INFOBROCHURE EERSTE GRAAD

De jeugd van jouw school
We moeten de congregatie van de Zusters van de Heilige Vincentius a Paulo
uit Opwijk danken voor het bestaan van onze school. Zij zijn er in 1952 mee
gestart, hier in Wuustwezel.
De opleidingen van toen en van vandaag verschillen natuurlijk.
Maar de basisingrediënten waren al snel duidelijk. Een doorstroomen arbeidsmarktgerichte opleiding voor meisjes en (later ook) jongens,
met veel aandacht voor de persoonlijke noden van leerlingen.
Als school zélf hebben we de voorbije zeventig jaar natuurlijk ook veel geleerd.
Zo krijg je vandaag hier op ’t Stella meer dan ooit kansen om nieuwe dingen
te proberen. En je zal merken dat we je hier niet alleen als leerling bekijken,
maar dat we aandacht schenken aan je totale persoonlijkheid. Dat vinden we
zelfs heel belangrijk.
Kortom, je toekomst als mens, als student in het hoger onderwijs, als medewerker
of ondernemer, begint hier.

Kloosterstraat 7, B-2990 Wuustwezel
T +32 3 669 62 63 | info@stella-matutina.be
www.stella-matutina.be

Kies jij voor 1A op ’t Stella?
Een goede keuze!
Het eerste jaar A is een basisjaar. Na dit schooljaar kan je alle
richtingen nog uit, wat jouw toekomstdromen ook zijn. Meer
zelfs: we laten jou in het eerste jaar A proeven van zoveel
verschillende vakken en kennismaken met zoveel verschillende
talenten, dat je nadien een hele bewuste keuze kan maken
voor je verdere opleiding.
Elke leerling krijgt natuurlijk het verplichte basispakket,
maar we zijn er ons erg van bewust dat niet elke leerling over
dezelfde mogelijkheden beschikt. Ben je bijvoorbeeld heel
sterk voor wiskunde? Knap hoor! Dan kan jij wiskunde volgen
in de groep met sterkere leerlingen. Is Frans voor jou een
struikelblok? Geen probleem! In jouw groep voor Frans zal er
extra aandacht zijn voor vragen en meer tijd genomen worden
voor herhaling en ondersteuning. Onderwijs op jouw maat dus!

Onze troeven:
•	Stevig basispakket dat alle opties openlaat
voor verdere studies in het middelbaar en
hoger onderwijs.
•	Ondersteuning voor leerlingen die het
nodig hebben in de lessen wiskunde
en Frans.
•	Uitdaging en verdieping voor sterke
leerlingen in de lessen wiskunde+
en Frans+.
•	Veel aandacht voor leren leren en
sociale vaardigheden tijdens het klasuur.
•	Leerrijke en uitdagende workshops om
je talenten en interesses te ontdekken
en je studiekeuze te vergemakkelijken.
•	Kleine, flexibele klasgroepen waarin
elke leerling belangrijk is.
•	Brede keuze in basisopties, dicht bij huis!

Weet ook dat je voortaan in onze eerste graad een degelijke
en gepaste voorbereiding kan volgen op de ‘moderne’
doorstroom-studierichtingen (= het vroegere ASO), dankzij
de nieuwe basisoptie in het 2e leerjaar A: Moderne talen
en wetenschappen.
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Lesrooster 1A
BASISVORMING

30 lesuren

Nederlands (inclusief 1 uur differentiatie)

5

Frans (met remediëring) of Frans+ (met verdieping) (inclusief 1 uur differentiatie)

4

Wiskunde (met remediëring) of wiskunde+ (met verdieping)

4

Aardrijkskunde

2

Artistieke vorming (met afwisselend 2 uur beeld en 2 uur muziek)

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Mens en samenleving

2

Natuurwetenschappen

2

Techniek

2

Engels

1

Geschiedenis

1

Klasuur (sociale activiteiten en leren leren)

1

BELANGSTELLING EN TALENTEN
BUSINESS EN IT

WETENSCHAP EN TECHNIEK

2 lesuren
MENSENKENNIS

ICT-vaardigheden komen aan bod in verschillende vakken, workshops en projecten.
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Wiskunde of wiskunde+, Frans of Frans+?
Bij de inschrijving proberen we een zo goed mogelijk
beeld te vormen van jouw niveau Frans en wiskunde
aan de hand van:
•
•
•
•

je rapport
de BaSo-fiche
een gesprek met jou en je ouders
eventuele leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie,…)

Aan de hand van deze gegevens word je
ondergebracht in één van volgende groepen:
Basisgroep: naast de verplichte leerstof is er ook
ruimte voor extra begeleiding, inoefening en bijsturing
als je dat nodig hebt.
Plusgroep: naast verplichte leerstof is er ook ruimte
voor extra verdieping en uitdaging als de leerstof jou
weinig moeite kost.

