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Welkom
Ben je iemand die graag zijn talenten ontplooit? En een eigen mening wil leren
ontwikkelen? Durf je initiatief nemen, maar sta je ook open voor andermans
ideeën? Heb je vertrouwen in jezelf, maar kan je ook de ander respecteren?
Ben je leergierig en word je graag geprikkeld? Dan verwelkomen we je met
open armen in onze school!

Je hoort erbij!
We willen dat je je snel thuis voelt op onze school. We zorgen voor een uitgebreide kennismaking en investeren tijd in het smeden van een fijne klasgroep.
Heb je nood aan leer-kracht?
Verantwoordelijkheid en vrijheid. Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen
leerproces en de vrijheid krijgen om dit te leren, met vallen en opstaan. De
leer-KRACHT is nooit ver weg. Bereikbaar en aanspreekbaar, ondersteunend
en sturend, je kan altijd op hem of haar rekenen.
Loopt het niet zo vlot?
Soms loopt het studeren niet zoals je zou willen. Een begeleide avondstudie,
tips rond leren leren, vakremediëring… kunnen wonderen doen!
Soms zit je gewoon niet goed in je vel. Weet dan dat je er niet alleen voor staat.
Een luisterend oor en een praktische hulp vind je bij onze opvoeders, leerkrachten en leerlingenbegeleiders.
Voor wie een specifieke zorgbehoefte heeft, zoeken we in overleg met de leerlingbegeleiding een aanpak op maat.

Hou je graag het hoofd boven water?
Geen subtropisch zwemparadijs, maar wel een prachtig eigen zwembad wacht
in onze school op jouw sportieve prestaties. Zwemmen maakt vier jaar deel
uit van het programma lichamelijke opvoeding!
Spreek jij de digi-taal?
Klassen met beamer en PC, computerlokalen en laptops: computers helpen
je leren in de klas, opzoeken in de schoolbibliotheek en studeren tijdens de
avondstudie. Dankzij je digitale schoolagenda en communicatie via Smartschool ben je steeds up-to-date.
Hou je van groen?
Ook al liggen we midden in de stad, je vindt bij ons een tuinspeelplaats met
veel bomen en struiken voor sport en spel tijdens de pauzes.
Is er leven buiten de school?
Voor heel wat vakken gaan we op stap. Ook meerdaagse uitstappen in binnenen buitenland komen aan bod. Zo krijg je een open blik op de wereld en leer
je kijken met een gezond kritische geest.

Je vindt hier
alle ingrediënten
om je snel thuis te voelen
op onze school.

Het draait om jou

Onze missie. De wortels van ons onderwijs.

Onze visie. De rode draad in ons aanbod.

Neem initiatief.
Neem engagementen op.
Luister naar de leerlingen.
Geef ze een kans.

Wij geven je de kans om jezelf te ontplooien. Dat betekent dat we je heel wat
vrijheid geven. Je kiest vakken die je interesseren om je basispakket mee aan
te vullen. Je leert zelfstandig beslissingen nemen over leerstof, studiemethode
en tempo. Jij wordt mee verantwoordelijk voor je eigen leren.

Jozef Van Herck
eerste directeur Sint-Lievenscollege

De wereld rondom jou verandert razendsnel. In onze school bereiden we je
voor op de uitdagingen van deze veranderende wereld.
Bij ons sta jij centraal. Goed onderwijs geeft aandacht aan de individuele leerling en niet aan de gemiddelde. Als kind was je gefascineerd door wat er in
de wereld te ontdekken viel. We willen dat je als tiener die interesse en leergierigheid behoudt. Wij helpen je talenten en competenties te ontdekken en
verder te ontwikkelen. Samen versterken we jouw leer-kracht. Om dat te kunnen is de leermotivatie belangrijk. Om iets te kunnen leren moet je het eerst
willen leren. Van willen komt dan kunnen.

