INFOBUNDEL VOOR HET EERSTE JAAR
Sint-Lodewijkscollege
Brugge
Om je eigen talenten en mogelijkheden te leren ontdekken biedt het Sint-Lodewijkscollege een ruim
studieaanbod aan.
Via permanente begeleiding streven we ernaar jou plezier te laten vinden in het leren. Je doorloopt
een traject dat je stap voor stap vormt tot het zelfstandig verwerven van kennis en het vormen van
een kritische visie op wetenschap, cultuur en taal. Onze cultuurreizen, taaluitwisselingen,
projectdagen … ondersteunen dit!

Kiezen voor het Sint-Lodewijkscollege
Het Sint-Lodewijkscollege is een open school met een ruime blik op de wereld. Het
college is een trefpunt van cultuur, reflectie en wetenschap. De school is als een
warm nest waar je veel nieuwe vrienden zal maken.

Wat mag je van deze school verwachten?
-

-

Je krijgt in het college een brede algemene, theoretische vorming.
Hier stimuleren we jouw groei naar zelfstandigheid.
We durven hoge eisen te stellen in de studies.
De klassenleraars, vakleerkrachten, directie, meters en peters en begeleiders van de Kern
leerlingenbegeleiding zorgen als een team voor jou zodat je je snel thuis voelt op deze
school, we staan open voor elke vraag van zorg.
Je besteedt regelmatig aandacht aan ‘Leren Leren’, zo leer je zelfstandig werken, plannen,
(eind)toetsen voorbereiden en o.a. je studievaardigheden aanscherpen …
We zijn een school met aandacht voor de vaardigheden van de toekomst:
computervaardigheden (ICT), STEM-didactiek in de technieklessen (Science, Technology,
Engineering, Mathematics), kritisch denken, samen-leren en verantwoord leren omgaan met
sociale media.

Veel succes met de keuze!
De directie
Koen Seynaeve
Greet Onghenae
Ann Blontrock

Hier gaat je
toekomst de goede
richting uit

Kiezen voor de eerste Latijnse
In de eerste graad maak je nog geen studiekeuze die bepalend is voor later. Uitzondering hierop is
Latijn, als je in de tweede graad een richting wil kiezen met Latijn (en Grieks) dan heb je de
voorkennis van het eerste en tweede jaar nodig.
Wat zal je leren?
-

-

-

In de eerste Latijnse krijg je een brede algemene, theoretische vorming. Je krijgt een ruim pakket
Latijn, moderne talen, wetenschappen en wiskunde. Het is een uitdagende en veelzijdige
studierichting.
Door Latijn te studeren stap je binnen in de schatkamer van onze westerse cultuur. De nadruk
ligt op woordenschat, grammatica, tekstvertaling en je krijgt ook antieke cultuur. Daarnaast mag
je in het tweede trimester ook al eens proeven van Grieks.
In de lessen antieke cultuur komen de vele verhalen uit de oudheid over helden en goden tot
leven.
Al snel zal je ontdekken dat Latijn je helpt om vanuit de antieke geschiedenis een blik te werpen
op de hedendaagse samenleving: nil volentibus arduum1

Jouw profiel?
-

Als je kiest voor Latijn, dan verwachten we dat je in de basisschool sterk was voor moedertaal,
Frans, wereldoriëntatie en wiskunde.
Je hebt een brede interesse, je houdt van een uitdaging om je te verdiepen in de studie van het
Latijn, de bakermat van heel wat moderne talen.
Je bent iemand die graag studeert, je verwerkt nieuwe leerstof snel en je bent bereid om elke
dag grondig te studeren en te werken. Je hebt een goed geheugen en je hebt een goed inzicht.
Je houdt alle keuzes voor talen, wetenschappen, wiskunde, economie en humane
wetenschappen in tweede en derde graad open.

