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INSCHRIJVEN VOOR HET EERSTE JAAR
SECUNDAIR ONDERWIJS
Ook in 2022 verlopen de inschrijvingen voor het 1e jaar secundair onderwijs in de regio
Beveren – Kruibeke – Sint-Niklaas – Stekene – Temse online. Dit is wat u moet doen.

AANMELDEN EN INSCHRIJVEN STAP VOOR STAP
STAP 1
VANAF 28 MAART 9 UUR TOT EN
MET 22 APRIL 14 UUR:
MELD UW KIND ONLINE AAN

STAP 3
VANAF 7 MEI TOT EN MET 1 JUNI:
INSCHRIJVEN VAN UW KIND IN DE
TOEGEWEZEN SCHOOL

Ga naar www.naarhetsecundair.be. Hier vindt u alle
informatie.

De school zal u contacteren en vertellen hoe u uw kind
kunt inschrijven.

Het maakt niet uit wanneer u uw kind aanmeldt
tijdens deze periode. Iedereen maakt evenveel kans
op een plaats.

Ook op de website van de toegewezen school zal staan
hoe dit georganiseerd wordt.

Kies minimaal 1 school. We raden u aan om meerdere
schoolkeuzes op te geven. U vermindert de kans op
een plaats in uw eerste keuze niet door meerdere
scholen aan te duiden! Ook voorrangsgroepen (zie p.
5) moeten zich aanmelden.

STAP 4
VANAF 2 JUNI: START VAN DE
VRIJE STAP INSCHRIJVINGEN
U kunt vanaf deze datum vrij inschrijven. Hoe dit zal
verlopen vindt u terug op www.naarhetsecundair.be.
Hier vindt u tevens welke school nog vrije plaatsen
heeft. In deze periode wordt geen rekening meer
gehouden met de voorrangsgroepen.

STAP 2
VANAF 4 MEI VANAF 14 UUR:
TOEWIJZEN VAN DE
PLAATSEN

Ook op de website van de toegewezen school zal staan
hoe dit georganiseerd wordt.

Het systeem houdt rekening met de voorrangsgroepen
en de volgorde van uw schoolkeuze.

WAT BETEKENT
AANMELDEN BETEKENT dat u online aanduidt in welke school of scholen u uw kind wil inschrijven. Dit kan
vanaf 28 maart 9 uur tot en met 22 april 14 uur.
INSCHRIJVEN BETEKENT dat u na de aanmeldperiode met een bericht van toewijzing naar de school gaat.
Daar vult u samen met de school de inschrijvingsdocumenten in. Dit kan vanaf 7 mei tot en met 1 juni.
VRIJ INSCHRIJVEN BETEKENT dat u naar een school gaat om uw kind in te schrijven zonder dat u een
bericht kreeg dat er een plaats voor uw kind gereserveerd is. Zolang er plaats is in deze school kunt u vrij
inschrijven. Als er geen plaats meer vrij is, krijgt uw kind een plaats op de wachtlijst van deze school. Vrij
inschrijven kan vanaf 2 juni.
VOORRANGSGROEPEN zijn broers en zussen van leerlingen die al op de school zitten en kinderen van
personeel.
We raden echt aan om in te schrijven in de school die u toegewezen kreeg, ook als dit niet uw eerste keuze
is. Uw kind blijft op de wachtlijst(en) staan tot 7 oktober 2022 van de andere school/scholen.

Heeft u een vraag over het
aanmeldingssysteem?
Neem een kijkje op
www.naarhetsecundair.be of contacteer

Heeft u geen smartphone of computer
met internet?
In de meeste bibliotheken kunt u gratis een computer
met internet gebruiken.

Heeft u hulp nodig bij het digitaal
aanmelden?

LOP-deskundige Sint-Niklaas - Temse
Bereikbaar van 9 tot 12 uur
op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
T 02 553 13 09
E lop.sintniklaastemse @ond.vlaanderen.be

U kunt in de periode van 28 maart tot en met 22 april
(tot 14 uur) terecht op onderstaande adressen op
afspraak:

Dienst Onderwijs Beveren
Gravenplein 8 | 9120 Beveren
T 03 750 16 60
E onderwijs@beveren.be

Dienst Onderwijs Beveren
Gravenplein 8 | 9120 Beveren
T 03 750 16 60
E onderwijs@beveren.be

AANMELDEN VOOR 1A OF 1B?

