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Beste ouder, beste zesdeklasser
Straks wordt de stap gezet naar de middelbare school. Een belangrijke stap. Je
staat niet alleen voor de keuze van een studierichting, maar ook voor de keuze van
een schoolomgeving.
Middenschool Sint-Lutgart is een buitenbeentje in het onderwijsveld en dat heeft
Ons DYNAMISCH team streeft naar
BREED en KWALITEITSVOL onderwijs

alleen maar voordelen! Onze school biedt een zeer breed pakket van middelbare
opleidingen in de eerste graad aan. Je leest er verder in deze brochure nog meer
over.

waarbij veel aandacht besteed wordt
aan een OBJECTIEVE ORIËNTERING.
In een WARME en FAMILIALE omgeving
zetten we in op het WELBEVINDEN

We zijn een kleine school met een grote aanpak. Bij ons wordt de overstap van de
lagere naar de middelbare school heel goed begeleid. Je kent snel alle leerkrachten.
Zo kunnen jullie goed samenwerken. Ook jouw mening telt!

en de TALENTEN van ELKE LEERLING.

Het kleinschalige karakter van onze school heeft een positieve invloed op de

Dankzij een EIGENTIJDSE en

schoolresultaten, daarenboven scoren onze leerlingen ook uitstekend in de tweede

VOORUITSTREVENDE invulling
staat SINT-LUTGART midden
in de samenleving.
De OPEN COMMUNICATIE en
de bereikbaarheid zijn een EXTRA TROEF.

en derde graad.
In naam van de directie en alle leerkrachten heet ik je alvast van harte welkom.
Frederik De Baets
directeur

KWALITEITSONDERWIJS DICHTBIJ
We bieden 5 verschillende studierichtingen aan. Wie bij ons
begint, kan nadien nog alle richtingen uit (afhankelijk van zijn
studiekeuze).
De slaagpercentages van onze leerlingen in de tweede en
derde graad zijn zéér hoog, en daar zijn we als school bijzonder
fier op.
De leerlingenbegeleiding helpt met het aanleren van een
studiemethode, het ordenen van notities en het maken van de
boekentas.
Klassenuur: wekelijks organiseert de klastitularis een uurtje
met de volledige klas. Hierin wordt aandacht besteed aan
teambuilding, leren leren, voorbereiden van activiteiten enz.

Omdat ICT essentieel is in het leerproces, heeft elke leerling een
eigen laptop nodig. Een toestel met de juiste specificaties kan aan
zeer interessante voorwaarden via de school worden aangekocht
of gehuurd. Er wordt ook een uitgebreide ondersteuning
voorzien.
Ben je reeds in het bezit van een recente laptop?
Dan kan je het eigen toestel meebrengen.
Wie wil kan gratis in de studie blijven:
Op maandag en donderdag van 16.00 u. tot 17.00 u.
Dichtbij
Onze school is vlot bereikbaar met de wagen, de fiets en het
openbaar vervoer (belbushalte ‘Middenschool’).

Kiezen voor onze school is kiezen voor KWALITEITSONDERWIJS DICHTBIJ.

EEN BREDE VORMING
Kennis verwerven is één aspect van student-zijn. Wij bekommeren
ons ook om de sociale vaardigheden van onze leerlingen:
verantwoordelijkheid nemen, in groep werken, assertief zijn, respect
vragen en geven.
We leren onze leerlingen ‘in de wereld staan’: de talendag,
de bedrijvendag, de dag van het welbevinden en diverse schoolreizen
helpen hen een ruimere leefwereld te ontwikkelen.
‘Mens sana in corpore sano’, een gezonde geest in een gezond lichaam:
Op woensdagnamiddag worden extra sportactiviteiten georganiseerd.
Jaarlijks staan avontuurlijke sportdagen op de agenda.
Alle gekende en ongekende talenten komen in onze school aan bod:
het jaarlijkse Sint-Lutgartfeest, de gedichtendag,
Junior Journalistwedstrijd, STEM-Olympiade,
de Vlaamse Kangoeroewedstrijd…

LESSENROOSTER EERSTE MIDDELBAAR A
Gemeenschappelijke basisvorming
Engels (1) · Mens en samenleving (2) · Godsdienst (2) · Aardrijkskunde (2) · Natuurwetenschappen (2)
Lichamelijke opvoeding (2) · Muzikale opvoeding (1) · Nederlands (4) · Beeld (1)
Geschiedenis (1) · Frans (3) · Wiskunde (4) · Techniek (2)
Keuzegedeelte
LATIJN

