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Waar wij voor staan

Welkom in de H. Kindsheid

Uw zoon of dochter start in het 

secundair onderwijs en zet zo een 

belangrijke stap in zijn of haar 

onderwijsloopbaan. Ons team van 

leraren, leerlingenbegeleiders en 

opvoeders is alvast enthousiast 

en helemaal klaar om voor elke 

twaalfjarige een kansrijke en 

uitdagende toekomst op te bouwen.

In deze brochure maakt u kennis met 

onze school, haar troeven en ons 

ruime onderwijsaanbod.

We hopen u te mogen begroeten op 

onze school.  

U bent echt welkom!

Namens het volledige HKA-team

Dirk Declercq / Jo Willemyns 

directieteam 

H. KINDSHEID ARDOOIE

  gaat resoluut voor kwaliteitsonderwijs.

  zet bedachtzaam in op pedagogisch-didactische 

 innovatie.

  wil een warme school voor elke leerling zijn.

  biedt zorg op jouw maat.

  vindt ook groeps-en persoonlijkheidsvorming 

 belangrijk.

  is een katholieke dialoogschool.

Een aanstekelijk 

en enthousiast 

team

Individuele 

opvolging

Een hartelijk 

en veilig 

leefmilieu

Een krachtige 

leeromgeving

32
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Begeleiding op maat

Onze slogan is “Een naam wordt 

een gezicht!”

Dit maken wij elke dag waar aan 

de hand van de volgende sterke 

troeven:

 

Wij bieden een goede didactische en pedagogische 

begeleiding met de modernste leermiddelen en 

technieken.

Jongens en meisjes met specifieke leerstoornissen en 

–problemen krijgen een individueel begeleidingsplan 

dat in samenspraak met ouders, leerling en de school 

is opgesteld. 

Zo kunnen wij – indien nodig – putten uit een 

hele resem redicodis-maatregelen (remediëren 

– differentiëren – compenseren – dispenseren). 

Leerlingen met dyslexie krijgen gratis Kurzweil voor 

school- en thuisgebruik ter beschikking.

Wij beschikken over een sterk team van deskundige 

leerlingenbegeleiders. Zij ondersteunen 

leerlingen met socio–emotionele en/of leer- en 

gedragsproblemen. 

Zij werken nauw samen met het CLB en leggen indien 

nodig contact met externe diensten.

Leerlingen die een bepaald stuk leerstof minder 

goed begrijpen of door ziekte lessen gemist hebben, 

kunnen op remediëring rekenen.

Differentiatie is op onze school niet vreemd. De 

leerkracht houdt in de mate van het mogelijke 

rekening met het ontwikkelingstempo, de individuele 

mogelijkheden en de achtergrond van elke leerling. 

De lat wordt voor iedereen hoog gelegd! De sterke 

leerlingen krijgen de nodige uitdagingen en de minder 

sterke de juiste motivatie en steun.

Leerstof verwerken en instuderen is niet evident. Wij 

begeleiden de leerlingen in het ‘leren leren’. In het 

eerste jaar organiseren wij speciale sessies en iedere 

vakleerkracht geeft specifieke en concrete leertips. Op 

ons elektronisch leerplatform vinden ze heel wat extra 

studietips. Ook in de andere jaren kunnen leerlingen 

rekenen op persoonlijke leerbegeleiding.

Leerlingen kunnen op vrijwillige basis avondstudie en 

examenstudie  volgen.  

Weet dat samen leren werkt!

Learning to learn  •  Learning to do     

Learning to live together  •  Learning to be 

- Jacques Delors

Differentiatie

Remediëring Leerlingenbegeleiders

4 5
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Op weg naar een succesvolle toekomst

S
T
A
R
T

SUCCESVOLLE 

TOEKOMST

INTELLECTUELE 

VORMING
MAATSCHAPPIJ

GERICHTCULTURELE

VORMING

SCHOOL-

TONEEL

ENGAGEMENT

“LEREN 
LEREN”

FRANSE 

FILM
EXCURSIE

GIP EN 

SEMINARIEPROEF

Intellectuele vorming

 

Wij bieden de leerlingen een sterke intellectuele 

vorming aan. Dit veronderstelt dat zij voldoende 

basiskennis meekrijgen waarop ze kunnen 

verder bouwen.  Daarnaast leren ze strategieën 

(vaardigheden) om informatie te verwerven en te 

verwerken om zo  tot nieuwe inzichten te komen. 

Onze leerlingen worden op onze school 

klaargestoomd voor de hogeschool of universiteit 

(bachelor- of masterniveau). Wij zijn fier op de 

slaagcijfers van onze oud-leerlingen. Zij liggen  

heel wat hoger dan het Vlaamse gemiddelde.

 

 

Het stapsgewijs aanleren van een efficiënte 

studiemethode is heel belangrijk. 

De school maakt gebruik van Smartschool: een 

elektronisch leerplatform, waarop leerlingen hun 

digitale schoolagenda kunnen raadplegen, extra 

oefeningen en lesmateriaal terugvinden. Het is een 

ideaal instrument om hun schoolwerk te plannen. 