U krijgt per mail en/of per post een bericht. Er zijn
verschillende mogelijkheden:

Sociaal Huis
Gravenplein 8 | 9120 Beveren
T 03 750 46 00
E sociaalhuis@beveren.be

Leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs
behalen, gaan naar 1A. Leerlingen die geen
getuigschrift basisonderwijs behalen, gaan naar 1B.

Uw kind krijgt plaats in de eerste schoolkeuze.
 Zie stap 3.

Kunt u bij twijfel uw kind aanmelden voor zowel 1A
als 1B?

Uw kind krijgt een plaats toegewezen, maar niet in
de eerste schoolkeuze(s). U krijgt een melding over
uw plaats in de wachtrij(en).
 Zie stap 3.

Ja dat kan. Dit bespreekt u met de basisschool.

Uw kind krijgt geen plaats toegewezen. U krijgt een
melding over de plaats in de wachtrij(en)
 Zie stap 4.
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GTI BEVEREN

“STEMCAMPUS
BEVEREN”

GTI Beveren is uw STEM-campus (STEM staat voor Science, Technology, Engineering,
Mathematics) in de regio. De focus ligt enerzijds op wetenschappen, technologie, ontwerpen,
techniek en wiskunde en hoe dit concreet toe te passen. Anderzijds vinden we het belangrijk
dat je graag naar school komt en dat je je goed voelt!
Het GTI is niet alleen een hoog aangeschreven vakschool, maar levert ook toekomstige ingenieurs af.
Een eerste troef is onze intense samenwerking met de hoogtechnologische bedrijven uit onze regio. Die
bedrijven helpen ons om uitdagende en zinvolle doelen te stellen voor leerlingen. Leerlingen die op onze school
afstuderen, genoten een kwaliteitsvolle opleiding en zijn daardoor gegeerd op de arbeidsmarkt. Wie verder wil
studeren heeft bovendien zeer hoge slaagkansen.

GTI
BEVEREN
INFOAVONDEN
Overgang van het
basisonderwijs naar het
secundair onderwijs

dinsdag 22 februari 2022 | 19.30 uur |
eetzaal of digitaal (zie website)

Overgang van
graad 1 naar graad 2

dinsdag 26 april 2022 | 19.30 uur | eetzaal
of digitaal (zie website)

OPENSCHOOLDAG
zondag 13 maart 2022 | 10 tot 16 uur
(onder voorbehoud)