Je bepaalt zelf op welke manier je de leerkracht nodig hebt. Kan je goed zelfstandig werken? Volstaat een korte instructie van de leerkracht? Of heb je
meer hulp nodig? Elke leerling krijgt de juiste begeleiding. Ben je een krak in
wiskunde? Dan dagen we je uit met verdiepingsleerstof. Zijn talen je zwakke
plek? Dan krijg je hiervoor extra tijd en ondersteuning.
Gaat het allemaal vlot bij jou en leer je snel? Dan zal je ontdekken dat er allerlei
extra uitdagingen voor je klaarliggen: oefeningen die wat moeilijker zijn, onderzoeks- en leesopdrachten, creatieve verwerkingen en verbredende taken.
We maken ons sterk dat je leerhonger nooit gestild zal raken!
Leren is ook leren uit je fouten. We zoeken samen met jou naar wat goed of
fout loopt. De leerkracht is hierbij je coach. Krijg je de leerstof niet verwerkt?
Heb je meer tijd nodig gehad om een stukje leerstof onder de knie te krijgen?
Heb je te veel tijd besteed aan de andere vakken? Was je te vaak afgeleid? Of
raakte je je motivatie kwijt omdat iets echt niet wilde lukken? Samen vinden
we een oplossing.

Ons project
gloednieuw in Antwerpen

BASISVORMING EN KEUZEPAKKET
De basisvorming telt 28 lesuren. In het keuzegedeelte kies je 4 extra lesuren.
Het keuzegedeelte heeft drie doelstellingen: verkennen van nieuwe interessegebieden, verdiepen en remediëren van basisleerstof.
Wil je je taalgevoel verder ontwikkelen? Ga je liever creatief aan de slag? Heb
je een neus voor wetenschappen? Zoek je eerder sportieve uitdagingen? Heb
je (tijdelijk) ondersteuning nodig voor talen, wiskunde of wetenschappen?
We houden rekening met de informatie uit je lagere school en stellen samen
met jou en je ouders het keuzepakket samen. Het concrete aanbod vind je in
de lessentabel.
LEREN IN GROEP
Je maakt deel uit van een leergroep begeleid door twee leerkrachten per lesuur. Deze leergroep splitsen we voor een aantal lesuren in 2 klasgroepen.
FLEXLEREN (IN EEN LEERGROEP)
Het flexleren (flexibel leren) bundelt 13 lesuren met leerinhouden voor Engels, Frans, Nederlands, wiskunde en ICT-vaardigheden. Voor 1B gaat het
om 18 lesuren. In het lessenrooster staan de flexuren in blokken van twee,
drie of vier lesuren. Er zijn steeds twee vakleerkrachten aanwezig.
Artistieke vorming - een combinatie van plastische en muzikale opvoeding bieden we ook in flexleren aan.

Elke week krijg je een planning. Naast leerstof en leerdoelen (waarom is het
belangrijk dat je dit leert?) maakt de planning ook duidelijk wanneer welke
vakleerkracht aanwezig is en wanneer er instructiemomenten of evaluaties
zijn. Op basis van deze planning maak je je eigen werkschema. Jij bepaalt
hoe je je tijd verdeelt. Dit betekent zeker niet dat je alles alleen moet doen.
Je zal vaak samenwerken met je klasgenoten. Je leert stap voor stap de leerstof ontdekken, begrijpen en beheersen. De leerkrachten staan je bij tijdens
dit leerproces.
Flexleren doen we in een ruim leeratelier met individuele werkplaatsen en
een instructieruimte waar de leerkrachten les kunnen geven. Het leeratelier
is uitgerust met heel wat didactisch materiaal dat het leren bevordert en inspeelt op de individuele leerbehoeften. Er is ook aandacht voor een gezellige
inrichting die zorgt voor een gunstig leerklimaat.
CO-TEACHING (IN EEN KLASGROEP)
De overige vakken volg je in een klasgroep, begeleid door één leerkracht.
Leerkrachten van éénzelfde vak kunnen ook hier met co-teaching klasdoorbrekend werken.
Voor deze vakken zijn er vaklokalen voorzien van al het nodige didactisch materiaal om de leerstof te ondersteunen.

