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ONTDEK 
WAT JE WIL

Dag leerling. Je staat voor een belangrijke beslissing. Je 
moet nu kiezen wat jij straks wil doen en waar jij het 

morgen wil gaan maken. Geen nood, wij gaan je hel-
pen om dat te ontdekken.

Ons team van klastitularissen, vakleerkrachten 
en leerlingenbegeleiders zal vanaf je eerste 

schooldag goed voor je zorgen. Je zal hier veel 
tijd doorbrengen. We maken er dan ook 

een plaats van waar je het, samen met je 
vrienden en vriendinnen, helemaal naar 

je zin hebt. 

Scholen Da Vinci is een veelzijdige 
school. Je krijgt hier alle tijd en 

ruimte om te groeien. Met onze 
brede opleidingen in ASO, 

BSO, KSO of TSO kan jij 
straks alle kanten op. In 

deze infogids ontdek je 
misschien al welke kant 

dat wordt. Scholen Da 
Vinci verwelkomt 

je om het zelf te 
komen ontdek-

ken. Tot op de 
speelplaats!

Dag ouder. Ze zijn in 
goede handen, daar kan 
je van op aan. Ons onder-
wijsteam vangt uw kind met 
de nodige aandacht op. 
Scholen Da Vinci is een warme, 
open school waar iedereen voor 
elkaar zorgt. Op deze GO! school 
leren we samen samenleven. 

Onze school voorziet veelzijdig onderwijs. 
We geven uw dochter of zoon alle ruimte 
om haar of zijn kleine en grote kanten te ont-
dekken. We lieten ons voor de naam van de 
school dan ook inspireren door de nieuwsgierige 
uitvinder Leonardo Da Vinci. 

We doen er alles aan om uw kind een onvergetelijke 
schooltijd te bezorgen. Zodat het zélf ontdekt welke 
kant het later uit wil. Heb je een vraag of opmerking? 
Wacht niet tot de oudercontacten. Leerkrachten en direc-
tie nemen graag de tijd om naar je te luisteren. 

ZO HOORT 
HET OP EEN 

VEELZIJDIGE SCHOOL
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“Het viel me meteen op dat we ieder-
een hier accepteren zoals hij of zij is. 

Hier wordt niemand uitgesloten 
op basis van geloof, uiting, enzo-

voort. Dat maakt Scholen Da 
Vinci voor mij zo speciaal.”



Je bent wie je bent
Scholen Da Vinci is een GO! school. De slogan van het gemeenschapsonderwijs is 
‘samen leren samenleven’. Dat is precies wat jij op onze school zal leren. Je bent wie je 
bent en anderen zullen dat respecteren. Die diversiteit, en het respect dat iedereen er 
voor heeft, is een meerwaarde die je de rest van je leven bijblijft. 

Dromen is goed
Je bent goed in wiskunde en wetenschappen? Of gek op talen? Je droomt weg bij 
historische verhalen of je ziet jezelf als beginnend kunstenaar? Je wil later een top-
sporter, dokter of wereldreiziger worden? Iedereen heeft talenten en dromen. Als je er 
nog niet uit bent welke dat zijn, ontdekken wij ze samen met jou. 

Groen en groot
Op Scholen Da Vinci heb je aan ruimte geen gebrek. De school is niet alleen groot, ze 
is ook erg groen. Na de les kan je uitwaaien op de speelplaatsen, sporten en rennen 
op de actieve speelplaats of je kan ook gezellig keuvelen in het groen. De ontspan-
ningsruimten hebben verschillende gezonde drank- en snackautomaten. Leerlingen 
en leerkrachten van het MOS-team (Milieu Op School) zetten het thema milieu bo-
venaan de agenda. Doe je mee?

Verder kijken dan de navel
Cultuur heeft een belangrijke plek op onze school. Dat stoppen we niet onder stoelen 
of banken. Laat de dichter en kunstenaar in jezelf los!  Of spring het podium op om sa-
men met leerkrachten verrassend schooltoneel te maken. Medeleerlingen en ouders 
zijn steeds laaiend enthousiast over onze creativiteit en ons goed gevoel voor humor. 

RUIMTE 
OM JEZELF TE ZIJN

VEELZIJDIGE SCHOOL



“De hele wereld zit in mijn klas. 
Dat vind ik fijn!”
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Van A- tot BSO
Op Scholen Da Vinci kan je alle mogelijke ASO-opleidingen volgen. Daarnaast bieden 
we een waaier van BSO-, KSO- en TSO-opleidingen. Zo vind je zeker een opleiding 
die bij je past. En als het toch niet je ding blijkt, verander je gewoon bínnen dezelfde 
school. Goed nieuws voor je vrienden! 