GTI BEVEREN
Europalaan 1 | 9120 Beveren
T 03 750 19 00
E directiegti@beveren.be
www.gtibeveren.be
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Een tweede troef is onze doorgedreven leerlingenbegeleiding, waarmee we de ontwikkeling naar meer
probleemoplossend denken en zelfredzaamheid ondersteunen. We willen dat leerlingen graag naar school
komen. We zorgen voor een overzichtelijke omgeving. Het laat leerlingen wennen aan de ‘grote school’: een
eigen speelplaats, een beperkt aantal klaslokalen, lessen ‘leren leren’ en duidelijke structuur en afspraken zorgen
voor een veilige omgeving. Onze leraars, een graadcoördinator, een studiecoach, een taalondersteuner, een
orthopedagoog en een logopedist geven dagelijks het beste van zichzelf.
Naast een vakspecifieke opleiding, werken we ook aan persoonlijkheid, sociale vaardigheden, normen en
waarden en een goeie werkhouding. Samenwerken is de norm.
Welke keuzes zijn er in het eerste leerjaar?
Ben je helemaal in de ban van wetenschappen en de technologische ontwikkelingen in onze maatschappij?
Ontwerp, onderzoek en ontwikkel je dat het een lieve lust is? In 1AW (wiskunde-wetenschappen) worden je
natuurwetenschappelijke, technische en wiskundige inzichten verder ontwikkeld. Hier zitten de toekomstige
ingenieurs. In deze richting zijn er 6 lesuren wiskunde, een STEM-atelier en de mogelijkheid om het vak ‘techniek’
of ‘lichamelijke opvoeding’ te volgen in het Frans of Duits. Je kan uiteraard ook kiezen om deze lessen te krijgen
in het Nederlands.
Hou je eerder van produceren, onderhouden, herstellen, monteren en installeren? Je steekt dus graag de handen
uit de mouwen? Wil je trots zijn op wat je hebt gemaakt en op wie je bent? Dan is 1B (technologie-techniek)
helemaal op jouw lijf geschreven!
In 1A (wetenschappen-technologie) combineren we het beste van beide werelden. Naast ontwerpen,
onderzoeken en ontwikkelen steek je ook de handen uit de mouwen. Je krijgt een stevige algemene vorming. In
het vak “Talent” maak je kennis met de technologie van elektriciteit, mechanica, hout en met wetenschappelijke
proefjes.
Nieuwe richtingen in 1A vanaf schooljaar 2022-2023: Economie-Wetenschappen en Latijn.
Latijn: In het vak ‘Latijn’ komt de leerling in aanraking met de taal van de oude Romeinen en de wereld van de
Klassieke Oudheid. Leerlingen die hiervoor kiezen, krijgen 5 uur Latijn per week. Je moet dus echt gemotiveerd
zijn om regelmatig te studeren om alles te kunnen bijhouden.
Economie-Wetenschappen: In het vak ‘Economie’ zetten we in op economie, ondernemerschap en het
uitbreiden van de Engelse taalkennis. Na ongeveer een half schooljaar volg je een STEM-module om ook in
aanraking te komen met technologie.
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1E GRAAD

2E GRAAD

3E GRAAD

1A
Economie-Wetenschappen
Latijn
Wetenschappen-Technologie
Wiskunde-Wetenschappen

3de jaar: domein STEM

5de en 6de jaar: domein STEM

DOORSTROOMRICHTINGEN
Technologische wetenschappen
(TSO)

DOORSTROOMRICHTINGEN
Elektromechanica (TSO)
Industriële ICT (TSO)
Industriële wetenschappen (TSO)

1B
Technologie-Techniek
2A met basisopties
STEM technieken (mechanica –
elektriciteit – hout)
STEM wetenschappen
(industriële wetenschappen)
2B met basisoptie
STEM technieken (mechanica –
elektriciteit – hout)

DUBBELE FINALITEIT (A/D)
Elektromechanische technieken
(TSO)
Elektrotechnieken (TSO)
Houttechnieken (TSO)
Mechanische technieken (TSO)
ARBEIDSMARKTGERICHTE
OPLEIDINGEN
Elektriciteit (BSO)
Hout (BSO)
Mechanica (BSO)
4de jaar: domein STEM
DOORSTROOMRICHTINGEN
Technologische wetenschappen
(TSO)
DUBBELE FINALITEIT (A/D)
Elektromechanische technieken
(TSO)
Elektrotechnieken (TSO)
Houttechnieken (TSO)
Mechanische technieken (TSO)
ARBEIDSMARKTGERICHTE
OPLEIDINGEN
Elektriciteit (BSO)
Hout (BSO)
Mechanica (BSO)

DUBBELE FINALITEIT (A/D)*
Elektrische installatietechnieken (TSO)
Houttechnieken (TSO)
Mechanische vormgevingstechnieken (TSO)
ARBEIDSMARKTGERICHTE OPLEIDINGEN
Auto (BSO)
Elektrische Installaties (B0SO)
Houtbewerking (BSO)
Lassen-Constructie (BSO)
Werktuigmachines (BSO)
7de jaar: domein STEM
Se-n-se: Haventechnieken (TSO)
Specialisatiejaar (niet duaal):
• Industrieel onderhoud (BSO)
• Industriële houtbewerking (BSO)
• Pijpfitten-lassen-monteren (BSO)
Specialisatiejaar (duaal leren)*:
• Elektrotechnicus duaal (BSO)
• Installateur gebouwenautomatisering
duaal (BSO)
• Onderhoudsmecanicien zware
bedrijfsvoortuigen duaal (BSO)
• Polyvalent mecanicien
personenwagens en lichte
bedrijfsvoertuigen duaal (BSO)
• Technicus koelinstallaties duaal (BSO)