Ouders krijgen een co-account op Smartschool zodat 

zij langs deze weg over de schouder van zoon of 

dochter kunnen meekijken. Via dit platform kunnen 

de ouders op elk moment van de dag de resultaten 

(punten van toetsen, rapporten …) raadplegen. 

Culturele vorming

 

Wij hebben ruime aandacht voor culturele vorming 

zowel in als buiten de school: verrijkende excursies, 

gedichtendag, week van de Franse film, literaire 

lezingen, uitwisselingsprojecten, taalstages (Exeter 

U.K.) …

Regelmatig staan onze leerlingen ook zelf op de 

planken. Zo brachten 30 leerlingen van de school in 

maart 2019 “De Nieuwe Wereld”, waarin het bekende 

verhaal van Pocahontas op een verrassende manier 

tot leven werd gebracht.  

Engagementsvorming

 

Wij helpen onze leerlingen op te groeien tot 

geëngageerde volwassenen die in staat zijn om op 

een verantwoorde manier te kiezen, te beslissen, te 

handelen …

Wij voeden onze leerlingen op tot 

maatschappijkritische individuen door contacten 

met andere culturen en solidariteitsacties 

te organiseren zoals ‘Week van de Fairtrade’, 

inzamelacties voor Welzijnszorg, derde wereldacties 

(Broederlijk Delen) …

Learning to learn  •  Learning to do     

Learning to live together  •  Learning to be 

- Jacques Delors
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Een school met aandacht voor...

... gezelligheid

De drempel tussen leerlingen en 

leerkrachten houden wij zo laag 

mogelijk. Leerlingen kunnen een leraar 

of directielid altijd aanspreken. Leerlingen 

krijgen voldoende kansen tot inspraak. De 

leerlingenraad komt regelmatig samen en 

organiseert heel wat leuke activiteiten zoals 

de dag van de jeugdbeweging, 

... gezondheid en veiligheid

Gezondheid en veiligheid dragen wij als school 

hoog in het vaandel. Via allerlei acties rond 

gezonde voeding, anti-roken, verkeersveiligheid 

… zetten we de leerlingen aan om bewuster te 

leven. Daarnaast zetten we als school volop in 

op sportieve activiteiten. 

... groen

In de H. Kindsheid vertoeven de leerlingen in 

een groene omgeving en in een rustige buurt. 

Tal van activiteiten met aandacht voor de 

natuur maken onze leerlingen milieubewust: 

bermenopruim, planten in de klas … 

peter- en meterschap, Gotcha ...
... christelijke waarden

De H. Kindsheid is een katholieke school. We 

nemen onze onderwijstaak dan ook op  vanuit 

een christelijke levenshouding.

Onze school wil mensen vormen die in onze 

samenleving gestalte durven geven aan hun 

christen-zijn, die in dialoog kunnen treden 

en samen kunnen werken met personen en 

groepen met een andere levensbeschouwing.

Learning to learn  •  Learning to do     

Learning to live together  •  Learning to be 

- Jacques Delors
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1A 2AX + 2AC 2AL

Algemene vorming 28 25 + 2 25 + 2

Godsdienst 2 2 2

Nederlands 4 4 4

Moderne vreemde talen

        Engels 1 2 2

        Frans 3 3 + 1* 3

Wiskunde 4 4 + 1* 4

ICT & Media 1 - -

Geschiedenis 1 2 2

Mens & samenleving 2 - -

Aardrijkskunde 2 1 1

Techniek 2 2 2 + 2*

Natuurwetenschappen 2 1 1

Muziek 1 1 1

Beeld 1 1 1 + 2*

Lichamelijke opvoeding 2 2 2

Klassenuur 1 1 1

Totaal 33 33 33

* In 2AX en 2AC krijgen Frans en wiskunde elk een plusuur. In deze uren 

gaan we extra uitdagingen aan of oefenen we minder begrepen leerstof 

verder in. In 2AL kies je tussen 2 uur techniek+ en crea+ (zie blz. 23).

Algemene vorming

LessentabelOns aanbod in de eerste graad
H. Kindsheid Ardooie

Ruime keuzes in 1A /  

vijf basisopties in 2A

Iedereen ICT & Media  

in het eerste jaar

Optie CLIL:  

ICT & Media in het Engels  (1A)  

geschiedenis in het Frans (2A)

Versterking van  

Frans en Wiskunde

Uitdagende combi  

van Latijn + keuze

Algemene vorming: 

uitdaging voor elke 

leerling op zijn niveau

Engels vanaf  

het eerste jaar

1

3

5

7

2

4

6

Aandacht voor 

remediëring8

Daarnaast bieden we jou de fantastische 

kans om op basis van je interesses en 

talenten een verrijkend keuzepakket te 

kiezen. Je vindt zeker iets wat helemaal bij je 

past en zo groei je in talent.

Elke leerling krijgt een stevige algemene 

vorming. We willen zoveel mogelijk 

leerrendement voor ELKE leerling. Daarom 

bieden we de algemene vorming op drie niveaus 

aan. Iedereen kan dan ook bij ons terecht: van 

theoretische bolleboos tot praktische doener. 

+

10 11
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In de groep A Algemeen zitten 

leerlingen die liever al doende bezig 

zijn dan met de neus in de boeken 

te zitten. Het zijn hoofdzakelijk 

doeners. In de basisschool waren 

ze meestal niet zo sterk in de 

theoretische vakken. Toch bereik je 

in A Algemeen alle basisdoelen van 

de leerplannen. 

In de groep A Accent zitten 

leerlingen die redelijk goed voor 

taal en wiskunde scoorden en 

de nodige tijd aan het studeren 

willen spenderen. Weet dat volgens 

wetenschappelijk onderzoek een 

leerling in 1A Accent zeker 12 u na 

de lessen nodig heeft om al het 

schoolwerk af te werken. Je bereikt 

in A accent alle basisdoelen en ook 

de meeste uitbreidingsdoelen.

In de groep A Extra zitten de 

leerlingen die extra uitdaging 

verwachten en  leerstof 

zelfstandig kunnen verwerken.  

In de basisschool behaalden deze 

kinderen hoge scores voor talen en 

rekenen. Door het hogere tempo 

is er nog ruimte om verder uit te 

diepen en extra onderwerpen aan 

te snijden.

 

De algemene vorming bestaat in het eerste jaar uit 28 

en in het tweede jaar uit 25 lestijden.

In de H. Kindsheid bieden we de algemene vorming 

in het eerste en in het tweede jaar op drie niveaus 

aan. Zo hebben we relatief homogene klassen 

en kunnen we elke leerling op zijn/haar niveau 

uitdagen.

We noemen ze  

A Extra, A Accent en A Algemeen. 

 

 

Wanneer je komt inschrijven, dan houden wij een 

intakegesprek waarbij we samen met je ouders 

nagaan waarin jij goed bent, hoe je studeert en wat 

jou boeit. We bekijken ook je baso-fiche.  

Met al deze info kiezen we samen de juiste groep 

voor jou. Je zit dan ook samen voor de algemene 

vakken met leerlingen met eenzelfde profiel. 

Zo kan dus zowat iedereen terecht in de  

H. Kindsheid. Wie geen getuigschrift basisonderwijs 

behaald heeft, kan starten in de B-stroom in een 

andere school van de scholengroep Sint-Michiel.

Uitgebreide informatie over deze leerlingenprofielen is te vinden op www.ihka.be

Algemene vorming: uitdagend voor elke leerling
A ExtraA AccentA Algemeen

1312
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CLIL (Content and Language 
Integrated Learning)

Een laptop voor elke leerling

In 2017 startte de H. Kindsheid met het CLIL-project. Dit houdt in dat leerlingen bepaalde vakken in een andere taal dan 

het Nederlands kunnen volgen. 

Zo zal je in het eerste jaar het vak ICT en Media in 

het Engels kunnen volgen. Van het tweede tot het 

vierde jaar heb je de kans om het vak geschiedenis 

in het Frans onderwezen te krijgen. Het is de 

bedoeling om in de toekomst dit project nog over de 

andere leerjaren uit te bouwen.

Als je vrijwillig kiest voor CLIL, ben je heel actief 

bezig om een vreemde taal beter onder de knie te 

krijgen. Door veelvuldig en herhaaldelijk instructies 

in bijvoorbeeld het Frans of het Engels te horen en 

uit te voeren en daarnaast bronnenmateriaal in 

een andere taal te lezen en te bestuderen, groeit je 

woordenschat, verbeter je je spreekdurf en leer je 

je beter in een vreemde taal uit te drukken. 

Je krijgt dezelfde lesinhouden als die leerlingen die 

het bewuste vak (bv. geschiedenis of ICT en Media) 

in het Nederlands volgen. Je hoeft ook geen angst te 

hebben dat je door fouten te maken in de vreemde 

taal punten zou verliezen. Wanneer je bijvoorbeeld 

geschiedenis in het Frans volgt, evalueert men enkel 

de kennis van geschiedenis en dus niet de taal.

CLIL-lessen zijn dus met andere woorden extra 

oefenmomenten om een vreemde taal te leren 

beheersen.  

 

Exciting, isn’t it?  

Fantastique, n’est-ce pas?

In onze digitale wereld vinden wij het als school belangrijk dat wij onze leerlingen  

op een veilige, efficiënte manier leren omgaan met onze digitale informatietechnologie.

Vandaar leren we vanaf het eerste jaar de basis aan 

in het vak ICT en media en organiseren wij voor elke 

leerling vanaf het eerste jaar ook een laptopproject. 

Wij streven ernaar dat elke leerling in elke les over 

zijn eigen laptop beschikt. Dit heeft drie redenen. 

Ten eerste omwille van een pedagogische reden: 

leerlingen moeten ‘mediawijs’ worden. Ze moeten 

de voordelen van de nieuwe media ontdekken, maar 

ook de gevaren onderkennen. De tweede reden is 

didactisch. Via de computer kunnen leerkrachten 

leerstof op maat aanbieden (differentiëren en 

remediëren) en lessen aanschouwelijker maken (er is 

altijd beeldmateriaal of extra informatie voor handen). 

Ten derde is de computer een uitstekende 

organisatiehulp. Leerlingen kunnen op elk moment 

de nodige informatie op een Smartschool weervinden. 

Hun schoolagenda, rapporten, cursussen … hebben 

zij zo altijd bij de hand. Je zou kunnen zeggen dat de 

laptop hun digitale boekentas is. 

Wij vragen dan ook dat elke leerling een laptop via 

de school aankoopt. We bieden via de school een 

kwalitatief toestel tegen een aantrekkelijke prijs aan. 

In de prijs van die laptop zit een verzekering vervat 

en alle nodige software. Bij defecten worden de 

herstellingen altijd via de school uitgevoerd. Indien 

een leerling hierdoor enkele dagen zijn toestel moet 

missen, krijgt hij een reservetoestel in bruikleen.

Om het voor elke ouder financieel haalbaar te maken, 

kan er na contact met de directie in alle discretie een 

gespreide betaling toegestaan worden. Wist je dat de 

gemeente Ardooie ook voor bepaalde kansengroepen 

een subsidie heeft? We informeren je graag!

Voor nog concretere informatie verwijzen wij naar de 

website van de school.
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2
Optie 1: Verrijking met 
Latijn

 

Wie op zoek is naar die extra uitdaging en zin heeft 

om zijn tanden te zetten in een compleet nieuw 

vak, is hier aan het juiste adres. Kiezen voor Latijn is 

kiezen voor een boeiende mix van taal en cultuur. 

Zowel taal- als wiskundeknobbels komen hier 

aan hun trekken: de analyse van Latijnse teksten 

scherpt je logisch denken aan en verbetert tegelijk 

je schrijf- en leesvaardigheid. De geheugentraining 

krijg je er gratis bij! Tenslotte zullen liefhebbers van 

het oude Rome zeker genieten van deze tijdreis 

door vele eeuwen beschaving ...

 

 

Latijn studeren vraagt wel wat geheugenwerk en 

doorzettingsvermogen. Maar met een positieve 

studiehouding en een dosis nieuwsgierigheid kom 

je al heel ver!

Uniek in HKA is, dat je naast de keuze voor 4 uur 

Latijn vrijwillig nog bijkomend kan kiezen voor een 

keuzepakket. Dit kan tijdens de studie-uren.

Je kan je algemene vorming combineren met een keuze uit 

ons ruime aanbod aan meer theoretische en praktische 

keuzepakketten: van wat extra Frans of wiskunde, over 

STEM, wetenschappen en techniek tot economie, crea 

en menswetenschappen. Zo willen we de vorming voor 

elke leerling verrijken door hen per semester telkens 2 

keuzepakketten te laten kiezen. 

Op die manier ontdek je zonder twijfel nieuwe horizonten 

en kan je in het tweede jaar een goed overwogen keuze 

voor een basisoptie maken. 

Via deze verrijkende keuzemodules maak je kennis met 

de basisopties in het tweede jaar en met de richtingen in 

de tweede graad:

Leerlingen krijgen in de eerste graad alle kansen om hun talenten, interesses en vaardigheden te ontdekken en 

te ontwikkelen.

 In het eerste jaar kan je heel wat verkennen of de algemene vorming verdiepen (blz. 18-19) 

 In het tweede jaar kies je dan een basisoptie die al wat meer richtinggevend is voor je studiekeuze van  

 de tweede en derde graad (blz. 20-21).

EERSTE JAAR: verrijkende keuze (4 uur per week)

Aan de hand van hun interesses kunnen leerlingen een keuzepakket van 4 uur samenstellen. Leerlingen kiezen 

voor verrijking speciaal op hun maat en voor keuzes die hen echt boeien.

Semester

2 keer

2 uur

per week

1

4 uur per week

Semester

&1 2

1
Eerste jaar

Wiskunde wijzer, Français 

à la carte, Wetenschapslab 

laten je proeven van de 

basisoptie Moderne talen en 

wetenschappen

Optie 2: Verrijking met 
keuzepakketten

Stemlab en technieklab 

laten je proeven van 

onze basisoptie STEM-

technieken

Business class laat je 

proeven van de basisoptie 

Economie en organisatie

Gezond & creatief, 

Samen & Leven laten je 

proeven van de basisoptie 

Maatschappij en welzijn

Gezond & creatief Business class
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STEMlab

Latijn

TechnieklabSamen & leven
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1
Eerste jaar

EERSTE JAAR: een waaier aan keuzepakketten

Français à la carte

Loop je wel warm voor een lekkere portie Frans? Heb je 

een boontje voor talen en wil je je op een vlotte manier 

leren uitdrukken. Dan is het keuzepakket Français à la 

carte echt iets voor jou. Hiermee kan je proeven van de 

Franse taal en cultuur. Op de menukaart staan tal van 

creatieve opdrachten rond Franse muziek, films, strips, 

eten en drinken, sport en vrije tijd, shoppen en reizen … 

Heb je de smaak te pakken? Kies dan voor Français à la 

carte. Bon appétit!