Talenknobbels in de maak
Taal is belangrijk, ook om andere vakken te begrijpen. Talencracks leren hier nog cre-
atiever schrijven en spreken. En wie taalwerk aan de winkel heeft, krijgt extra steun 
van leerkrachten. Dat leidt tot betere resultaten. Ook meertalig onderwijs is very im-
portant voor Scholen Da Vinci. Je start meteen in het eerste jaar met Engels: great! 

Kritisch zijn mag
Iedereen is mee verantwoordelijk voor het fijne schoolklimaat op onze school. Daar-
om vinden we inspraak erg belangrijk. We houden van kritische en mondige leerlin-
gen. Doe jij straks je zegje in de leerlingenraad? 

Digitale school
We zijn een eigentijdse school. Je vindt hier volledig uitgeruste computerlokalen.
Digitaal onderwijs is onontbeerlijk. Je kan je schoolagenda van thuis uit raadplegen 
via Smartschool of je cijfers aan je ouders tonen via Skore. Wie thuis geen computer 
heeft, kan voor en na school terecht in de begeleide digistudie. 

Kies je eigen levensbeschouwing
Een grote troef van onze school is dat je zelf je levensbeschouwelijke vakken kiest. 
Volg zedenleer of kies voor de anglicaanse, islamitische, israëlitische, orthodoxe, pro-
testantse of rooms-katholieke godsdienst. Dat beslis jij.

VAN ALLE
MARKTEN THUIS

VEELZIJDIGE SCHOOL



“ Deze school is voor mij een ware ont-
dekking. In dit hecht lerarenteam 

kan ik het beste van mezelf geven 
om het talent van elke leerling 

te helpen ontwikkelen.”
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Aparte ingang eerste graad
Scholen Da Vinci is een grote school. Toch ben jij geen nummer. We garanderen een 
persoonlijke aanpak. De eerste graad heeft een aparte ingang en speelplaats. Zo kan 
je geleidelijk wennen aan ‘de grote school’. 

Gemotiveerde leerkrachten
Onze leerkrachten vormen een team. Ze werken echt samen om jou de tijd van je le-
ven te bezorgen. We leven de pedagogie van het GO! onderwijs na. Dat betekent dat 
we alle leerlingen als unieke en vrije individuen zien met eigen talenten en interesses.  

Studeren zonder zorgen
In Scholen Da Vinci zorgen wij er mee voor dat je zonder zorgen school kan lopen. Dat 
begint met de studiemethode ‘leren leren’. Voor wie wil, is er een huiswerkklas.
Heb je nog meer bijzondere aandacht nodig, dan kan je op ons rekenen. Ons zorg-
kader bestaat uit leerlingbegeleiding, CLB-medewerkers, ondersteuningsteam Plus2, 
opvoeders, coördinatoren en directie.

Ook je ouders tellen mee
Onze directie voert een ‘opendeurbeleid’. Je ouders kunnen er steeds binnenlopen 
met vragen, opmerkingen en suggesties. We houden je ouders steeds op de hoogte 
van activiteiten in onze school of van belangrijke beslissingen die met jou te maken 
hebben via de Smartschoolagenda. School maak je samen. 

BIJLEREN 
EN BIJBENEN

VEELZIJDIGE SCHOOL



WELKE RICHTING 
GA JIJ UIT?
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Eerste graad Tweede graad
Eerste leerjaar Tweede leerjaar Derde Leerjaar  Vierde leerjaar
1A 2A ASO I Doorstroom
Basispakket met modules: Klassieke talen Latijn  Latijn A
Romein  Grieks-Latijn  Latijn B 
Wetenschappen (STEM)  Wetenschappen Economische
  wetenschappen
Sociaal ondernemer Economie Humane  Economie
Sportieveling Sport wetenschappen  Grieks – Latijn A 
Kunstenaar Kunst Natuur-  Grieks – Latijn B
Talenknobbel Maatschappij wetenschappen  Economie A
    Economie B
    Humane wetenschap.
    Wetenschappen
    Wetenschappen –   
    Sport
  TSO I Dubbele finaliteit  

