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Beste jongere

Weldra sla je de bladzijde van de basisschool 
om en start je aan het hoofdstuk van het  
secundair onderwijs.
Je zal een nieuwe school moeten kiezen 
en dat is best wel moeilijk.  Daarom laten 
wij je hier kennismaken met de eerste 
graad van het Mater Dei-Instituut.  Wij zijn 
ervan overtuigd dat je na het lezen van deze 
brochure al een heel stuk op weg bent om 
de juiste keuze te maken.
In naam van alle leerkrachten van onze 
school wens ik je een fijne secundaire 
schooltijd.
 
Kris Van Opstal
directeur eerste graad
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Het eerste leerjaar AEen brede eerste graad voor een betere oriëntatie

De eerste graad wordt een echte oriënterende graad.  Je leert er je interes-
ses beter ontdekken en ontwikkelen, elk met de gepaste prikkels: uitdagend of  
ondersteunend. 
 
In Mater Dei krijgen alle leerlingen een brede basisvorming.  Daarnaast is er 
in het eerste leerjaar A een keuzegedeelte met STeM, met verdieping of met  
ondersteuning.  Je zal je eigen mogelijkheden kunnen verkennen waarbij de  
persoonlijke en gerichte studiekeuze meer de bovenhand krijgt.

Heb je niet alle leerstof uit de lagere school begrepen of verworven, dan start  
het secundair onderwijs voor jou in het eerste leerjaar B.  De belangrijkste onder-
werpen worden nog eens herhaald en de nieuwe leerstof wordt trager onderwezen.
Ook in het tweede jaar is er een groot pakket gemeenschappelijke vorming.   
Daarnaast kan je een aantal opties kiezen.  Zo krijg je een beeld voor je toekomstige 
studiekeuze.
Pas vanaf de tweede graad spreken we over onderwijsvormen ASO, BSO, KSO of TSO. 

Zo krijgt elke leerling in de eerste graad zijn gepaste pakket: eentje met STeM, 
eentje dat extra uitdaagt of eentje dat een ondersteunend duwtje in de rug geeft.

Gemeenschappelijke vakken
Alle klassen van het eerste leerjaar A krijgen gedurende 28 van de 32/33 lesuren 
dezelfde basisvakken.  De gemeenschappelijkheid is dus nog erg groot.

Keuzegedeelte
Het verschil wordt gemaakt door de overblijvende 4 of 5 lesuren.  
In onze school kan je kiezen tussen drie keuzepakketten.

Keuzepakket STeM
De gemeenschappelijke vakken worden 
aangevuld met 3 uren STeM en met 2 
initiatie-uren.

Keuzepakket Verdieping
De gemeenschappelijke vakken worden 
aangevuld met extra uren verdieping 
van het vak Frans (1 uur), wiskunde (1 
uur) en met 2 initiatie-uren.

Keuzepakket Ondersteuning
De gemeenschappelijke vakken worden 
aangevuld met extra uren ondersteu-
ning van het vak Frans (1 uur), wiskunde  
(1 uur) en met 2 initiatie-uren.
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Keuzepakket STeM

Je kiest bewust voor een zwaar pak-
ket wetenschappen, technologie en 
wiskunde. Hier word je uitgedaagd 
om moeilijke onderzoeksvragen uit te  
werken. Je kan je tanden zetten in  
stevige wetenschappelijke, technologi-
sche en wiskundige vraagstukken.
Omdat je hierdoor voor Frans en  
wiskunde 1 uur minder hebt, ligt het 
tempo in deze richting erg hoog voor 
deze twee vakken.
Ben ik een leerling voor 1A - STeM? 
Je hebt de basisschool vlot doorlopen 
en had met geen enkel vak problemen. 
Je behaalde dus voor alle vakken goede 
tot zeer goede resultaten. Je bent een 
leergierige leerling die een bijkomende 
uitdaging kan gebruiken.

 Geheugen
 Praktijk
 Inzicht
 Leertempo
 Talen
 Wiskunde

Keuzepakket Verdieping

Bovenop de basisvorming krijg je nog  
extra uitdagingen. Je krijgt een verdie-
pingsuur voor Frans en wiskunde.  Zo krijg 
je extra uitdagingen, ga je op bepaalde 
leerstof-onderdelen dieper in, word je uit-
gedaagd tot zelfstandig werk en krijg je 
moeilijkere opgaves voorgeschoteld. Op die 
manier word je degelijk voorbereid op ASO.  
Tijdens de 2 initiatie-uren maak je  
bovendien kennis met verschillende  
studiedomeinen.

Ben ik een leerling voor 1A - met  
verdieping?

Je hebt de basisschool vlot doorlopen.  Je 
behaalde voor alle vakken goede tot heel 
goede resultaten.  Je hebt niet echt be-
langstelling voor Latijn en klassieke cultu-
ren, maar voor alle andere vakken kan je 
wel een extra uitdaging aan.

 Geheugen
 Praktijk
 Inzicht
 Leertempo
 Talen
 Wiskunde

Keuzepakket Ondersteuning

Bovenop de basisvorming krijg je een on-
dersteuningsuur voor Frans en wiskun-
de.  Zo krijg je extra tijd, extra oefeningen 
en extra uitleg, je herhaalt de basisleer-
stof.  Je krijgt hierdoor dus de tijd om de  
basiskennis op een rustiger tempo te 
verwerken. Tijdens de 2 initiatie-uren 
maak je bovendien kennis met verschil-
lende studiedomeinen.

Ben ik een leerling voor 1A - met onder-
steuning?

In de basisschool ging het voor jou  
meestal vlot.  Je bent in het 6e leerjaar 
geslaagd, maar met sommige leerstof- 
onderdelen had je moeite.  Je wil stude-
ren, maar het tempo mag niet te hoog 
liggen.  Soms heb je wat meer uitleg en 
oefeningen nodig.

 Geheugen
 Praktijk
 Inzicht
 Leertempo
 Talen
 Wiskunde

De initiatie-uren in 1A 

Tijdens deze initiatielessen bieden wij je de kans om je eigen ta-
lenten en interesses te verkennen.  Je proeft tijdens een lessen-
pakket van telkens een 20-tal lesuren van 3 domeinen, zodat 
je een bewustere studiekeuze kan maken in de volgende jaren.   
Tijdens deze initiatielessen zit je met leerlingen van andere klas-
groepen samen wat kansen biedt om met verscheidene leerlingen 
te leren samenwerken.

Wetenschappelijke initiatie
Je wordt ondergedompeld in de wereld van de wetenschappen. 
Allerlei fenomenen worden proefondervindelijk onderzocht en  
uitgediept.

Economische initiatie
Je denkt als prijsbewust consument na over onze behoeften en 
houdt je budget in de gaten. Je maakt kennis met handel en eco-
nomie, en bekijkt de rol van de overheid in deze boeiende wereld.

Sociale en maatschappelijke initiatie
Je leert op een sociaal, creatieve en praktische manier over gezon-
de voeding, welzijn en welbevinden en omgaan met elkaar.
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Godsdienst 2 Muzikale opvoeding 1
Aardrijkskunde 2 Natuurwetenschappen 2
Frans 4 Nederlands 5
Geschiedenis 1 Plastische opvoeding 2
Lichamelijke opvoeding 2 Techniek 2
Leefsleutels 1 Wiskunde 4

Godsdienst 2 
Natuurwetenschappen 2 
Frans 2 
Nederlands 5
Lichamelijke opvoeding 2 
Plastische opvoeding 3
Maatschappelijke vorming 3 
Techniek 6
Muzikale opvoeding 1 
Wiskunde 5
Leefsleutels 1

Keuzepakket STeM 
STeM 3
(integratie we/techn/wi)
Initiatie-uren 2

Keuzepakket Verdieping 
Frans verdieping 1
Wiskunde verdieping 1
Initiatie-uren 2

Keuzepakket Ondersteuning 
Frans ondersteuning 1
Wiskunde ondersteuning 1
Initiatie-uren 2

1e leerjaar B – onthaalklas

In 1B wordt de leerstof uit de basisschool nog eens 
aan een rustig tempo herhaald.  Je krijgt de kans 
om in kleine groepjes tekorten uit de basisschool 
weg te werken.  In deze richting mag je ook regel-
matig de handen uit de mouwen steken en maak 
je verschillende creatieve werkstukjes.  Je leert 
vaardigheden die bij je later beroep belangrijk zijn: 
samenwerken, interesse en inzet, uitvoeren van 
opdrachten, stipt en ordelijk werken.

Ben ik een leerling voor 1B?

In de basisschool ging het voor jou allemaal wat te 
snel.  Je slaagde niet of had heel wat problemen 
met één of meerdere  vakken.  Je hebt bovendien 
belangstelling voor praktijk en werkt graag met je 
handen. 
 
 
 Geheugen
 Praktijk
 Theorie
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Ook het tweede jaar van de eerste graad is in belangrijke mate gemeen-
schappelijk.  Gedurende 27 van de 32 uren krijg je dezelfde vakken.  Deze 
gemeenschappelijke vakken noemen we de basisvorming.  Naast de vak-
ken van de basisvorming kies je een basisoptie.  In deze basisoptie kan je 
kennismaken met de verschillende interessegebieden die onze school ver-
der uitgebouwd heeft in de tweede en derde graad.  Op het einde van het 
tweede jaar kies je of je een van deze interessegebieden verder wil uitdiepen 
in het derde jaar.