Wiskunde wijzer

Ben je gefascineerd door de wondere wereld van 

wiskunde? Wist je dat wiskunde overal aanwezig is in 

ons dagelijks leven? Besef je dat spelletjes boordevol 

wiskunde zitten? Welkom in het project Wiskunde 

Wijzer! In dit project ontdek en train je heel wat 

onderdelen uit de wiskundeleerstof: talstelsels, 

rekenvaardigheid, geheimschrift …  

Ons uiteindelijk doel is om een eigen spannende 

escape game te maken.

Samen & leven

Wil jij niet op je honger blijven zitten en je eigen wereld 

leren kennen? Boeit het jou om met mensen in contact 

te komen en je sociale vaardigheden aan te scherpen? 

Ben je geïnteresseerd in de wereld om ons heen? Dan 

willen wij jou boeien met het keuzepakket Samen en 

leven. We leren anders denken en proberen hierdoor 

wat meer feeling te hebben met de wereld om ons 

heen.

Gezond & creatief

Vind jij een gezonde geest in een gezond lichaam 

belangrijk? Maak jij graag verantwoorde keuzes voor 

je eigen leefomgeving? Hou jij ervan om creatief bezig 

te zijn, om zelf iets te ontwerpen? Dan is Gezond en 

creatief zeker iets voor jou. Je kunt er aan de slag met 

heel wat verschillende materialen. We gaan samen 

uitdagingen aan die het lichaam en het brein gezond 

houden.

Wetenschapslab

Ben jij geïnteresseerd in wetenschappen? Ben jij een 

leerling die graag dingen onderzoekt aan de hand 

van experimenten? Gebruik jij thuis soms de keuken 

als jouw eigen laboratorium? Dan is Wetenschapslab 

misschien wel iets voor jou. In dit keuzepakket 

bestuderen we onder andere de microscopische 

wereld, ontdekken we proefondervindelijk 

natuurverschijnselen en proberen we een mogelijk 

antwoord te vinden op een onderzoeksvraag.

STEM-lab

Ben jij een creatieve leerling die graag wordt uitgedaagd 

om technische problemen op te lossen? Ben jij iemand 

die niet bang is om de handen uit de mouwen te 

steken? Denk je graag ‘out of the box’? Dan is de keuze 

STEM-lab misschien wel iets voor jou. In STEM-lab 

ontwerpen en maken jullie zelf een zo’n snel mogelijke 

racewagen, leren jullie een robot programmeren en 

steken jullie een zaklamp van eigen design in elkaar.

Technieklab

Ben je handig en hou je van dingen maken en herstellen? 

Wil je kennis maken met de basiskennis elektriciteit, 

mechanica, bouw of hout. Dan is Technieklab echt iets 

voor jou, want je maakt er prachtige werkstukjes terwijl 

je jouw handvaardigheid aanscherpt en verschillende 

materialen ontdekt.

 

Business Class

Wil je weten wat het vak economie inhoudt? Ben je 

geboeid door ondernemen? Droom je van je eigen 

bedrijf? In Business Class leer je over budgetteren 

als ondernemer en gezin, ontdek je het verband 

tussen politiek en economie, bespeel je de 4 p’s van de 

marketing ... We eindigen dit project met onze eigen 

pop-up store. Zo brengen we alles wat we leerden in 

praktijk.
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TWEEDE JAAR: keuze uit vijf basisopties 

Latijn

Kies je voor de basisoptie Latijn, dan maak je een 

uitdagende keuze. We werken via de studie van de 

oude taal verder aan je taalinzicht. Zo breid je vlot 

de kennis van de moderne talen uit. In de basisoptie 

Latijn train je eveneens intensief je geheugen en 

woordbegrip, verdiep je je in schitterende klassieke 

teksten, ontdek je ook dit jaar het dagelijks leven 

van de Romeinen en maak je kennis met heel wat 

legendarische figuren uit de oudheid.

Om deze basisoptie te kunnen volgen, heb je in het 

eerste jaar ook Latijn gevolgd.

Wat nadien?

De basisoptie Latijn bereidt je voor op alle richtingen in 

de 2de graad, behalve richtingen met Grieks.

 

Moderne talen en wetenschappen

Kies je de basisoptie Moderne talen en 

wetenschappen, dan maak je een heel veelzijdige 

keuze.  

In het deel wetenschappen (2 uur) ga je op 

onderzoek en bestudeer je de relatie tussen 

natuurwetenschappen en het dagelijkse leven. 

Heel wat leerplandoelen bouwen verder op die 

van de algemene vorming natuurwetenschappen, 

techniek en wiskunde. Dit realiseren we binnen heel 

wat onderzoeksprojecten en experimenten binnen 

biologie, chemie, fysica en techniek.  

In het deel moderne talen (2 uur) verbreden en 

verdiepen we de algemene vorming Engels, Frans 

en Nederlands. Je versterkt je communicatieve 

vaardigheden voor die talen, maar je leert ook 

de cultuur van die taalgebieden beter kennen. Je 

onderzoekt ook verbanden tussen deze drie talen en 

je gaat er creatief mee aan de slag. 

In het uur LINK-IT verdiepen we de ICT-vaardigheden 

en ondersteunen we zowel de projecten Moderne 

Talen en wetenschappen.

Wat nadien?

De basisoptie Moderne talen en wetenschappen 

bereidt je voor op alle richtingen in de 2de graad 

zonder klassieke talen.

Maatschappij en welzijn

Kies je de basisoptie Maatschappij en welzijn, dan 

maak een je heel ruime en toekomstgerichte keuze. 

Je ontwikkelt een persoonlijke en gezonde 

levensstijl. Dat doe je vanuit mens- en 

natuurwetenschappelijke vakgebieden zoals 

psychologie, sociologie, pedagogie en biologie. Vanuit 

de kennis van het menselijk lichaam leer je zorg te 

dragen voor de gezondheid en krijg je inzicht in de 

gevoelswereld en de gedragingen van de mens.

Daarenboven leren we kritisch omgaan met wat er in 

onze maatschappij leeft en gebeurt. We leren sociale 

en communicatieve vaardigheden toe te passen 

in de meest verschillende situaties. Zo groei je in 

verbondenheid met de mensen rondom jou.

Wat nadien?

De basisoptie Maatschappij en welzijn laat nog heel 

wat opties open voor een studiekeuze in de 2de graad. 

Als de basisoptie Maatschappij en welzijn aansluit bij 

je interesses en mogelijkheden, kan je op onze school 
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maar daarnaast kies je nu een basisoptie. Deze 

basisopties bieden je de mogelijkheid om je 

interesses en talenten verder te verkennen. Zo 

weet je op het einde van het tweede jaar welke 

richting je wil inslaan in het derde jaar. 
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Economie en organisatie

Kies je de basisoptie Economie en organisatie, dan 

maak je een interessante keuze. Via de actualiteit 

komen we in aanraking met heel wat economische 

en maatschappelijke thema’s. Wat is de rol van de 

ondernemingen, de consumenten en de overheid 

binnen onze samenleving? 

Je ontwikkelt ondernemingszin en aandacht voor 

ondernemerschap. Tijdens economische verkenningen 

wordt uiteraard ruim aandacht besteed aan 

wiskundige toepassingen, taalvaardigheid en het 

gebruik van ICT.

Wat nadien?

De basisoptie Economie en organisatie laat nog heel 

wat opties open voor een studiekeuze in de tweede 

graad. Als de basisoptie Economie en organisatie 

aansluit bij je interesses en mogelijkheden, kan je op 

onze school kiezen voor Economische wetenschappen 

in de tweede graad.

 

STEM-technieken

Kies je voor de basisoptie STEM-technieken, dan 

maak je een handige keuze. Hier ga je een jaar lang 

technisch-wetenschappelijke uitdagingen aan. In 

deze basisoptie staat STEM centraal: de componenten 

‘science, technology, engineering & mathematics’ 

komen evenwaardig aan bod en gaan met elkaar in 

interactie. Je zoekt actief uit hoe bepaalde prototypes 

of ontwerpvormen zijn gerealiseerd en vooral … je gaat 

zelf intensief aan de slag. 

Wat nadien?

De basisoptie STEM-technieken laat nog heel wat 

opties open voor een studiekeuze in de tweede graad. 

De logische vervolgopleidingen zijn technische 

studierichtingen (hout, bouw, elektriciteit en 

mechanica).

In het tweede jaar maken we naast de basisvorming (25 uur per week) en jouw keuze voor een basisoptie (vijf uur) 

tijd voor een groeipakket (2 uur). Dat groeipakket is helemaal afgestemd op jouw noden: we verdiepen je kennis en 

vaardigheden of we werken je wat bij zodat je weer helemaal mee bent.

Verdiepende groeipakketten

In de H. Kindsheid krijg je met de groeipakketten 

de kans om verder te bouwen aan je toekomst. De 

leerlingen uit 2A Accent en Extra prikkelen we met 

een uur wiskunde+ en een uur Frans+. Bij de leerlingen 

uit 2A Algemeen halen we het beste uit henzelf. Zij 

kunnen kiezen tussen twee plusjes: 2 uur crea+ of 

techniek+. Haal het beste uit jezelf en groei! 

Uniek in de regio

Tijdens de uren voor het groeipakket zetten we ook 

onze vlinderleerkrachten in. Zij ‘fladderen’ rond en 

ondersteunen leerlingen die er echt nood aan hebben. 