Kiezen voor de eerste Moderne
Wat zal je leren?
-

-

1

In de eerste Moderne krijg je een brede algemene, theoretische vorming. Je krijgt een ruim
pakket moderne talen, wetenschappen en wiskunde. Je leert in deze richting volop je talenten te
ontwikkelen.
Je krijgt meer wiskunde en Frans in vergelijking met de Latijnse. In deze uren krijg je opnieuw
uitgelegd wat je onvoldoende begreep of diep je verder uit wat je al beheerst (= differentiatie).
Je kan ook Moderne met STEM kiezen (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Hier
leer je via experimenten probleemoplossend en creatief denken. Je komt op het kruispunt van
techniek, wiskunde, wetenschappen en informatie. Door de keuze van 2 uur STEM heb je één
uur extra wiskunde en Frans. In de Moderne zonder STEM is dit twee uur extra per vak.

voor wie wil is niets te zwaar

Jouw profiel?
-

Als je kiest voor Moderne, dan verwachten we dat je in de basisschool sterk was voor
moedertaal, Frans, wereldoriëntatie en wiskunde.
Je bent een leergierige leerling met een brede interesse voor zowel wiskunde en
wetenschappen als voor talen.
Je bent iemand die graag studeert, je bent bereid om elke dag grondig te studeren en te werken.
Je hebt een goed geheugen en je hebt een goed inzicht.

Kiezen voor CLIL
CLIL (Content and Language Integrated Learning) is in Vlaanderen een vorm van meertalig onderwijs
waarin (bepaalde lesinhouden van) niet-taalvakken worden onderwezen in een vreemde taal. Een
school maakt zelf de keuze of dit Frans, Engels of Duits is. Op onze school betekent CLIL dat de CLILvakken (zie * in de lessentabellen) gedeeltelijk in het Engels worden gegeven.
Een leerling die het CLIL-project wil volgen, doet dit best al vanaf het eerste jaar
en dient voldoende gemotiveerd te zijn om de zaakvakken in het Engels te leren
en een extra inspanning te leveren bij het verwerken van de leerstof in het
Engels.
Wie kiest voor CLIL, kiest ook voor een volledig schooljaar CLIL. Als het nodig is,
kan een CLIL-leerling, na één schooljaar, overstappen naar een parallelle klas
waar alle CLIL-vakken in het Nederlands worden gegeven.
Wat zal je leren?
-

Je leert op een actieve manier Engels via de lessen natuurwetenschappen en geschiedenis.
Je verwerft leesstrategieën en spreekdurf.

Jouw profiel?
-

Als je kiest voor CLIL, dan verwachten we dat je in de basisschool sterk was voor moedertaal,
Frans, wereldoriëntatie en wiskunde.
Je houdt van een extra uitdaging en je bent bereid om elke dag Engelse woordenschat te
studeren.

Studieaanbod eerste jaar

Lessentabel eerste jaar

Godsdienst
Nederlands
met begeleid zelfstandig leren
Frans
met versterking en uitdaging
Engels
Latijn
Wiskunde
met versterking en uitdaging
Geschiedenis
Natuurwetenschappen
Aardrijkskunde
Techniek
STEM
Mens en samenleving /
computervaardigheden
Muziek
Beeld
Lichamelijke Opvoeding
Totaal

(CLIL-)LAT

(CLIL-)MOD-S

(CLIL-)MOD

2
4
1
4

2
4
1
4
1
1

2
4
1
4
2
1
4
2
1(*)
2(*)
2
2

1

4
1
1(*)
2(*)
2
2
2
1

1
1
2
32

1
1
2
32

1
1
2
32

1
4
4
1(*)
2(*)
2
2

(*) CLIL: deze vakken worden in het Engels gegeven

1

Praktische informatie
Bereikbaarheid van de school
De school is gelegen op wandelafstand van het treinstation van Brugge.
Ook met de bussen van De Lijn is de school vlot bereikbaar. Meer informatie hierover kan je vinden
via deze link: http://school.buzzynet.be/scholen/123802/1.

Betaalkaart
Alle leerlingen krijgen tijdens de eerste week van het schooljaar een betaalkaart van de school. De
leerlingen gebruiken deze kaart voor betalingen in de eetzalen en bij de aanwezigheidscontrole.
Via Smartschool kunnen ouders een overzicht van de transacties met de betaalkaart opvragen.

Handboeken
De huur- en koopboeken voor volgend schooljaar en ook het gympak bestellen leerlingen en ouders
via Smartschool. Gezinnen zonder internettoegang kunnen op school een boekenlijst afhalen.
We verwijzen hiervoor naar de aparte folder “boekenfonds” waarin de bestelprocedure uitgelegd
wordt. Deze folder vind je in de map met uitgebreide info, bij inschrijving.
Leerlingen moeten tijdens de vakantie geen aankopen van mappen en schriften doen. De eerste les
krijgen ze hierover de nodige info.