MODERNE

Latijn (4)
Wiskunde differentiatie (1)

Engels (1)
Communicatietechnieken (1)
Frans en Nederlands
differentiatie (2)
Wiskunde differentiatie (1)

STEMWETENSCHAPPEN

MAATSCHAPPIJ EN
WELZIJN

Engineering,
Wetenschappen,
ICT en Wiskunde (4)
Wiskunde differentiatie (1)

Sociale vorming (2)
Frans en Nederlands
differentiatie (2)
Wiskunde differentiatie (1)

STEM-TECHNIEKEN
Technologie (2)
Frans en Nederlands
differentiatie (2)
Wiskunde differentiatie (1)

2DE MIDDELBAAR

De leerlingen worden voor de lessen differentiatie ingedeeld in nieuwe groepen. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en hulpvragen van elke
leerling. Leerlingen die de leerstof volledig onder de knie hebben, krijgen uitdaging en verdieping. Leerlingen die nog moeilijkheden hebben met de leerstof krijgen
extra uitleg.

LESSENROOSTER TWEEDE MIDDELBAAR A
Gemeenschappelijke basisvorming
Engels (2) · Godsdienst (2) · Aardrijkskunde (1) · Natuurwetenschappen (1)
Lichamelijke opvoeding (2) · Muzikale opvoeding (1) · Nederlands (4) · Beeld (1)
Geschiedenis (2) · Frans (3) · Wiskunde (4) · Techniek (2)
Keuzegedeelte
LATIJN
Latijn (5)
Wetenschappen (1)
Wiskunde differentiatie (1)

MODERNE TALEN &
WETENSCHAPPEN

STEMWETENSCHAPPEN

MAATSCHAPPIJ EN
WELZIJN

Wetenschappen (2)
Economie (2)
Engels (1)
Frans (1)
Nederlands (1)

Engineering,
Wetenschappen,
ICT en Wiskunde (5)
Wetenschappen (1)
Wiskunde differentiatie (1)

Maatschappij en
welzijn (5)
Economie (2)

VLOTTE TOEGANG TOT ALLE ONDERWIJSVORMEN IN DE TWEEDE GRAAD

Dagindeling:
Maandag
8.25 u. tot 16.00 u.
Pauzes: 10.05 u. tot 10.20 u.
Dinsdag
8.25 u. tot 16.50 u.		
12.00 u. tot 13.15 u.
Woensdag 8.25 u. tot 12.00 u. 		
14.55 u. tot 15.10 u.
Donderdag 8.25 u. tot 16.00 u.		
Vrijdag
8.25 u. tot 16.00 u.

STEM-TECHNIEKEN
Engineering, Technieken,
ICT en Wiskunde (5)
Technologie (2)

VIJF REDENEN
OM TE KIEZEN VOOR
MIDDENSCHOOL
SINT-LUTGART
1.

Méér dan kwaliteitsvol onderwijs

2.

Een breed aanbod studierichtingen

3.

Gerichte leerlingenbegeleiding

4.

Kleine en warme school dichtbij

5.

Veilig en vlot naar school

INLICHTINGEN
EN INSCHRIJVINGEN
• Online inschrijven
www.middenschoolbeernem.be
• NOCTURNE onder voorbehoud
Vrijdag 22 april 2022vanaf 18 u.
• INFOMOMENTEN onder voorbehoud
Zaterdag 23 en zondag 24 april 2022 van 10 tot 12 u.
• Maak een afspraak
050 78 11 70 of directie@middenschoolbeernem.be
• Tijdens het schooljaar, op schooldagen:
van 9 tot 11.30 u. en van 14 tot 17 u. of op afspraak
• Tijdens de zomervakantie:
tot en met 6 juli en vanaf 16 augustus 2022:

Rollebaanstraat 10
8730 Beernem
050 78 11 70

Elke werkdag van 9 - 12 u. en van 14 - 17 u. of op afspraak

directie@middenschoolbeernem.be

Administratieve sluiting: van 7 juli tot en met 15 augustus 2022

www.middenschoolbeernem.be