  Bedrijf en organisatie Handel

  Sport  LO en Sport
    
    Sociale en Technische   
    Wetenschappen
  KSO I Dubbele finaliteit

  Beeldende en Architecturale Kunst

1B 2B BSO I Arbeidsmarkt
VIP met modules: Welzijn Verzorging  Verzorging – Voeding

Economie en organisatie Creatie Decor en etalage  Publiciteit – Etalage 
Verzorging
Kunst en creatie Organisatie Organisatie en  Kantoor
Haar- en schoonheids-  logistiek
verzorging  Haar- en schoonheids- Haarzorg
  verzorging



Wie kiest voor veelkantig onderwijs, kan alle kanten uit. Je staat voor een zeer ruim 
aanbod van studierichtingen: van Grieks-Latijn tot kinderzorg, van Economie-Weten-
schappen tot Toegepaste beeldende kunsten. 

We vinden het belangrijk dat je de juiste keuze maakt. We zullen je daarin goed bege-
leiden, zodat je kiest met kennis van zaken. We kijken naar je talenten, vaardigheden 
en dromen en begeleiden je stap voor stap in de juiste richting. 
 

Derde graad

Zevende leerjaar

Vijfde leerjaar Zesde leerjaar 
ASO 
Latijn – Wiskunde 
Latijn – Moderne Talen  
Laten – Wetenschappen

Grieks – Latijn

Economie – Moderne Talen
Economie – Wetenschappen

Humane Wetenschappen
Wetenschappen – Wiskunde
Moderne Talen – Wetenschappen
Moderne Talen – Wiskunde
TSO

Handel
Informaticabeheer
LO en Sport 
Sociale en Technische Wetenschappen

KSO
Toegepaste Beeldende Kunsten

BSO
Publiciteitsgrafiek  Publiciteit en Illustratie
 Verzorging  Kinderzorg
  Thuis- en Bejaardenzorg/
  Zorgkundige
Kantoor   Kantooradministratie en 
  Gegevensbeheer
Verkoop  Verkoop en
  Vertegenwoordiging
Haarzorg  Haarstilist



“Toen ik mijn middelbare school moest 
kiezen, zag ik dat iedereen gewoon 

zijn vrienden volgde. Ik was een vrij 
rebelse tiener en wilde een ei-

gen keuze maken. Van die verse 
start, waarbij ik nieuwe, toffe 

vrienden en geweldige leer-
krachten leerde kennen, 

heb ik tot vandaag geen 
spijt.”
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Het lijkt een gigantische stap. Je laat de kleine, vertrouwde 
basisschool achter je en stapt door de schoolpoort van een 
grote, onbekende school. Toch zal je zien dat die overstap 
vloeiend verloopt. Daar zorgen de opvoeders, leerkrachten, 
graadcoördinator van de eerste graad en de directie samen voor.

Bekijk de eerste graad als een soort brug tussen het lager en het 
secundair onderwijs. Je krijgt hier de ruimte om te groeien en de 
tijd om veilig de brug over te steken. 

Eigen aan het secundair onderwijs is dat je keuzes moet maken. 
De eerste keuze is eenvoudig: kies je voor de A-stroom (1 A)? Of 
duik je in de B-stroom (1 VIP)? 

GROEIEN IN DE 
EERSTE GRAAD

EERSTE GRAAD



“Ik volg STEM omdat 
ik ervan droom later 

wetenschapper te 
worden.” 
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De leerstof in de lagere school was voor jou geen enkel probleem? 
Dan kan je met hetzelfde enthousiasme verder zwemmen in het 
eerste en tweede leerjaar A. In 1 A krijg je een basispakket met 
interessante vakken*. Daarnaast kies je 4 modules (2 x 2u p/w).
Je kan kiezen uit:

Kunstenaar
Sinds er mensen op aarde zijn, is er sprake van kunst. Ook jij wordt enthousiast van 
het creëren, beleven en interpreteren van artistieke spinsels. Leer tekenen, schilderen 
of een eigen ontwerp uitwerken in 3D. Open je geest en verruim je horizon: met de 
module kunst (2u) kom je een heel eind in de zoektocht naar jouw talent.

Wetenschapper (STEM)
Behaalde je sterke resultaten in de basisschool en heb je zin in een extra uitdaging? 
Hou je van wiskundige raadsels en wetenschappelijke proeven? Ben je gemotiveerd 
om na de lessen nog voor school te werken en kan je al redelijk zelfstandig aan de slag? 
Dan is wetenschappen een uitstekende keuze. In elke leerling schuilt een professor.