* Duaal leren: de leerling verwerft competenties op de werkvloer én in de school. Het is de meest intensieve vorm
van werkplekleren, omdat de competenties vooral op de werkplek worden aangeleerd.
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“SPORT- EN NETBOOKSCHOOL
VAN HET WAASLAND“

GO! ATHENEUM
BEVEREN-WAAS
KA Beveren behoort tot scholengroep Waasland van het GO! onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap. We streven naar maximale gelijke onderwijskansen en werken op basis van een
schooleigen opvoedingsproject.
Elk kind, ongeacht zijn godsdienstige overtuiging, culturele of socio-economische achtergrond, heeft recht
op kwaliteitsvol onderwijs. We voeden onze leerlingen op tot volwaardige burgers die met gemak hun weg
vinden in de snel veranderende samenleving. Via hun netbook en ons elektronisch leerplatform kunnen
leerlingen individueel en op hun eigen tempo leerstof verwerken en inoefenen. Onze sportrichtingen stimuleren
doorzettingsvermogen, fair-play en teamgericht denken.
In projectwerking en binnen de complementaire uren verdwijnen de schotten tussen de verschillende
onderwijsniveaus en komen zowel vakgebonden als vakoverschrijdende eindtermen aan bod. Jonge mensen
leren elkaars sterke punten kennen, er wordt contact gemaakt met de buitenwereld en het is bovenal leuk en
verrijkend.
Als leerling kan je bij ons op school kiezen uit verschillende sporten, namelijk algemene sport, basketbal, dans,
gymnastiek, tennis, voetbal en wielrennen. Ook voor leerlingen die minder sportief zijn, is er een waaier van
keuzevakken waaruit ze hun keuze kunnen maken.

1E GRAAD

INFOMOMENTEN
Infonamiddag met proeflesjes

1A* – diverse opties

1B – diverse opties

2A*
Economie en Organisatie
Klassieke talen
Maatschappij en Welzijn
Moderne talen en
Wetenschappen
Sport
STEM-Wetenschappen

2B
Economie en Organisatie
Maatschappij en Welzijn
Sport
STEM-Technieken

zaterdag 12 maart 2022 | 14 tot 17 uur

Infoavond

maandag 14 maart 2022 | 19 uur

OPENKLASDAG
zaterdag 7 mei 2022 | 10 tot 17 uur
KA BEVEREN
Donkvijverstraat 30 | 9120 Beveren
T 03 750 96 80
E directie@kabeveren.net
www.kabeveren.be
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* Ook mogelijk in Middenschool Stapsteen Reynaert te Kruibeke
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2E GRAAD

3E GRAAD

DOORSTROOMRICHTINGEN (ASO)
Economische wetenschappen (met mogelijkheid tot
Clil-Economie)
Humane wetenschappen
Latijn
Moderne talen
Natuurwetenschappen
Sportwetenschappen

ASO
Economie-Moderne talen (met mogelijkheid tot ClilEconomie)
Economie-Wiskunde (met mogelijkheid tot ClilEconomie)
Humane wetenschappen
Latijn-Moderne talen (onder voorbehoud)
Latijn-Wetenschappen
Moderne talen-Wetenschappen
Wetenschappen-Wiskunde

DUBBELE FINALITEIT (TSO)
Bedrijf en organisatie
Sport
Wellness en lifestyle

TSO
Handel
Lichamelijk opvoeding en sport
Schoonheidsverzorging

ARBEIDSMARKTGERICHTE OPLEIDINGEN (BSO)
Beweging en sport
Hout
Organisatie en logistiek
Zorg en welzijn

BSO
Houtbewerking
Verkoop
Verzorging
7de specialisatiejaar
Bijzondere schrijnwerkconstructies
Kinderzorg
Thuis- en bejaardenzorg
Winkelbeheer en etalage

OKAN
Ben je tussen 12 en 18 jaar en woon je pas in België? Is Nederlands niet je moedertaal of je thuistaal en ken je niet
genoeg Nederlands om les te volgen in een Nederlandstalige school? Dan ben je welkom in de OnthaalKlas voor
Anderstalige Nieuwkomers op KA Beveren.
In deze OKAN klas krijg je 28 uur les per week met een intensief taalbad Nederlands. Ook ICT, wiskunde, leren
studeren, sport en levensbeschouwelijke vakken komen aan bod. Het doel is om succesvol door te stromen naar
een studierichting in een reguliere school die bij je past of om zo snel mogelijk te integreren en te werken.
Inschrijven kan gedurende het hele schooljaar. Meer info over onze OKAN-klassen: olivamoors@kabeveren.net.