Belangrijk!
Als je wiskunde volgt in de basisgroep, kan je net
zo goed wel Frans volgen in de plusgroep en
omgekeerd. Bovendien kan je in de loop van het
jaar ook wisselen van groep als dit nodig zou zijn.
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Ontdek jouw talent
In ons eerste jaar laten we je via workshops kennismaken met verschillende interessegebieden om een
doordachte studiekeuze te kunnen maken voor het tweede jaar.

BUSINESS en IT

Tijdens deze lessen zal jij je oren
spitsen, want…
•J
 ij wil leren hoe je best omgaat met je geld.
• Je werkt graag met de computer.
• Jij vindt het boeiend om te leren wat er achter
de schermen van een handelszaak allemaal
gebeurt.
• Je wil later graag een eigen zaak opstarten of als
bediende in een bedrijf gaan werken.

6

WETENSCHAP en
TECHNIEK

Jij kan niet wachten tot deze workshops
eindelijk starten, want…
•J
 e kijkt ernaar uit om in het labo te duiken om
proeven en testen te doen.
• Je vindt het boeiend om te zien hoe
wetenschappelijke experimenten de wereld
helemaal kunnen veranderen.
• Je droomt ervan om zelf nieuwe dingen te
creëren aan de hand van technologische
inzichten en mogelijkheden.

MENSENKENNIS

Deze workshops zal je echt geweldig
vinden, want…
•J
 e ontwikkelt je sociale vaardigheden en leert in
team werken.
• Je vindt de wereld om je heen boeiend. Je denkt
na over onderwerpen zoals het milieu, gezonde
voeding, armoede en welzijn.
• Je wil later graag een job uitoefenen in een sociale
omgeving.
Zoals je ziet zijn dit drie boeiende domeinen waarmee
je kennismaakt. Vanaf het derde trimester kies je
binnen ieder domein nog workshops die jou het meest
aanspreken om een goede keuze te kunnen maken
voor een basisoptie in 2A.
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En wat na 1A? 2A!
Dankzij de workshops heb je in 1A al kunnen proeven van drie verschillende domeinen. Je bent nu zeker in
staat om voor 2A die basisoptie te kiezen die het beste bij jou past.
Die keuze is best belangrijk, want het gaat wel om 5 lesuren per week. Bovendien geeft een basisoptie jou al
een aardig beeld over de studierichtingen van het studiedomein in de 2e en 3e graad dat het meest bij die
basisoptie aansluit. De kans dat jouw keuze naar 2A toe, overeenkomt met je latere keuze voor een studierichting
vanaf het 3e jaar, is dan ook vrij groot.
Al is het best mogelijk dat je in de loop van 2A beslist om vanaf het 3e jaar een heel andere studiekeuze te
maken. Dat hoeft geen probleem te zijn. Informeer je dan wel grondig over de andere studiedomeinen in de
2e en 3e graad, en spreek erover met je ouders, je leerkrachten en met andere mensen die jou goed kennen
en die je bij je studiekeuze kunnen helpen.
Je merkt het, een goed doordachte keuze voor een basisoptie in 2A is dus superbelangrijk, ook met het oog
op je verdere schoolcarrière.
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Op Stella Matutina zijn er 4 basisopties in 2A waaruit jij een keuze kunt maken:
Wil je echt alle opties voor doorstroomrichtingen
openhouden (behalve studierichtingen met Latijn)?
Dan kan je op onze school in het 2e jaar terecht in:

MODERNE TALEN EN
WETENSCHAPPEN (2A)
•	Jij wil je vlot leren uitdrukken in het Nederlands
en ook in de vreemde talen.
•	Je wil ontdekken en ervaren dat talen op elkaar
lijken en toch heel verschillend zijn.
•	Je wil graag meer te weten komen over andere
culturen.
•	Je kan genieten van taal en van boeken en wil
er creatief mee aan de slag gaan.
•	Je wil de brede waaier van ‘Wetenschappen’
graag leren kennen
•	Je kijkt ernaar uit om, volgens een
wetenschappelijke methode, experimenten uit
te voeren en onderzoeksprojecten te doen.