*Het basispakket bestaat uit:

ZWEMMEN 
IN DE A-STROOM

EERSTE GRAAD

STEM  7
(NW – Wiskunde – Techniek) 
Nederlands  5
Mens en maatschappij  3
(Aardrijkskunde – geschiedenis – burgerschap)
Muzische vorming  2
(MO – PO)
Moderne talen  6
(Frans – Engels)
LBV  2
Gezondheid en beweging 2
(LO)
Remediëring + differentiatie 1
Modules  4 
Totaal  32u 
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Hoeveel uren 
wiskunde heb ik?

Welke vakken krijg ik nog meer? 
Ontdek je lessenrooster op 

www.scholendavinci.be. 

“Ik heb voor Latijn gekozen omdat je hiermee alle 
kanten uit kunt. Het verrijkt je geest en je kan eens 

een andere taal leren.” 

“Ik wil later zelfstandig informaticus worden 
en een eigen bedrijf oprichten.”

“Tijdens de lessen sport kan ik al mijn 
overtollige energie kwijt.”

“Hier leren we om anders naar de 
wereld te kijken. Het doet goed 

om af en toe door te denken 
over vragen.” 



Romein
Ben je erg geïnteresseerd in talen en oude culturen? Dan is de optie Latijn je op het 
lijf geschreven. Het tempo ligt hier iets hoger, maar dat mag voor een leergierige 
leerling als jij geen probleem zijn. Je bent zeker van je stuk en kiest meteen voor een 
heel schooljaar 4 uur latijn. Of je twijfelt nog en start met de module Latijn. Aan jou 
de keuze.

Sociaal ondernemer
Je hebt interesse voor geld en goederen en hoe die de wereld doen draaien. Het spel 
tussen vraag en aanbod wil je helemaal doorgronden en de gevolgen voor onze sa-
menleving juist leren inschatten. Je wil niet alleen het hoe en wat van financiële op-
brengst ontdekken, maar bovendien maatschappelijke meerwaarden leren creëren. 
Vanuit onze mini-maatschappij in de klas kijk je met verwondering en leergierigheid 
naar de macro-maatschappij van de samenleving.

Sportieveling
Stilzitten is niet jouw ding? Komt goed uit want naast lichamelijke opvoeding kan je 
je in deze module verder sportief uitleven. Laat het competitiebeest in je los, zet je 
zinnen op fair play en leef je uit tijdens onze sportlessen. 

Talenknobbel
Do you love reading Harry Potter books, ou préfères-tu écouter Angele et Romeo 
Elvis?
Naast de uren vreemde talen die je sowieso volgt, krijg je hier de kans je talenten en 
je interesses op levensechte manieren verder te ontwikkelen. Leren door te communi-
ceren dus. Wie weet, misschien schuilt er in jou een groot literair of muzikaal talent of 
ligt een carrière als vertaler bij Netflix of de Europese Unie op je te wachten!

EERSTE GRAAD

Tweede Leerjaar A I Basisopties 

Economie 

Klassieke talen

Kunst

Maatschappij

Sport

Wetenschappen 



VIP staat voor:  
Vorming: je herhaalt de  

leerstof uit de basisschool
Initiatie: je zet de eerste 

stappen in techniek
Professioneel:  

je leert een beroep
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Hoeveel uren 
techniek heb ik?

Welke vakken krijg ik nog meer? 
Ontdek je lessenrooster op 

www.scholendavinci.be. 



Misschien heb je door omstandigheden een leerachterstand 
opgelopen? Of heb je moeite met talen en/of rekenen? Dan zit je 
goed in de B-stroom – al spreken we in Scholen Da Vinci liever over 
VIP. In 1 VIP nemen we de tijd om de basisleerstof van de lagere 
school te hernemen en verwerken we samen nieuwe leerstof. 
Tijdens de modules ontdek je waar je interesses en talenten liggen. 
Dankzij co-teaching krijg je veel individuele begeleiding. 

VIPS IN B-STROOM
EERSTE GRAAD

Tweede leerjaar B 

Creatie (decoratie en verzorging)

Organisatie (kantoor en verzorging)

Welzijn (haarzorg en verzorging)

Haar- en schoonheidsverzorging
Ben je creatief en gefascineerd door haar, dan is de module haarzorg iets voor jou. Op 
deze manier kan je eens proeven van de richting haarzorg en voor jezelf bepalen of 
haarzorg iets voor jou is.