Internaat
Voor informatie over het open internaat Palaestra verwijzen we naar de internaatbeheerder
Frederick Verroens.
Open Internaat Palaestra
Hauwerstraat 23, 8000 Brugge
Tel.: 0488 01 23 24 (beheerder Frederick Verroens)
E-mail: info@internaat-palaestra.be

Kern Leerlingenbegeleiding (KLb)
Een interne begeleidingsdienst, de Kern Leerlingenbegeleiding (KLb), coördineert de zorg voor de
leerlingen. De leerling wordt in eerste instantie begeleid door de klassenleraar en vakleerkrachten
(eerste lijn). Bij ernstiger problemen op leer- en/of persoonlijk vlak kunnen ouders, leerlingen én
leerkrachten terecht bij de Kern Leerlingenbegeleiding. Zij vormen de tweede lijn. Door een
individuele aanpak probeert de KLb de betrokken leerling te helpen. Leerkrachten, opvoeders,
directie en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) werken hierin nauw samen. Wekelijks
bespreken ze de hulpvragen en bekommernissen en zoeken ze naar een goede aanpak.
Contact opnemen met KLb kan altijd via leerlingenbegeleiding@sint-lodewijkscollege.be, via een van
de vijf leerlingenbegeleiders of via de directie.

Laptop
Integratie van IT binnen de lessen wordt steeds belangrijker in de nieuwe leerplannen. Daarom
verwachten wij dat elke leerling beschikt over een laptop. We kiezen voor een uniform systeem in
samenwerking met de firma Signpost.

Maaltijden
(Formules en prijzen schooljaar 2020-2021)

Gebruik eetzaal (incl. water)
Tas soep
Flesje frisdrank
Belegd broodje
Warme maaltijd (soep, hoofdgerecht, dessert)
Broodje bij de maaltijd
Saladbar (assortiment koude groenten)

€ 0,25
€ 1,00
€ 1,00
€ 3,30
€ 4,95
€ 0,50
€ 3,05

De betaling gebeurt met de betaalkaart van de school.

Onthaal: de rode balie
Het onthaal (de rode balie) van de school is elke schooldag open van 7.30 tot 18.30 u. en is
telefonisch bereikbaar op het nummer 050 40 68 40.
Leerlingen kunnen aan de balie terecht voor administratie, EHBO, ziekenzorg, telefoneren, verloren
voorwerpen ... tijdens de speeltijden en na de lessen tot 18.30 u.
Op woensdag is het onthaal in de namiddag open tot 16.30 u.
Op zaterdag, zondag en op vrije dagen is het onthaal gesloten.

Pestvrije school
Wij streven ernaar een pestvrije school te zijn.
Preventieve aanpak
We proberen leerlingen te sensibiliseren door de pestproblematiek op verschillende tijdstippen te
belichten: in de lessen, in een klasuur en in leefsleutels wordt er in de eerste graad rond dit thema
gewerkt.
Effectieve aanpak
Bij een melding wordt eerst onderzocht of het om een vorm van pesten gaat. De school volgt een
stappenplan bij pesterijen.

Verloop van een lesdag
08.15

elke leerling(e) is op de speelplaats aanwezig

08.20 - 09.10 u.
09.10 - 10.00 u.

1e LESUUR
2e LESUUR

10.00 - 10.20 u.

pauze

10.20 - 11.10 u.
11.10 - 12.00 u.

3e LESUUR
4e LESUUR

12.00 - 13.30 u.

middagpauze (thuis of op school)

13.30 - 14.20 u.
14.20 - 15.10 u.

5e LESUUR
6e LESUUR

15.10 - 15.30 u.

pauze

15.30 - 16.20 u.

7e LESUUR

16.20 - 16.45 u.

pauze voor wie avondstudie volgt

16.45 - 18.15 u.

avondstudie

16.20 - 17.10 u.
17.15 - 18.15 u.

8e LESUUR
avondstudie

- 1e, 2e en 3e graad (alle richtingen): 8e lesuur op dinsdag
- 2e en 3e graad (bepaalde richtingen): ook 8e lesuur op maandag
Op woensdagnamiddag kan elke leerling(e) deelnemen aan allerlei sporten die occasioneel of in
competitieverband aangeboden worden. De organisatie van deze activiteiten is in handen van de
leerkrachten LO.

Sint-Lodewijkscollege, Magdalenastraat 30, 8200 Sint-Andries
directie@sint-lodewijkscollege.be
050 40 68 40
www.sint-lodewijkscollege.be