Zo spelen we flexibel in op leernoden. Individueel 

of in kleine groep bieden we ondersteuning voor 

Frans, Nederlands, wiskunde of ‘leren leren’. De 

vlinderleerkrachten helpen jou wanneer het echt 

nodig is of wanneer je langere tijd (bv. door ziekte) 

afwezig was. Zo kan je weer snel bijbenen. Goed hé!
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Gericht op de arbeidsmarkt of op hoger 

onderwijs. Hierna ga je werken of studeer je 

verder. Gericht op de arbeidsmarkt of op hoger 

onderwijs. Hierna ga je werken of studeer je 

verder.

Dubbele finaliteit

Dubbele finaliteit

TWEEDE GRAAD

  

DERDE GRAAD

Gericht op hoger/academisch onderwijs.  

Hierna studeer je verder. 

Gericht op hoger/academisch onderwijs.  

Hierna studeer je verder. 

In de tweede graad bieden we In de derde graad bieden we

Doorstroom Doorstroom

Dagindeling

Aankomst op school

Tijd voor een middagmaal

Einde lessen

Vlug nog een briefje afgeven in 

het leerlingensecretariaat

Zich nog wat amuseren  

met vrienden

Studie voor vrijwilligers

Start eerste lesuur

Start vijfde lesuur

Naschoolse sport/dans Naar huis

Onderbreking

Onderbreking

14.40 u.
-

14.50 u.

16.30 u. 17.00 u. 17.00 u. 18.30 u.

13.00 u.12.20 u.11.55 u.

08.10 u. 08.15 u. 08.25 u.
10.05 u.

- 
10.15 u.

Maatschappij en welzijn

Gezondheidszorg

Economische wetenschappen Economie - moderne talen

Maatschappij- en 

welzijnswetenschappen

Welzijnswetenschappen

Moderne talen Economie - wiskunde

Wetenschappen - wiskunde

Natuurwetenschappen Moderne talen - wetenschappen

Tweede en 
derde graad

(nieuwe benaming voor Sociale  

en technische wetenschappen) 

(nieuwe benaming voor Sociale  

en technische wetenschappen) 

NIEUW

vanaf 2021

NIEUW

vanaf 2023

NIEUW

vanaf 2021

NIEUW

vanaf 2023
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De internen hebben ook recht op privacy. Daarom 

beschikt iedereen over een eigen kamer. Die ruimte 

waarin de jongens en meisjes zich regelmatig kunnen 

terugtrekken, mogen ze– binnen bepaalde grenzen – naar 

eigen smaak inrichten. 

Onze koks schotelen de internen gezonde maaltijden voor, 

waarbij een rijke variatie aan groenten en fruit aan bod 

komt. 

Internaat Oost is een ideale plaats waarin jongeren 

sociale vaardigheden aanleren en hun zelfredzaamheid 

ontwikkelen.

Het internaat zorgt ook voor een efficiënte 

studiebegeleiding. Alle internen krijgen in een 

aangepaste ruimte studie. Hierbij is altijd een opvoeder 

aanwezig om hen bij het studeren te ondersteunen 

en de studieresultaten op te volgen. De opvoeder die 

verantwoordelijk is voor de studiebegeleiding, staat ook 

in nauw contact met de leerkrachten zodat bij problemen 

kort op de bal gespeeld kan worden.

Internaat Oost 

Internaat Oost is een kleinschalig internaat waarin 

jongens en meisjes in een gezellige, familiale sfeer 

kunnen thuiskomen. Ze ontmoeten er leeftijdsgenoten 

en hartelijke opvoeders waarbij ze in volle vertrouwen 

voor grote en kleine problemen steeds in volle 

vertrouwen terecht kunnen.

Wij organiseren een deugddoende ontspanning in een 

gezond leefklimaat. Onze internen krijgen ruimschoots 

de kans om zich in groep op een gezellige, ongedwongen, 

verantwoorde manier uit te leven. De opvoeders 

organiseren hiervoor allerlei activiteiten: sport, 

spelmomenten, uitstappen, feestjes … 

Het aanbieden van een vaste structuur door op 

gezette tijden te eten, te studeren, te ontspannen 

en te slapen, schept rust en geborgenheid. 

Op die manier brengt het internaat de nodige 

discipline aan om een duidelijk evenwicht tussen 

ontspanning en werken (studeren) te ontwikkelen. 
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1. Moet je  boeken kopen 
of huren?

Vele handboeken kunnen gehuurd worden. 

De handboeken en materialen die gedurende 

verschillende leerjaren gebruikt worden (o.a. atlas, 

woordenboek, grammatica …), kunnen eveneens op 

school nieuw aangekocht worden. 

De leer- en werkboeken kunnen via de school nieuw 

aangekocht worden. Je bestelt de boeken via de link 

die je op de schoolwebsite vindt.

Op de laatste woensdag van de zomervakantie kan je 

de boeken op school komen ophalen. 

2. Kun je op school 
bijeenkomen voor 
groepswerk?

 

Op dinsdagavond kunnen de leerlingen onder 

begeleiding in een lokaal samenkomen voor 

groepswerk. Hierdoor kan je grote verplaatsingen 

vermijden. 

