur

