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Welkom in Mater Dei

Welkom in onze school.
Een school die staat voor een degelijke opleiding 
in ASO-, BSO- en TSO-richtingen.
Een school met blijvende aandacht voor vernieuwing en traditie.
Een school waar je jezelf niet alleen mag zijn, maar ook kan zijn.
Een school waar christelijke waarden niet naar de achtergrond 
verdwijnen.
Een school die je voorbereidt op vandaag en morgen.
Een school met een leuke sfeer om te beleven en mee te maken.
Een school waar je kan leren vanuit je kracht.
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ASO Wetenschappen-wiskunde (3e graad)

In deze studierichting staan de vakken wetenschappen en wiskunde centraal. 
Naast de gewone lestijden voor deze vakken ga je in het vak ‘Project STEM’, 
vertrekkende vanuit onderzoeksvragen, op zoek naar het antwoord op weten-
schappelijke en wiskundige vraagstukken. Het denken in al zijn aspecten komt 
in ruime mate aan bod en op het vlak van inzicht, doorzettingsvermogen en stu-
die-ijver ligt de lat hoog. Zoals in alle ASO-richtingen nemen de  moderne talen 
(Frans en Engels) een belangrijke plaats in. Hierbij gaat de aandacht naar het 
ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en 
schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.

In de derde graad geven de twee componenten ‘wetenschappen’ en ‘wiskunde’ 
de klemtonen van deze studierichting aan. De component wetenschappen om-
vat de vakken biologie, chemie, fysica, wiskunde en aardrijkskunde. Hier wordt 
tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en 
aan de inzichtelijke verwerking ervan. De verschillende wiskundedomeinen (al-
gebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansberekening) worden zowel ab-
stract als toepassingsgericht benaderd.
Wetenschappen-wiskunde is een doorstromingsrichting. De leerlingen worden 
klaargestoomd om verder te studeren in het hoger onderwijs (zowel in acade-
mische als professionele bacheloropleidingen). We richten ons daarbij op de 
actuele noden van ijkings- en toelatingsproeven.

S T E M      S T E M      S T E M      S T E M      S T E M
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S T E M      S T E M      S T E M      S T E M      S T E M

Wetenschappen-wiskunde ASO 3e graad

  5e 6e
godsdienst 2 2 
aardrijkskunde 1 2 
biologie 2 2 
chemie - 2 
fysica - 2 
wiskunde - 6
STEM
 wiskunde-STEM         6        -
 fysica-STEM         3        -
 chemie-STEM         3        -
 ICT-STEM 1 -
Duits - 1
Frans 3 3
Engels 2 2
Nederlands 4 4
geschiedenis 2 2
LO 2 2
esthetica 1 1
seminaries* - 1

* Keuze uit communicatie, Italiaans



ASO Humane wetenschappen

Je kiest voor Humane wetenschappen 
omdat je belangstelling hebt voor de 
mens en de samenleving in het alge-
meen. Je wordt communicatief en soci-
aal vaardig en je leert vanuit gedrags- en 
cultuurwetenschappelijke invalshoek te 
kijken naar individu en maatschappij. In 
het vak cultuurwetenschappen bestudeer 
je het functioneren en de rol van orga-
nisaties in de samenleving. Het vak ge-
dragswetenschappen brengt je kennis bij 
over de verschillende organisatievormen 
waartoe de mens als individu behoort. Je 
leert daarbij kritische vragen stellen en 
omgaan met informatie: verzamelen, ver-
werken en rapporteren. 
Zoals alle ASO-studierichtingen, is de 
richting Humane wetenschappen een 
doorstromingsrichting en ben je na het 6e 
jaar voorbereid om studies in het hoger 
onderwijs aan te vatten. Logische vervol-
grichtingen zijn: professionele bachelor 
(vb. sociaal werk, onderwijs, ...) academi-
sche bachelor (vb. psychologie).

M A A T S C H A P P I J    E N    W E L Z I J N

Humane wetenschappen ASO 3e graad
 5e 6e   5e 6e
godsdienst 2 2 LO  2 2
aardrijkskunde 1 1 cultuurwetenschappen 3 3
Duits 1 1 gedragswetenschappen 3 3
Engels 3 3 project gedrag en cultuur 1 1
Frans  3 3 natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4 geschiedenis 2 2
esthetica 1 1 seminaries* 1 1
wiskunde 3 3

* Keuze uit communicatie, Italiaans
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TSO Sociale en technische 
wetenschappen

Ben jij sociaal voelend? Heb je interesse 
in wetenschappen? Werk je graag samen 
met anderen en ben je bovendien crea-
tief? Dan is deze studierichting misschien 
geschikt voor jou.
Deze opleiding biedt een brede algemene 
vorming en leert je hoe de mens functi-
oneert in de samenleving. Je bestudeert 
de wisselwerking tussen mens, voeding 
en milieu. De vakken natuurwetenschap-
pen, sociale wetenschappen en integra-
le opdrachten vormen de basis van deze 
richting.
Na het 6e jaar hebben opleidingen in de 
sectoren onderwijs, gezondheid (ver-
pleegkunde, toegepaste psychologie, ...) 
en sociaal werk degelijke slaagkansen. 
Daarnaast behoren ook inhoudelijk aan-
sluitende opleidingen in het hoger be-
roepsonderwijs (HBO) tot de mogelijkhe-
den.

M A A T S C H A P P I J    E N    W E L Z I J N

Sociale en technische wetenschappen TSO 3e graad
 5e 6e   5e 6e
godsdienst 2 2 Nederlands 4 4
aardrijkskunde 1 1 wiskunde 3 3
Engels 2 2 esthetica - 1
Frans 3 3 integrale opdrachten 6 6
geschiedenis 1 1 natuurwetenschappen 4 4
LO 2 2 sociale wetenschappen 5 4
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TSO 3e graad Gezondheids- en 
welzijnswetenschappen

Heb je een uitgesproken interesse in de 
gezondheidssector, krijg je energie van 
het zorgen voor anderen en combineer je 
theorie graag met een dosis praktijk? Dan 
ben jij wellicht geïnteresseerd in deze 
studierichting. Vanuit de vakken ‘gezond-
heid en welzijn’ en ‘psychologie en peda-
gogiek’  bestudeer je de gezonde mens 
in al zijn aspecten en in de verschillen-
de levensfasen. Om zicht te krijgen op je 
studies in het hoger onderwijs na het se-
cundair, maak je via stages en het vak se-
minaries kennis met de gezondheids- en 
welzijnssector. Succesvolle opleidingen 
in het hoger onderwijs zijn o.a. verpleeg-
kunde, kleuteronderwijs, ergotherapie, 
orthopedagogie, vroedkunde.

M A A T S C H A P P I J     E N    W E L Z I J N

Gezondheids- en welzijnswetenschappen TSO 3e graad
 5e 6e  5e 6e
godsdienst 2 2 wiskunde 2 2
aardrijkskunde 1 1 toegepaste biologie 3 3
Engels  2 2 gezondheid en welzijn 3 3
Frans 2 2 psychologie en pedagogiek 3 3
geschiedenis 1 1 stage en seminaries 6 6
LO 2 2 toegepaste chemie 2 2
Nederlands 3 3 toegepaste fysica 1 1
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TOP 6 OPLEIDINGEN NA GWW 
o.b.v. behaald studierendement* na 1 jaar

1. Kleuteronderwijs 77,40%
2. Verpleegkunde 77,32%
3. Ergotherapie 69,43%
4. Pedagogie van het jonge kind 68,25%
5. Orthopedagogie 68,00%
6. Vroedkunde 65,32%

* % verworven studiepunten t.o.v. opgenomen studiepunten



M A A T S C H A P P I J     E N    W E L Z I J N
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BSO Verzorging (3e graad)

In Verzorging-voeding krijgt de mens in 
gezin en samenleving veel aandacht. Je 
hebt belangstelling voor het dagelijks le-
ven van gezonde en zieke mensen, kinde-
ren en ouderen. Je leert er met mensen 
omgaan, voedsel behandelen en zorgen 
voor de leef- en woonsituatie. Je pakket 
algemene vakken is eerder beperkt en je 
leert vooral al doende.
In de 3e graad maak je tijdens stages 
kennis met je toekomstige werksituatie. 
Je leert omgaan met jezelf, collega’s en 
zorgvragenden in de kinder-, bejaarden- 
en thuiszorg.

Verzorging BSO 3e graad
 5e 6e  5e 6e
godsdienst 2 2 VERZORGING-VOEDING  
Frans 1 1 zorg voor omgang 6 6
LO 2 2 zorg voor gezondheid 4 4
PAV 4 4 project zorg voor gezondheid 2 2
informatica 1 1 indirecte zorg 2 2
   stages 10 10
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M A A T S C H A P P I J    E N    W E L Z I J N



Specialisatiejaren

Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
Denk jij aan een beroep in de thuiszorg, 
ouderenzorg of de ziekenhuissector? Via 
de richting Thuis- en bejaardenzorg kan 
jij je verder specialiseren in het werken 
met gezinnen en bejaarden. Tijdens je 
stages doe je veel praktijkervaring op en 
leer je werken in complexere zorgsitua-
ties.

Kinderzorg
Wil je na je secundair graag werken met 
kinderen (pasgeborenen, peuters, kleu-
ters, kinderen die bijzondere aandacht 
of verzorging nodig hebben), dan kies je 
voor het specialisatiejaar Kinderzorg. Je 
krijgt inzicht in de ontwikkeling van baby, 
peuter en kind. Je leert ze opvangen, ani-
meren en mee opvoeden. Je loopt stages 
in verschillende vormen van kinderop-
vang: kinderdagverblijven, buitenschool-
se kinderopvang, …

Thuis- en bejaardenzorg/
zorgkundige 3e graad BSO

        7e specialisatiejaar
godsdienst 2
Frans 2
expressie 2
LO 2
project algemene vakken 4
VERZORGING
zorg voor omgang 4
zorg voor gezondheid 3
indirecte zorg 3
stages 12

Kinderzorg
3e graad BSO

        7e specialisatiejaar
godsdienst 2
Frans 2
expressie 2
LO 2
project algemene vakken 4
VERZORGING
zorg voor omgang 6
zorg voor gezondheid 3
indirecte zorg 2
stages 12
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M A A T S C H A P P I J    E N    W E L Z I J N

Verzorging (incl. de specialisatiejaren) is een arbeidsgerichte opleiding. 
Na het 7e jaar kan je gaan werken. Afhankelijk van je inzet, capaciteiten 
en interesse is doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk.



BSO Moderealisatie en -verkoop  
(3e graad)

Heb jij een bijzondere interesse voor 
mode en lifestyle en ben je handig en 
nauwkeurig? Dan is deze studierichting 
wellicht geschikt voor jou. 
Je leert modeartikelen, accessoires (ju-
welen, sjaals, hoeden, handtassen) en in-
terieurartikelen realiseren. Je leert klei-
ne wijzigingen aanbrengen in bestaande 
patronen om inzicht te krijgen in het re-
aliseren van kledingstukken en je krijgt 
een brede vorming binnen de lifestylesec-
tor. In onze leerwinkel en tijdens je stages 
in het 6e jaar leer je de werking van een 
modezaak van binnenuit kennen en kan je 
je vaardigheden en kennis in de praktijk 
toetsen.

Moderealisatie en –verkoop 3e graad BSO
 5e 6e  5e 6e
godsdienst 2 2 MODEREALISATIE EN -PRESENTATIE  
Engels 2 2 commerciële presentatie en lifestyle 8 6
Frans 2 2 mode 6 6
LO 2 2 retouches 6 4
PAV 4 4 stages - 6
informatica 1 -
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M A A T S C H A P P I J    E N    W E L Z I J N



Specialisatiejaar

Modespecialisatie en trendstudie
Tijdens dit specialisatiejaar leer je zelf-
standig accessoires en eigentijdse kledij 
op maat maken. Daarnaast leer je retou-
ches uitvoeren om tot een perfect zittend 
kledingstuk of accessoires te komen.  
Bovendien kan je via stages je commer-
cieel talent verder ontwikkelen. In het 
vak ‘ondernemend project’ krijg je alle 
kansen om je ondernemersvaardigheden 
binnen de wereld van de mode verder uit 
te bouwen.

Modespecialisatie en trendstudie
3e graad BSO

7e specialisatiejaar
godsdienst 2
Engels 2
Frans 1
LO 2
PO 2
project algemene vakken 4
ondernemend project 2
MODE
commercieel communiceren 4
mode 6
retoucheren 4
stage 6
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De opleiding Mode (incl. specialisatiejaar) is 
een arbeidsgerichte opleiding. Na het 7e jaar 
kan je gaan werken. Afhankelijk van je inzet, 
capaciteiten en interesse is doorstroming naar 
het hoger onderwijs mogelijk.

M A A T S C H A P P I J    E N    W E L Z I J N



ASO Economie-moderne talen 
(3e graad)

Als je voor deze studierichting kiest, heb 
je naast belangstelling voor Economie 
ook een sterke interesse in talen en wis-
kunde. Kijk je graag naar het nieuws, heb 
je belangstelling voor actualiteit, het be-
drijfsleven en werk je graag met cijfers en 
grafieken? Wellicht is deze richting dan 
iets voor jou. Naast algemene economie 
komt ook het aspect boekhouding aan 
bod.
In de derde graad geven de twee compo-
nenten ‘economie’ en ‘moderne talen’ de 
klemtonen van deze doorstromingsge-
richte studierichting aan. De combinatie 
van deze twee componenten staat borg 
voor ruime keuzemogelijkheden in het 
hoger onderwijs.

E C O N O M I E   E N    O R G A N I S A T I E

Economie-Moderne Talen  ASO 3e graad
 5e 6e   5e 6e
godsdienst 2 2 wiskunde 3 3
aardrijkskunde 1 1 natuurwetenschappen 2 2
Duits 2 2 geschiedenis 2 2
Engels 3 3 esthetica 1 1
Frans  4 4 LO  2 2
Nederlands 4 4 seminaries*  1 1
economie 5 5   
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* Keuze uit communicatie, Italiaans



TSO Handel

De studierichting Handel bereidt je voor 
op een commerciële of administratieve 
loopbaan in het bedrijfsleven, de over-
heidsadministratie of de dienstensector. 
Je krijgt een stevige portie bedrijfseco-
nomie en informatica, maar ook de ta-
len en wiskunde zijn van belang. Je voelt 
je hier thuis als je een sterke interesse 
hebt voor het bedrijfsleven in al haar as-
pecten: marketing, boekhouding, enz. 
Omdat vlotte communicatie (mondeling 
en schriftelijk) van cruciaal belang is in 
de commerciële sector, vormen de talen 
een belangrijke component. Ook het vak 
wiskunde neemt als algemeen vormend 
vak een belangrijke plaats in. Afgestu-
deerden stromen meestal door naar in-
houdelijk aanverwante studierichtingen 
in het hoger onderwijs, zoals bijvoorbeeld 
business management, bedrijfs- of com-
municatiemanagement enz.

E C O N O M I E   E N    O R G A N I S A T I E

Handel TSO 3e graad
 5e 6e   5e 6e
godsdienst 2 2 Nederlands 4 4
aardrijkskunde 1 1 wiskunde 3 3
Engels 3 3 esthetica - 1
Frans 4 4 bedrijfseconomie 10 10
geschiedenis 1 1 natuurwetenschappen 2 -
Duits 2 2 LO  2 2

De leerlingen van 6 Handel hebben 1 week stage.

15



ONZE TROEVEN
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Sportdag en naschoolse sport
De derde vrijdag van september trekt de ganse school erop uit om te 
sporten.  Naast LO-lessen in onze nieuwe sportzaal bieden wij nog meer 
sportieve momenten aan.  Een veldloop, een voetbalwedstrijd, tsjoekbal of meelopen 
tijdens de 10-miles … het is een greep uit onze naschoolse sportactiviteiten.

Middagactiviteiten
Sporten, zingen, warme wiskunde-middagen, ... dat kan tijdens de middagpauze. Samen met 
klas- en schoolgenoten kan je aan deze activiteiten deelnemen.

Wetenschappelijke uitdagingen
We dagen onze leerlingen graag uit om het beste uit zichzelf te halen en dat ook 
aan de buitenwereld te tonen.  Deelname aan de Vlaamse Wiskunde Olympiade 
of Wetenschapsweek stimuleert wetenschappelijk geörienteerde jongeren 
om in hun interessedomein extra uit te blinken. 

Leeruitstappen
We zijn ervan overtuigd dat we onze lessen boeiend brengen, maar 
toch trekken we vaak de wereld in op zoek naar dat tikkeltje extra. 
Vele studie-uitstappen en projecten doorkruisen een schooljaar. 
De buitenlandse reizen combineren cultuur, kennis, amusement 
en ontspanning op een eigentijds educatieve manier.



Een eigentijdse pastorale werking
Elke week starten we met een bezinningstekst.  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.

Schoolkledij
Een kleurrijke speelplaats, een kleurrijke klas …. Onze leerlingen leren 
kiezen.  Toch hebben we duidelijke kledijvoorschriften.  Ze staan vermeld in 
het schoolreglement 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 zorgvuldig naleven.

Hoe kom je naar school
Te voet: kom binnen via de Bredabaan. 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 middags thuis of in de school.  De ouders beslissen hierover 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 werkschriften.

Zelfstandige studie
Leerlingen kunnen ervoor kiezen om tijdens de zelfstandige studie in de school te studeren.  Soms zorgt die keuze 
voor een meer gedisciplineerde aanpak van het schoolwerk.
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VIRTUELE RONDLEIDINGProef de sfeer op Mater Dei!www.materdeibrasschaat.be

Inschrijvingen  
Onze inschrijvingen voor het 2e - 7e jaar gaan door op 
woensdag 30 juni ’21.
Vul het inschrijvingsformulier op onze website in en neem 
volgende documenten bij de hand:

  • identiteitskaart
  • laatste rapport
 
Alle info over de inschrijvingen 
www.materdeibrasschaat.be
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