Latijn*
Moderne

wetenschappen
Sociale en 

technische vorming

Latijn

Als je in het eerste jaar met succes 
Klassieke studiën volgde, verandert er 
weinig. Taal, lectuur en cultuur gaan 
hier hand in hand.  Deze studie zal van 
jou een hoge mate van concentratie, 
een abstract denkvermogen en een 
taalkundige aanleg vragen.  Ook inte-
resse voor geschiedenis en een regel-
matige studie-inzet zijn noodzakelijk.

Wil je in het derde jaar Latijn kiezen, 
dan moet je in het tweede jaar deze ba-
sisoptie volgen.

Sociale en technische vorming

Heb je een brede interesse voor de 
sociale en wetenschappelijke wereld?  
Verwerk je de leerstof graag aan de 
hand van eenvoudige experimenten?   
Dan is Sociale en technische vorming 
misschien iets voor jou.  Voor Engels, 
Frans en wiskunde beperken we ons 
tot de basisleerstof.

Deze basisoptie bereidt je voor op een 
studierichting binnen de technische 
leerweg.

Moderne wetenschappen

In deze optie maak je kennis met het 
sociaal-economisch gebeuren van 
de maatschappij, met de wereld van  
natuurwetenschappen en sociale we-
tenschappen.  Deze optie vereist een 
brede interesse zowel voor wetenschap-
pen als voor de maatschappij.   

Goede resultaten in het eerste leerjaar 
A vormen een belangrijke basis voor 
deze optie.  Er komt geregeld uitdie-
pingsleerstof aan bod.
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Godsdienst 2 Muzikale opvoeding 1
Aardrijkskunde 1 Natuurwetenschappen 1
Engels 2 Nederlands 4
Frans 4 Plastische opvoeding 1
Geschiedenis 2 Techniek 2
Lichamelijke opvoeding 2 Wiskunde 4
Leefsleutels 1

Latijn
 
Latijn             5

Moderne wetenschappen
 
Socio-economische initiatie 2
Wetenschappelijk werk 3

Sociale en technische vorming

STV          5
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Beroepenveld mode

Je leert een aantal beroepen uit de kleding- en 
modesector kennen.
Je leert een eenvoudig kledingstuk ont-
werpen, maken, presenteren en verkopen.  
Al doende leer je verschillende kleuren,  
materialen, stoffen kennen en gebruiken en 
oefen je verschillende technieken als tekenen, 
naaien, strijken.  Ook leer je de naaimachine 
bedienen.

Beroepenveld verzorging-voeding

Je maakt kennis met beroepen waarbij je 
zorgt voor je medemens: begeleider in de 
kinderopvang of zorgkundige in de bejaarden- 
of thuiszorg.  Je leert hoe je moet omgaan 
met anderen en maakt kennis met de wer-
king van en de zorg voor het totale lichaam.  
Je leert zorgen voor de gezonde voeding en 
leert eenvoudige, smaakvolle en betaalbare  
gerechten klaarmaken en opdienen.
Daarnaast leer je een leefruimte onderhouden 
en zorg dragen voor kledij en textiel.  Boven-
dien mag je decoratieve werkstukjes maken.

Volgde je vorig schooljaar het eerste leerjaar B?  
Dan kan je nu starten in het beroepsvoorbereidend leerjaar.  
Ook wie uit het eerste leerjaar A komt en vooral talent heeft 
om praktisch te leren, kan in het BVL terecht.  

Naast de basisvorming, maak je kennis met twee beroepen-
velden die in onze school verder  worden uitgebouwd in de 
tweede en derde graad.  Op het einde van het BVL maak je 
een keuze voor een van beide of een andere beroepsoplei-
ding.

De beroepenvelden in onze school zijn Mode en  
Verzorging-voeding.

Godsdienst 2 Natuurwetenschappen 2 
Frans 2 Nederlands 3
Lichamelijke opvoeding 2 Plastische opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 2 Wiskunde 3
Muzikale opvoeding 1 Leefsleutels 1

Verzorging-voeding  Mode
Personenzorg 2 Mode 7
Zorg voor voeding 3
Zorg voor leef- en woonsituatie 2  
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Studiebegeleiding
Tijdens de les leer je hoe je een vak het best studeert.  In het begin van het 
schooljaar ontvang je een studiebundel en ook de proefwerkbundels zorgen voor  
extra ondersteuning. Wie nood heeft aan meer begeleiding kan na schooltijd altijd  
terecht in de zelfstandige studie.  Leerkrachten trainen je om meer studiemetho-
des onder de knie te krijgen.

Leer- en leefsleutels
Je leren organiseren, je huiswerk en je lessen aanpakken, maar ook een fijne klas-
sfeer, daar wordt van in het begin aan gewerkt.