Ben je na de workshops helemaal in de ban van
het bedrijfsleven en informatica? Kies dan voor nog
méér Business en IT, in de basisoptie:

ECONOMIE EN
ORGANISATIE (2A)
•	Jij bent geïnteresseerd in aan- en verkopen,
niet alleen voor jezelf, maar ook voor een bedrijf.
•	Je wil wel eens weten hoe de overheid zich
bezighoudt met de bedrijven en met de economie.
•	Je wil jezelf onderdompelen in de wereld van
ondernemers en bedrijven.
•	Misschien is het zelfs je droom om later
een onderneming op te starten …
•	Je bent geboeid door het analyseren van gegevens
en het gebruik van ICT in de economie.
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Vond je de workshops Mensenkennis heel boeiend?
Dan is in het tweede jaar de volgende basisoptie
waarschijnlijk iets voor jou:

MAATSCHAPPIJ EN
WELZIJN (2A)
•	Je vindt het razend interessant te weten wat er
in de samenleving gebeurt en wil meewerken
aan het welzijn van iedereen.
•	Je hecht veel belang aan de zorg voor je lichaam
en je goed in je vel voelen.
•	Je bent geboeid door lifestyle, door interieur
en sfeerschepping, door vormgeving en mode.
•	Je wil ontdekken wat gezonde voeding is, hoe
belangrijk het is voor onze gezondheid, en hoe
je gezonde voeding kan bereiden.
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Heb je in jezelf een wetenschapper of techneut ontdekt?
Jij bent wellicht een kandidaat voor een basisoptie
met veel wetenschappen en techniek, en dat is:

STEM-WETENSCHAPPEN
(2A)
•	Je maakt kennis met alle bouwstenen van ‘STEM’:
de ‘S’ van ‘Sciences’ of wetenschappen, de
‘T’ van ‘Technology’, de ‘E’ van ‘Engineering’
of het bedenken en ontwerpen, en de ‘M’ van
‘Mathematics’ of wiskunde.
•	Je vertrekt graag vanuit een probleem of een
vraag, en je leert hoe een knap bedacht ontwerp
en precieze berekeningen het probleem al voor een
groot stuk oplossen.
•	Je kijkt ernaar uit om, volgens een
wetenschappelijke methode, zelf experimenten
uit te voeren en onderzoeksprojecten te doen.
•	Je wil later graag verder studeren, en veel
wiskunde en wetenschappen schrikken je daarbij
niet af.

Lesrooster 2A
BASISVORMING

25 lesuren

Nederlands

4

Wiskunde

4

Frans

3

Artistieke vorming (met afwisselend 2 uur beeld en 2 uur muziek)

2

Engels

2

Geschiedenis

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Techniek

2

Aardrijkskunde

1

Natuurwetenschappen

1

BASISOPTIES (1 te kiezen uit 4)
ECONOMIE EN
ORGANISATIE

MAATSCHAPPIJ
EN WELZIJN

REMEDIËRING - DIFFERENTIATIE

5 lesuren
MODERNE TALEN (2U) EN
WETENSCHAPPEN (3U)

STEMWETENSCHAPPEN

2

2 lesuren

Deze uren worden ingevuld met extra ondersteuning of uitbreiding voor vakken van de basisvorming.
We maken ook tijd voor leren leren, groepsvorming en sociale vaardigheden.
ICT-vaardigheden komen aan bod in verschillende vakken, workshops en projecten.
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Kies jij voor 1B op ’t Stella? Een goede keuze!
Wanneer je het gewone getuigschrift van de lagere
school nog niet behaald hebt, dan ga je vanuit het
zesde leerjaar naar het eerste leerjaar B in de
middelbare school. Ook jij bent van harte welkom in
Stella Matutina om verschillende redenen:
•W
 e bieden jou een goede basisleerstof op je
eigen niveau en tempo.
• Je komt terecht in een kleine klasgroep waar elke
leerling de aandacht en ondersteuning krijgt die
hij nodig heeft.
• Zelfs de theoretische vakken proberen we zo
praktisch mogelijk toe te passen.
• We bereiden je optimaal voor om zelfstandig te
kunnen functioneren in onze maatschappij.
• Er is veel ruimte voor herhaling, maar ook voor
uitdaging.
• We hebben veel aandacht voor sociale vaardigheden
en leren leren.
• Op het einde van 1B krijg je je getuigschrift
basisonderwijs.
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•T
 ijdens workshops maak je kennis met een aantal
domeinen. Zo krijg je al een mooi beeld van de
basisopties in het tweede jaar B en word je stilaan
voorbereid op de arbeidsmarkt.