Organisatie
van de basisvorming
EERSTE JAAR - A-STROOM

2 leerkrachten

leergroep

EERSTE JAAR - B-STROOM

2 leerkrachten

klasgroep

klasgroep

2 leerkrachten

leergroep

2 leerkrachten

klasgroep

klasgroep

40 leerlingen

vb. 20 + 20 leerlingen

20 leerlingen

vb. 10 + 10 leerlingen

Engels, Frans, Nederlands,
wiskunde
ICT-vaardigheden

aardrijkskunde, geschiedenis, godsdienst,
lichamelijke opvoeding, mens & samenleving,
natuurwetenschappen, techniek

Engels, Frans, Nederlands, wiskunde,
ICT-vaardigheden, maatschappelijke vorming,
remediëring basisvorming en soc. vaardigheden

godsdienst, lichamelijke opvoeding,
natuur, ruimte & techniek

13 lestijden

13 lestijden

18 lestijden

artistieke vorming

artistieke vorming

2 lestijden

3 lestijden

11 lestijden

leeratelier

vaklokaal

leeratelier

vaklokaal

ﬂexleren

co-teaching

ﬂexleren

co-teaching

Onze lessentabel - 1ste jaar
LESSENTABEL EERSTE JAAR - KEUZEGEDEELTE

LESSENTABEL EERSTE JAAR - BASISVORMING
VAKKEN

1A

1B

VAKKEN

13

18

klassieke studiën

4

Engels

1

1

STEM-wetenschappen

4

Frans

3

2

ICT-vaardigheden

1

1

creatief Frans

2

Nederlands

4

4

creatief Nederlands

2

wiskunde

4

FLEX-BASIS

1A

4

kunst & creatie

2

maatschappelijke vorming

3

sport

2

remediëring basisvorming

2

STEM-wetenschappen

2

sociale vaardigheden

1
2

3

remediëring talen

2

plastische opvoeding

1

2

remediëring wetenschappen/wiskunde

2

muzikale opvoeding

1

1

13

11

TOTAAL

4

FLEX-ARTISTIEKE VORMING

CO-TEACHING
aardrijkskunde

2

geschiedenis

1

godsdienst

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

mens & samenleving

2

natuurwetenschappen

2

techniek

2

natuur, ruimte & techniek
TOTAAL

Je kan je keuzepakket op twee manieren samenstellen:

7
28

32*

* In 1B heb je geen keuzegedeelte.

- je kiest één pakket van 4 lesuren
- je kiest twee pakketten van 2 lesuren

Onze lessentabel - 2de jaar
LESSENTABEL TWEEDE JAAR - BASISVORMING
VAKKEN

LESSENTABEL TWEEDE JAAR - KEUZEGEDEELTE
2A

2B

VAKKEN

2A

2B

13

13

klassieke talen (Latijn)

5

Engels

2

1

klassieke talen (Latijn-Grieks)

7

Frans

3

2

Nederlands

4

3

economie & organisatie

2 of 5

5

wiskunde

4

5

FLEX-BASIS

3

maatschappij & welzijn

2 of 5

maatschappelijke vorming

2

moderne talen & wetenschappen

2 of 5

remediëring basisvorming

2

STEM-wetenschappen

2 of 5

2

FLEX-ARTISTIEKE VORMING

2

plastische opvoeding

1

1

kunst & creatie

2

muzikale opvoeding

1

1

sport

2

10

7
remediëring talen

2

remediëring wetenschappen/wiskunde

2

TOTAAL

7

CO-TEACHING
aardrijkskunde

1

geschiedenis

2

godsdienst

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

natuurwetenschappen

1

techniek

2

natuur, ruimte & techniek
TOTAAL

3
25

22

10

In 2A moet je een keuze maken voor een basisoptie van 5 lesuren (7 lesuren voor Latijn-Grieks). Katholiek
Onderwijs Vlaanderen werkt momenteel de leerplannen en de lessentabellen van de basisopties nog uit. We
geven bovenstaande lessentabel daarom onder voorbehoud. Concrete informatie volgt in de loop van het
schooljaar 2019-2020.
Daarnaast kan je nog twee extra lesuren kiezen (niet voor Latijn-Grieks). Wanneer je op het einde van het eerste
jaar verplichte remediëring kreeg, moet je het verplichte remediëringspakket volgen.
De leerlingen van 2B moeten beide basisopties volgen. Zij hebben dus geen keuzemogelijkheden.