Economie en organisatie
Deze module is een combinatie van theorie en praktijk. In de lessen leer je een reeks 
nieuwe begrippen ontdekken in verband met het leven, zowel op rekenkundig als op 
administratief vlak. Er wordt ook aandacht besteed aan correct spreken en schrijven.

Verzorging
In de module verzorging leren we de basis van een goede lichaamshygiëne. Daarnaast 
bekijken we ook hoe we zorg kunnen dragen voor onze kleren en woning.  Het is een 
module met veel praktijkoefeningen.

Kunst en creatie
Hoe teken je een paard, hoe meng je paars en wat is moderne kunst? Hoe teken je 
een stad en hoe schilder je een landschap? Wil je zelf cadeaupapier leren ontwerpen 
of een eigen stempel maken? Ben jij creatief en hou je van tekenen en schilderen?
Dan is de module kunst & creatie zeker iets voor jou! 

En wat na het eerste jaar?
Als je slaagt voor 1 VIP kan je starten in 1 A.  
Of je kan in 2 B één van de volgende richtingen kiezen:
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“Scholen Da Vinci laat je erg vrij. 
Je mag hier ontdekken wie je zelf 

bent en wil  worden - ook als dat iets 
anders is dan de school of maat-

schappij van je ‘verwacht’. In 
de derde graad mag je twee 

lesuren vrij invullen. Ik ben 
voor Spaans en statistiek 

gaan.”



Bij het begin van je schoolloopbaan weet je misschien nog niet in 
welke studierichting je straks zal eindigen. Maar je hebt vast een 
idee van wat je interesseert. 
Hou je van vreemde talen en andere culturen? Ben je geboeid 
door de wondere wereld van de wetenschap? Word je wild van 
wiskundige raadsels en wetenschappelijke proeven, boos om 
maatschappelijk onrecht of euforisch van een kunstwerk?
In het derde jaar kies je voor een studierichting die je boeit. 
Je kiest in zekere zin voor later, al kan je dankzij ons breed 
opleidingsaanbod nog alle kanten uit.

KIEZEN VOOR DE 
TWEEDE EN  
DERDE GRAAD 

TWEEDE EN DERDE GRAAD
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ASO I DOORSTROOM
KIES EEN RICHTING 
DIE BIJ JE PAST 
Economie
De wereld is een dorp. In onze economie is het vandaag de dag goedkoper om Noord-
zeegarnalen in Marokko te laten pellen en terug te laten vliegen, dan ze hier zelf te 
verwerken. Door economie te bestuderen ga je deze complexe handelsprocessen be-
grijpen. Al gauw wordt duidelijk dat economie geen harde wetenschap is, maar ge-
voed wordt door angsten en verlangens van mensen wereldwijd. Dat merk je ook in 
je eigen leefwereld. Je stelt je terecht vragen over de ethiek van het handel drijven en 
winstbejag. En je vraagt je hardop af of er alternatieven zijn. In deze studierichting 
train je ook je communicatieve vaardigheden en talenkennis. Wie weet waar jij straks 
je economische analyses mag gaan verkopen... 

In de derde graad kan je economie combineren. In Economie – Moderne Talen scherp 
je je talenkennis verder aan. En in Economie – Wetenschappen krijgen biologie, che-
mie en fysica extra aandacht. 

2° graad (3° jaar) 3° graad (5° en 6° jaar)

Economische Wetenschappen Economie – Wetenschappen

Economie B / Talen Economie – Moderne Talen

2° graad (4° jaar)

Economie A (extra Wetenschappen-Wiskunde)

Economie B (extra Talen)

Welke richting kan jij uit?

TWEEDE EN DERDE GRAAD ASO I DOORSTROOM
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Latijn en Grieks – Latijn
De oude Grieken en Romeinen zouden trots zijn als ze wisten dat we hun taal en cul-
tuur meer dan 2000 jaar na datum nog bestuderen. We kunnen dan ook heel wat 
opsteken van deze klassieke samenlevingen. Dat we veel gemeen hebben met deze 
volkeren, ontdek je door in de authentieke teksten van filosofen en keizers te woelen. 
Waarom zijn de Belgen de dappersten der Galliërs? Was Nero echt gek? Ontdek de 
schoonheid van deze oude talen en scherp je taalgevoel aan. Grieks en Latijn studeren 
helpt je immers om andere talen aan te leren. En je leert er probleemoplossend mee 
denken. Veni vidi vici. 