 

 

3. Op welk moment kun je 
studie volgen?

Leerlingen kunnen gratis en vrijwillig avond- en/of 

woensdagnamiddagstudie volgen.

•  avondstudie van 17.00 tot 18.30 uur. 

•  op woensdag van 13.00 tot 16.00 uur met 

onderbreking. 

Er is geen studie op vrijdagavond en je schrijft in per 

trimester. 

Tijdens de examens is er ook studie mogelijk op 

zaterdagvoormiddag van 08.30 tot 12.00 uur.

4. Kunnen de leerlingen 
met hun laptop in de studie 
werken?

Meer en meer taken en opdrachten worden met 

behulp van de computer gemaakt. Vandaar kan 

je tijdens de studietijd de laptop voor schoolwerk 

gebruiken. Lees hierover meer in het schoolreglement.

Veelgestelde vragen 5. Kun je een warme 
maaltijd krijgen?

 

Ja, iedere middag. Een warme maaltijd kan je 

verkrijgen tegen een democratische prijs. Alle 

maaltijden worden vers bereid in een eigen keuken.  

We bieden daarenboven ook de mogelijkheid om een 

vieruurtje te nemen.

 

 

6. Wanneer krijg je een 
schoolrekening?

 

We maken zes keer per jaar een schoolrekening 

op. Dat gebeurt eind september en voor elke 

vakantieperiode. Zo spreiden we kosten wat.

De internen ontvangen elke maand een rekening. De 

kostprijs die u op onze website aantreft, bevat alle 

maaltijden en activiteiten. 

Er is een bijkomende vermindering van 7% voor broers 

of zussen op de internaten van Sint-Michiel. 2928
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Gemakkelijk bereikbaar

Onze school is op verschillende manieren bereikbaar.
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22

80

80

61

Lijn 22
 

Vanuit Beveren: 8 min 

 Vanuit Roeselare: 16 min  

 Vanuit Zwevezele: 12 min.

Lijn 61
 

Vanuit Izegem: 14 min

Lijn 80
 

Vanuit Tielt: 19 min 

 Vanuit Roeselare: 11 min 

Lijn 73
 

Vanuit Lichtervelde: 21 min 

 Vanuit Egem: 17 min 

 Vanuit Tielt: 16 min 

 Vanuit Pittem: 10 min 

 

Koolskamp 
3 km = 9 min

Kachtem 
6 km = 18 min

Pittem 
5 km = 15 min

Beveren 
5 km = 15 min

Alle info op www.delijn.be Met de bus

Met de fiets

Veelgestelde vragen

 7. Waar koop je sport- en 
PO-gerei?

 

Tijdens de sportles draag je een witte T-shirt 

met schoollogo en een donkerblauwe short. 

Sportschoenen koop je zelf. T-shirt en donkerblauwe 

short koop je op school via het leerlingensecretariaat.

PO-materiaal wordt door de school gezamenlijk 

aangekocht en verrekend op de schoolrekening.

 

 

 

 

8. Kan je een locker huren?

 

Ja, dat kan op vrijwillige basis en na inschrijving. 

De huurprijs voor deze locker bedraagt: e15,00 per 

schooljaar. Er wordt een waarborg van e10 gevraagd 

voor de lockersleutel. 

9. Is er een oudercomité?

Onze school mag rekenen op de steun van een 

oudercomité. Via dit comité worden de ouders dichter 

bij het beleid van de school betrokken. Een delegatie 

hiervan maakt ook deel uit van de schoolraad en het 

gezondheidscomité.

 

 

10. Hoe kan je in contact komen  
met een leraar? Is er oudercontact?

 

 

Eind september wordt er al een eerste oudercontact 

georganiseerd voor leerlingen van het eerste jaar en 

hun ouders.

Telkens op het einde van een trimester is er een 

oudercontact  voor alle leerlingen.

Ook daarbuiten zijn de ouders bij ons welkom.  

De deur van de H. Kindsheid staat steeds voor je 

open tijdens de kantooruren. Bij ons kun je altijd 

terecht met je vragen en opmerkingen. Moeilijkheden, 

van welke aard ook, zijn altijd bespreekbaar. Maak 

gerust een afspraak.

De school maakt ook gebruik van het leer- en 

communicatieplatform Smartschool. Via een 

eenvoudig berichtensysteem kunnen ouders en 

leerlingen op een laagdrempelige manier leerkrachten 

en directie contacteren.

3130



Gemakkelijk bereikbaar

Onze school is op verschillende manieren bereikbaar.
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H. KINDSHEID

Wezestraat 2

8850 Ardooie

Tel 051 74 46 84

ihk.ardooie@sint-michiel.be

www.ihka.be

SCHOLENGROEP
SINT-MICHIEL vzw

Kattenstraat 33

8800 Roeselare

Tel 051 62 12 00

info@sint-michiel.be

www.sint-michiel.be

www.sint-michielinternaten.be