SINT-LIEVENSCOLLEGE : STUDIEAANBOD

2019-2020 (SECUNDAIR ONDERWIJS)

C A M P U S K A S T E E L P L E I N S T R A AT

CAMPUS AMERIKALEI

ASO

TSO

BSO

7

5+6
3+4

economie
moderne talen

economie
wiskunde

economie

Grieks
Latijn

humane
wetenschappen

Grieks-Latijn

Latijn
moderne talen

Latijn
wetenschappen

humane wetenschappen

Latijn
wiskunde

moderne talen
wetenschappen

Latijn

wetenschappen
wiskunde

wetenschappen

boekhouden
informatica

handel

handel

secretariaat
talen

handel - talen

kantooradministratie
& gegevensbeheer

winkelbeheer
& etalage

kantoor

verkoop

kantoor & verkoop

CAMPUS AMERIKALEI (EERSTE GRAAD)

2*

economie & organisatie

1

Latijn

Latijn-Grieks

maatschappij & welzijn

1ste leerjaar A

moderne talen & wetenschappen

STEM-wetenschappen

economie & organisatie
maatschappij & welzijn
(2B)
1ste leerjaar B

* vanaf 1 september 2020

ASO | BSO | TSO
studieaanbod zie www.sintlievensantwerpen.be

Informatie
en inschrijvingen

Kom je naar het eerste jaar?
Op zaterdag 16 maart 2019 organiseren we in onze campus Amerikalei (Amerikalei 32 te Antwerpen) een info-ochtend. Tussen 9.30 uur en 13.00 uur kan
je een geanimeerde en actieve rondleiding maken doorheen de school waarbij
je kan kennismaken met leerlingen én leerkrachten.
Hoe verloopt de inschrijving?
Voor het schooljaar 2019-2020 moeten alle scholen in Antwerpen werken met
het centraal aanmeldregister Meldjeaan.
Van donderdag 21 februari 2019 (om 9.30 uur) tot woensdag 13 maart 2019
(om 17.00 uur) loopt een voorrangsperiode. Broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen in het secundair onderwijs van onze school en kinderen
van personeelsleden kunnen zich dan aanmelden. Dit gebeurt via https://meldjeaansecundair.antwerpen.be. Het tijdstip van aanmelden binnen deze periode
speelt geen rol. De communicatie over de toewijzing van deze voorrangsgroepen gebeurt op maandag 25 maart 2019. Opgelet: leerlingen van ons zesde
leerjaar stromen NIET automatisch door naar het eerste jaar secundair. Ook
zij moeten de algemene aanmeldprocedure volgen.
Alle andere leerlingen kunnen zich via https://meldjeaansecundair.antwerpen.be aanmelden van maandag 1 april 2019 (om 9.30 uur) tot vrijdag 26 april
2019 (om 17.00 uur). Het tijdstip van aanmelden binnen deze periode speelt
geen rol. De criteria die de toewijzing bepalen zijn voorkeur (welke school je
op nummer 1 zet bij je voorkeurscholen) en toeval. De communicatie over de
toewijzing gebeurt voor deze leerlingen op maandag 27 mei 2019.

De leerlingen die een toewijzingsticket voor het Sint-Lievenscollege hebben
gekregen, moeten zich nog komen inschrijven tussen woensdag 29 mei 2019
(om 9.00 uur) en vrijdag 21 juni 2019 (om 17.00 uur). Wij zullen hen opbellen
om in deze periode een afspraak te maken.

Wil je inschrijven in het 2de tot en met 7de jaar?
Je kan je aanmelden vanaf dinsdag 23 april 2019. Je maakt hiervoor een afspraak bij de directie (03 201 48 80).

info-ochtend
datum
zaterdag 16 maart 2019
aanvang
doorlopend van 9u30 tot 13u
plaats
Sint-Lievenscollege
campus Amerikalei
Amerikalei 32, Antwerpen
programma info + rondleiding

Het Sint-Lievenscollege wil een gemeenschap zijn van
leerlingen en leerkrachten, van directie, ouders en oudleerlingen van de campussen op de Amerikalei en in de
Kasteelpleinstraat.
Een familiale band waarin plaats is voor respect, genegenheid en gezelligheid, kenmerkt onze school.
Daarom is er in onze school een grote openheid tussen
leerlingen en leerkrachten. Die openheid ervaren jongeren
als een vrijheid om zichzelf te zijn te midden van anderen
en als een uitnodiging om te leren omgaan met hun groeiende verantwoordelijkheid.