Lesrooster 1B
BASISVORMING

30 lesuren

Nederlands (inclusief 1 uur differentiatie)

5

Techniek

4

Wiskunde

4

Artistieke vorming (met 2 uur beeld en 1 uur muziek)

3

Maatschappelijke vorming/mavo

3

Natuur en ruimte

3

Frans

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Engels

1

Klasuur (sociale activiteiten en leren leren)

1

BELANGSTELLING EN TALENTEN
Workshops rond mode, ICT, kantoor, verkoop, verzorging, voeding, ...

2 lesuren
2

ICT-vaardigheden komen aan bod in verschillende vakken, workshops en projecten.
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En wat na 1B? 2B!
Dan ga je over naar 2B. Bij ons op school
bieden we je deze 2 basisopties aan:
•E
 conomie en organisatie
•M
 aatschappij en welzijn
Voor de 2 basisopties zijn er in 2B telkens
5 lesuren per week voorzien. Ze zijn
echter maar een kennismaking. Pas in de
tweede graad moet je een definitieve keuze
maken voor een arbeidsmarktgerichte
opleiding, bij ons op school of ergens
anders.
We stellen de basisopties in 2B kort aan
je voor:
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ECONOMIE EN
ORGANISATIE (2B)

MAATSCHAPPIJ
EN WELZIJN (2B)

•	Jij bent geïnteresseerd in aan- en verkopen, niet
alleen voor jezelf, maar ook voor een bedrijf.
•	Je wil wel eens weten hoe de overheid zich
bezighoudt met de bedrijven en met de economie.
•	Je wil jezelf onderdompelen in de wereld van
ondernemers en bedrijven.
•	Misschien is het zelfs je droom om later een
onderneming op te starten …
•	Je bent geboeid door het analyseren van gegevens
en het gebruik van ICT in de economie.

•	Je hecht veel belang aan de zorg voor je lichaam
en je goed in je vel voelen.
•	Je bent geboeid door lifestyle, door interieur en
sfeerschepping, door vormgeving en mode, en je
wil er graag creatief mee aan de slag.
•	Je wil ontdekken wat gezonde voeding is, hoe
belangrijk het is voor onze gezondheid, en hoe je
gezonde voeding kan bereiden.
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Lesrooster 2B
BASISVORMING

21 lesuren

Nederlands

3

Wiskunde

3

Frans (inclusief 1 uur differentiatie)

2

Artistieke vorming (met afwisselend 2 uur beeld en 2 uur muziek)

2

Engels

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Maatschappelijke vorming

2

Techniek

2

Natuur en ruimte

1

2 BASISOPTIES
ECONOMIE EN
ORGANISATIE

REMEDIËRING - DIFFERENTIATIE

10 lesuren
MAATSCHAPPIJ
EN WELZIJN

5

1 lesuur

Dit lesuur wordt ingevuld met extra ondersteuning of uitbreiding voor vakken van de basisvorming.
We hebben er ook aandacht voor leren leren, groepsvorming en sociale vaardigheden.
ICT-vaardigheden komen aan bod in verschillende vakken, workshops en projecten.
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We geven je meer dan alleen lessen en huistaken
Op de eerste pagina van deze brochure vertelden we al dat we aandacht hebben voor je totale persoonlijkheid.
Dat gaat verder dan les geven en huistaken opleggen:
1. We leren je leren.
Niet iedereen vindt het even gemakkelijk om een lange
les te studeren. Daarom helpen we je daarmee in het
eerste jaar. Heb je blijvende leermoeilijkheden? Dan
geven onze leerkrachten je persoonlijke begeleiding
of krijg je studietips in de studiebegeleidingsklas.
Of je loopt even binnen bij de CLB-medewerkers en
de leerlingenbegeleiders. Zij staan altijd voor je klaar.
2.	We belonen je inzet, niet alleen je juiste
antwoorden.
In de eerste twee jaar staan zelfs de helft van je
punten op dagelijks werk. Je examens tellen dus ook
maar voor de helft mee. Zo willen we je stimuleren
om tijdens het jaar goed mee te werken. We weten
immers dat je daar heel veel aan hebt als je straks
naar de hogeschool gaat.