Alle richtingen in de A-stroom, de B-stroom en in de 2e en 3e graad ASO en TSO kunnen sport
als optie nemen, te kiezen uit algemene sport, basketbal, dans, gymnastiek, tennis, voetbal,
volleybal (enkel 1e graad en onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen) en wielrennen.
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SINTMAARTENCAMPUS

“EEN CAMPUS
MET EEN PLAN
VOOR JOU”

De Sint-Maartencampus is een campus met een Middenschool en een Bovenschool. Twee
aparte scholen die toch één geheel vormen en die elk op een specifieke manier tegemoet
komen aan wat jij op dat moment nodig hebt. Wij geloven dat de 2 in 1 structuur zowel de
overstap van basisschool naar de eerste graad als de overstap van de eerste graad naar de
tweede graad ten goede komt. De opvolging van de resultaten van onze leerlingen bewijst dat
elk jaar opnieuw. In het midden van het campusterrein ligt onze groene long, een echt bos dat
rust uitstraalt. Het terrein omvat verschillende schoolgebouwen die samen de opleiding van de
jongeren behartigen.
Onze campus is een katholieke school waar je samen met al je medeleerlingen respect,
eerlijkheid, hulpvaardigheid belangrijk vindt en nastreeft.

SINT-MAARTEN MIDDENSCHOOL | 1E GRAAD
De Sint-Maarten Middenschool is voor de eerste 2 jaren van het secundair jouw nieuwe ‘schoolthuis’ waarin
je jouw talenten kan ontplooien en grenzen kan leren ontdekken. Uiteraard zullen wij jou daar bij helpen en
begeleiden.

1E GRAAD
1A
Horizon
Plus
Twin
Latijn

INFOMOMENT
Zie website voor concrete info van en over
de school.

OPEN CAMPUS
zondag 20 februari 2022 | 10 tot 16 uur
(onder voorbehoud)

1B
Horizon
2B
Maatschappij en Welzijn
Maatschappij en Welzijn + Economie en Organisatie

2A
Economie en Organisatie
Kunst en Creatie
Latijn
Maatschappij en Welzijn
Moderne Talen en Wetenschappen
STEM-Wetenschappen

SINT-MAARTEN
MIDDENSCHOOL
Kallobaan 3A | 9120 Beveren
T 03 775 83 08
E middenschool@sintmaartencampus.be
www.sintmaartencampus.be
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SINT-MAARTEN BOVENSCHOOL
2E EN 3E GRAAD, SPECIALISATIEJAAR
In de Sint-Maarten Bovenschool loop je school van het derde tot het zevende secundair. Hier ontmoet je een
waaier aan studierichtingen binnen aso, bso of tso of vanaf het 3de jaar in de finaliteit: doorstroom (D), dubbele
finaliteit (A/D) of arbeidsmarkt (A). Zo word je stilaan voorbereid om de belangrijke stap naar de arbeidsmarkt of
het hoger onderwijs te zetten.

2E GRAAD

3E GRAAD

DOORSTROOMRICHTINGEN
Biotechnologische STEM wetenschappen (TSO)
Economische wetenschappen (ASO)
Humane wetenschappen (ASO)
Latijn (ASO)
Moderne talen (ASO)
Natuurwetenschappen (ASO)

5de en 6de jaar

DUBBELE FINALITEIT (A/D)
Bedrijf en organisatie (TSO)
Maatschappij en welzijn (TSO)
Taal en communicatie (TSO)