In de derde graad kan je Latijn combineren. In Latijn – Wiskunde bereik je een vrij 
hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de deelvakken algebra, 
meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening. Latijn – Moderne Talen is dé rich-
ting voor taalgevoelige zielen die zich ook graag cultureel vormen. En in Latijn – We-
tenschappen leer je empirisch feitenmateriaal verzamelen in het schoollabo, of met 
veldwerk, om dat vervolgens tot in de details te analyseren en evalueren. 

TWEEDE EN DERDE GRAAD ASO I DOORSTROOM

2° graad (3° en 4° jaar) 3° graad (5° en 6° jaar)

Latijn A / Wiskunde – Wetenschappen Latijn (met extra talen)

Latijn B / Talen Latijn  (met extra wetenschappen / 

 Latijn wiskunde)

Grieks - Latijn Latijn – Wiskunde

Grieks – Latijn

Welke richting kan jij uit?



Vrije ruimte
In 5 en 6 ASO krijg je twee uur  

per week ‘vrije ruimte’. 
Die kan je o.a. invullen met: 

• wetenschappen 
• Spaans 

• muziek 
• woord 

•  filmgeschiedenis 
• sport 

• filosofie 
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Hoeveel uren 
geschiedenis 

heb ik?
Welke vakken krijg ik nog meer? 

Ontdek je lessenrooster op 
www.scholendavinci.be. 



Humane Wetenschappen
Je hebt belangstelling voor de mens en de samenleving? Je wil doorgronden waarom 
mensen en volkeren dingen doen of laten? In deze richting leer je de wereld om je 
heen met een wetenschappelijke bril bekijken. Onder humane wetenschappen vallen 
gedrags- en cultuurwetenschappen. Als een echte onderzoeker leer je kritische vragen 
stellen. Je ontdekt ook hoe je met informatie moet omgaan: eerst verzamelen, dan 
verwerken en tot slot rapporteren. Wie kiest voor humane wetenschappen, leert dan 
ook om communicatief en sociaal sterk uit de hoek te komen. 

Wetenschappen en Wetenschappen-Sport
Al eeuwenlang proberen we de natuurverschijnselen om ons heen te verklaren. Met 
succes, want de wetenschap staat vandaag de dag bijzonder ver. Dat inspireert jonge-
ren als jij om mee te denken met de grote denkers. Welke wetmatigheden in de natuur 
stel je vast? Hoe giet je die in wiskundige formules? En welke vernieuwende produc-
ten kan je hiermee ontwikkelen om de wereld een beetje beter te maken? 

In de studierichting Wetenschappen vergroot je je vermogen om logisch en abstract 
te denken. Het vraagt een technische houding, een die problemen opspoort en oplost. 
Als kritische leerling leer je ook om de wetenschappelijke ontwikkelingen af te toet-
sen. Kan dit, mag dit, en waarom dan wel (of niet)? 

In Wetenschappen – Sport vertrekken we vanuit sportsituaties of sportgerelateerde 
contexten om tot de wetenschappen te komen. Je krijgt drie lesuren sport, naast de 
lesuren lichamelijke opvoeding.
In de derde graad kan je Wetenschappen combineren met wiskunde of moderne ta-
len. In Scholen Da Vinci kan je alle kanten uit!

2° graad (3° en 4° jaar) 3° graad (5° en 6° jaar)

Humane Wetenschappen Humane Wetenschappen

2° graad (3° en 4° jaar) 3° graad (5° en 6° jaar)

Natuurwetenschappen Wetenschappen – Wiskunde

Sportwetenschappen Moderne Talen – Wetenschappen

Moderne Talen – Wiskunde

Welke richting kan jij uit?

Welke richting kan jij uit?

TWEEDE EN DERDE GRAAD ASO I DOORSTROOM
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Hoeveel uren 
waarnemings- 

tekenen heb ik?
Welke vakken krijg ik nog meer? 

Ontdek je lessenrooster op 
www.scholendavinci.be. 

“Op school ben je al zo vaak 
met je hoofd bezig. In de 

lessen kunst kan ik ook 
eens iets met mijn han-

den doen.”