Onthaaldag
Na de onthaaldag in het begin van het schooljaar, zal je je snel thuis voelen in onze 
school. Een zoektocht door de school, een interview met de leerlingenbegeleiding, 
een praatje met de secretariaatsmedewerkers …. op het einde van die dag weet je 
ze allemaal te vinden.

Sportdag en naschoolse sport
De derde vrijdag van september trekt de ganse school erop uit om te sporten. 
Naast de LO-lessen bieden wij nog meer  sportieve momenten aan.  Een veldloop, 
een voetbalwedstrijd, schaatsen of netbal …. het is een greep uit de naschoolse 
sportactiviteiten.

Middagactiviteiten
Sporten, zingen, zetelen in de leerlingen- of milieuraad …. dat kan tijdens de mid-
dag. Samen met klas- en schoolgenoten kan je aan deze activiteiten deelnemen.

Cultuur
Het Gespot-team zoekt en vindt fijne culturele activiteiten waaraan je kan deelne-
men nadat je inschrijft.  Zij maken tijd om samen met jou naar een boeiend toneel-
stuk of een mooie voorstelling te gaan kijken.

Wetenschappelijke uitdagingen
We zijn ervan overtuigd dat we deze lessen boeiend kunnen brengen, maar wie de 
wiskundige of wetenschappelijke uitdaging graag aangaat, neemt zeker deel aan 
de kangoeroewedstrijd of de wetenschapsweek!

Leeruitstappen
Het park van Brasschaat, Antwerpen, Archeon of Trier ….. niet alleen de school is 
ons terrein om te leren!

Projecten
In de B-stroom wordt erg praktisch geleerd. Wat je weten moet over water, veiligheid, 
de boerderij of het bos, daar ga je samen met je leerkrachten écht naar op zoek. 

Een eigentijdse pastorale werking
Elke week starten we met de maandagmorgentekst.  Stilstaan bij zingeving, gebed 
of actualiteit is een bewuste keuze in onze school.  Zo geven wij op een eigentijdse 
manier gestalte aan katholiek onderwijs in de 21e eeuw.
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Kijkdag en inschrijvingen

Kijkdag
Maak kennis met ons op zaterdag 22 april 2017.  Onze leerkrachten 
geven informatie en gidsen je door de school van 14 tot 17 uur.

Inschrijvingen 1e leerjaar A en B
Contacteer de school telefonisch vanaf 24 april 2017.  Het inschrijvingsteam 
zal met u een afspraak maken tussen 15 mei en 16 juni 2017.

Inschrijvingen 2e tot 7e jaar
Vrijdag 30 juni 2017 tussen 13 en 18 uur. Tijdens de vakantie: 
maandag 3 juli tot en met vrijdag 7 juli 2017 van 9 tot 12 uur.
 

 Meebrengen bij inschrijvingen 1e leerjaar A en B 
 Wij vragen u de kennismakingsfiche op onze website in te vullen, 
 af te drukken en mee te brengen.
  • kennismakingsfiche
  • identiteitskaart of kids-ID
  • BASO-fiche
  • getuigschrift basisonderwijs (indien reeds in uw bezit)
  • laatste rapport

 Alle info over de inschrijvingen www.materdeibrasschaat.be
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Schoolkledij

Een kleurrijke speelplaats, een kleurrijke klas …. Onze 
leerlingen leren kiezen.  Toch hebben we duidelijke  
kledijvoorschriften.  Ze staan vermeld in het schoolregle-
ment en worden in september besproken in de klassen.
Wat extravagant of provocerend is, hoort niet thuis in de 
school.
Wij staan erop dat onze leerlingen deze afspraken zorg-
vuldig naleven.

Hoe kom je naar school

Te voet: kom binnen via de Bredabaan 394 of 479 of via de  
Bloemenlei.
Met de fiets: Zet je fiets in de fietsenstalling van de  
Bloemenlei.
Met het openbaar vervoer: de school is gemakkelijk  
bereikbaar met het openbaar vervoer  www.delijn.be 

Schooluren

De lessen starten om 8u15 en eindigen om 15u30. Voor 
sommige klassen eindigen de lessen op een aantal 
schooldagen om 16u20.

Middagverblijf

Zit je in de eerste of tweede graad dan eet je ’s mid-
dags thuis of in de school.  De ouders beslissen hier-
over en via het schoolpasje kennen wij de gemaakte 
keuze.  In de derde graad kan je ook elders lunchen 
dan in de school of thuis.

Boeken

Bij inschrijving ontvangen de ouders informatie over 
de werkwijze voor het bestellen van boeken en werk-
schriften.

Zelfstandige studie

Leerlingen kunnen ervoor kiezen om tijdens de zelf-
standige studie in de school te studeren.  Soms zorgt 
die keuze voor een meer gedisciplineerde aanpak van 
het schoolwerk.
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