DOORSTROOMRICHTINGEN
Boekhouden-Informatica (TSO)
Economie-Moderne talen (ASO)
Economie-Wiskunde (ASO)
Humane wetenschappen (ASO)
Latijn-Moderne talen (ASO)
Latijn-Wiskunde (ASO)
Moderne talen-Wetenschappen (ASO)
Techniek-Wetenschappen (TSO)
Wetenschappen-Wiskunde (ASO)

ARBEIDSMARKTGERICHTE OPLEIDINGEN
Organisatie en logistiek (BSO)
Zorg en welzijn (BSO)

DUBBELE FINALITEIT (A/D)
Handel (TSO)
Sociale en technische wetenschappen (TSO)
ARBEIDSMARKTGERICHTE OPLEIDINGEN
Kantoor (BSO)
Verzorging (BSO)
7de jaar: specialisatie
Kantooradministratie-en gegevensbeheer (BSO)
Kinderzorg (BSO)
Thuis- en bejaardenzorg (BSO)

OPEN CAMPUS
zondag 20 februari 2022 | 10 tot 16 uur (onder
voorbehoud)
SINT-MAARTEN
BOVENSCHOOL
Kallobaan 1 | 9120 Beveren
T 03 775 94 94
E bovenschool@sintmaartencampus.be
www.sintmaartencampus.be
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CENTRA VOOR
LEERLINGENBEGELEIDING

INFO COVID-19
Tijdens de opmaak van deze brochure is het nog niet duidelijk welke maatregelen zullen
gelden voor de secundaire scholen. Op de website van de scholen zal u de meest recente
informatie vinden rond de organisatie van de infoavonden en de openschooldagen.

MODERNISERING SECUNDAIR ONDERWIJS
VRIJ CLB WAAS & DENDER VZW GO! CLB PRISMA
Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding werkt samen
met GTI Beveren, Sint-Maarten Middenschool en SintMaarten Bovenschool

Centrum voor Leerlingenbegeleiding van het GO!
onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap werkt samen
met het Koninklijk Atheneum

Ciamberlanidreef 80A | 9120 Beveren
T 03 316 20 20
E beveren@vclbwaasdender.be
www.vclbwaasdender.be

Dr. Verdurmenstraat 2 | 9100 Sint-Niklaas
T 03 776 02 16
E info@go-clbprisma.be
www.go-clbprisma.be

WAT DOEN WE?

De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor
een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn 3
mogelijkheden:

DOORSTROOMFINALITEIT (D)
Doorstromen naar het hoger onderwijs (vanuit
ASO,- TSO- en KSO-richtingen):
Dit zijn vooral abstract-theoretische studierichtingen om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele
bacheloropleidingen.
ASO-studierichtingen zijn studiedomeinoverschrijdend. De studierichtingen in KSO en TSO
zijn studiedomeingebonden.

ARBEIDSMARKTFINALITEIT (A)

Wij bieden informatie, hulp en begeleiding op vraag van de leerlingen, de ouders en de school vanuit een
onafhankelijke positie, met beroepsgeheim en volledig gratis.
Wij staan in voor de preventieve gezondheidszorg op school, onderwijsloopbaanbegeleidingen, het psychosociaal
functioneren op school en vragen i.v.m. leren en studeren. Wie regelmatig spijbelt, krijgt begeleiding van het CLB.
De medische onderzoeken en de begeleiding bij spijbelen zijn verplicht.
OPENINGSUREN

Doorstromen naar de arbeidsmarkt (vanuit
BSO-richtingen en vanuit opleidingen uit BuSO
Opleidingsvorm 3).
Arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het
gewoon secundair onderwijs moeten leerlingen
succesvol laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (=hbo5-opleidingen) of voorbereiden
op de arbeidsmarkt.

DUBBELE FINALITEIT (A/D)
Doorstromen naar de arbeidsmarkt of het hoger
onderwijs is mogelijk (vanuit bepaalde TSO- en
KSO-richtingen).
Studierichtingen met dubbele finaliteit laten
leerlingen succesvol doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (=hbo5-opleidingen).

Te bereiken op alle werkdagen
8.30 > 12 uur | 13 > 16.30 uur
of op afspraak.
De medewerkers zijn op afgesproken
tijdstippen te bereiken op de scholen zelf.
Neem hiervoor contact op met uw school.
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