3.	Onze oud-leerlingen doen het uitstekend
in het hoger onderwijs.
Op onze website vind je heel wat informatie over hun
studierendement en slaagcijfers aan hogescholen en
universiteiten.
4.	Al je boeken worden voor het schooljaar begint,
netjes bij je thuis afgeleverd.
Je moet dus niet op zoek in boekhandels bij het
begin van het schooljaar. Je boekenpakket bevat alles
wat je nodig hebt: werkboeken (die koop je aan) en
huurboeken (die geef je op het eind van het schooljaar
gewoon terug). Dat is gemakkelijk.
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5. Niet alles staat in het teken van leren en examens.
Af en toe is het nodig om eens wat creatiever of
verrassender uit de hoek te komen. Zoals tijdens:
-	de onthaaldagen
-	de sociale activiteiten in het klasuur
-	in de schoolband of bij het schooltoneel
-	de fietsweek (in je derde jaar) en de tweedaagse
uitstappen (in het vierde en het vijfde)
-	de eindejaarsreis in het zesde jaar
-	de klasdagen, sportdag, excursies, film- en
toneelbezoeken
-	sfeervolle momenten bij speciale gelegenheden
6. We zijn een moderne school.
Dat merk je vooral aan de apparatuur en de toestellen
in onze vaklokalen en praktijklokalen. En aan het
moderne uitzicht van onze gebouwen.
7. We zijn goed bereikbaar.
De Lijn brengt je van hier uit naar alle gemeenten
in de buurt: Brasschaat, Brecht, Kalmthout, Putte
en Essen.
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Welkom in Stella Matutina
•	op onze infoavond voor 12-jarigen en hun ouders
(half maart)
•	op de info- en inschrijvingsdagen eind april
We vinden het dan heel belangrijk om een goed
‘intakegesprek’ te hebben, waarvoor we voldoende
tijd uittrekken. Intakegesprekken doen we ook:
• tijdens de schooluren in het derde trimester
• in de zomervakantie tijdens de eerste week van juli
• tijdens de laatste twee weken van augustus
Check zeker www.stella-matutina.be voor de juiste
plaatsen en tijdstippen om in te schrijven. En je mag
ook altijd even bellen als je een vraag hebt.

Stella Matutina
Kloosterstraat 7, B-2990 Wuustwezel
T +32 3 669 62 63 | info@stella-matutina.be
www.stella-matutina.be
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Studierichtingen: structuur
EERSTE GRAAD

EERSTE GRAAD

1A

1B

EERSTE JAAR
TWEEDE JAAR
(basisopties)

2A - Moderne talen
en wetenschappen

2A - Economie
en organisatie

TWEEDE GRAAD
FINALITEIT DOORSTROOM

2A - Maatschappij
en welzijn

2A - STEMwetenschappen

2B - Economie
en organisatie

2B - Maatschappij
en welzijn

(domeingebonden) (vanaf 01/09/2021)

TWEEDE GRAAD
DUBBELE FINALITEIT

(doorstroom/arbeidsmarkt) (vanaf 01/09/2021)

TWEEDE GRAAD
FINALITEIT ARBEIDSMARKT

ECONOMIE EN
ORGANISATIE

Bedrijfswetenschappen

Bedrijf en organisatie

Organisatie en logistiek

MAATSCHAPPIJ
EN WELZIJN

Maatschappij- en
welzijnswetenschappen

Maatschappij en welzijn

Moderealisatie en textielverzorging

STEM

Biotechnische wetenschappen

(domeingebonden) (vanaf 01/09/2023)

DERDE GRAAD
DUBBELE FINALITEIT

(doorstroom/arbeidsmarkt) (vanaf 01/09/2023)

DERDE GRAAD
FINALITEIT ARBEIDSMARKT

ECONOMIE EN
ORGANISATIE

Bedrijfswetenschappen

Bedrijfsorganisatie

Onthaal, organisatie en sales

MAATSCHAPPIJ
EN WELZIJN

Welzijnswetenschappen

Opvoeding en begeleiding

Moderealisatie

STEM

Biotechnologische en
chemische wetenschappen

DERDE GRAAD
FINALITEIT DOORSTROOM

(vanaf 01/09/2021)

(vanaf 01/09/2023)

Kloosterstraat 7, B-2990 Wuustwezel | T +32 3 669 62 63 | info@stella-matutina.be | www.stella-matutina.be
Voor meer info over studierichtingen en info- en inschrijvingsmomenten: www.stella-matutina.be of