KSO I DUBBELE FINALITEIT
LAAT DE 
KUNSTENAAR 

TWEEDE EN DERDE GRAAD KSO I DUBBELE FINALITEIT

Beeldende en Architecturale Kunsten (tweede graad)
Je hebt een onuitputtelijke fantasie. Een ruime interesse voor beeldende kunst en 
architecturale vormgeving. En het kriebelt om zelfs iets te realiseren. Dan is kunst-
onderwijs iets voor jou. Maak de Leonardo Da Vinci in jezelf wakker en er gaat een 
wereld van vorm en kleur voor je open. Je leert over beweging, evenwicht, verhoudin-
gen, enzovoort. Klopt jouw artistieke hart al?

Toegepaste Beeldende Kunsten (derde graad)
Elke techniek is uniek. Jij gaat op zoek naar de beste manieren om die technieken 
te verfijnen. Bij fotografie leer je digitale en analoge fotografische technieken te be-
heersen. In het vak grafische vormgeving ontdek je hoe je je grafische, typografische 
en illustratieve technieken manueel en digitaal kan verwerken. Stap in de wondere 
wereld van de toegepaste beeldende kunsten! 

2° graad (3° en 4° jaar) 3° graad (5° en 6° jaar)

Beeldende en Architecturale Kunsten Toegepaste Beeldende Kunsten

Welke richting kan jij uit?
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“Ik wil later graag met volwassenen  
en kinderen werken.  

Deze richting is de ideale opstap voor 
een studie psychologie of leraren-

opleiding. Vakken zoals huis-
houdkunde of opvoedkunde 

vind ik heel interessant. Zo 
krijg ik meer inzicht in de 

manier waarop mensen 
met elkaar omgaan.”



TSO I DUBBELE FINALITEIT 
THEORIE EN
PRAKTIJK IN DE MIX 

TWEEDE EN DERDE GRAAD TSO I DUBBELE FINALITEIT

Maatschappij en welzijn
Ben je creatief en sociaal voelend met een ruime interesse voor wetenschap en maat-
schappij? In de studierichting Maatschappij en welzijn verken je de wisselwerking tus-
sen mens, voeding en milieu en hoe jij precies in dat plaatje past.

Theorie en praktijklessen wisselen elkaar af. Je basispakket algemene vakken en taal-
vakken wordt aangevuld met sociale en wetenschappelijke vakken. De sociale com-
ponent richt zich op de zorg om de mens: de manier van leven thuis en in de maat-
schappij. Je komt er meer over te weten in de vakken plastische opvoeding, praktijk 
huishoudkunde, maatschappelijke en sociale vorming en toegepaste wetenschappen. 
De technisch-wetenschappelijke kant ontdek je tijdens de vakken chemie, biologie en 
fysica. Informatica en wiskunde horen hier ook bij. In labowerk zet jij zelf de theorie 
om in de praktijk.

2° graad (3° en 4° jaar) 3° graad (5° en 6° jaar)

Maatschappij en Welzijn Sociaal- Technische Wetenschappen

Welke richting kan jij uit?
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Hoeveel uren 
dactylografie

heb ik?
Welke vakken krijg ik nog meer? 

Ontdek je lessenrooster op 
www.scholendavinci.be. 

“Het aanbod aan levens-
beschouwelijke  vakken 

is enorm.  Ik heb voor de  
studierichting Handel  

gekozen, omdat vakken  
als boekhouden, recht, 

bedrijfsbeheer en talen 
als Frans, Engels en 

Duits me enorm 
liggen.”



TWEEDE EN DERDE GRAAD TSO I DUBBELE FINALITEIT

Handel
Ago ergo sum (Ik handel, dus ik besta). Spreek jij de taal van de economen? Dan is 
Handel iets voor jou! Een uitgebreide studie van de dubbele boekhouding van een 
Kleine- en Middelgrote Onderneming (KMO) schrikt jou niet af. Een tekstverwerker, 
rekenblad, gegevensblad en presentatiepakket hebben weinig geheimen voor jou. In 
de studierichting Handel leer je de kneepjes van het vak om van je product een succes 
te maken. Liefst met zoveel mogelijk winst...

Heb je een bijzondere interesse voor informatica, zowel voor hardware als software, 
en een sterke aanleg voor wiskunde? Surf dan in de derde graad door naar de studie-
richting Informaticabeheer.

Lichamelijke Opvoeding en Sport
Niets belangrijker dan ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’! Voetbal, dans, atle-
tiek, zwemmen, volleybal… Trek snel je sportschoenen aan, want bewegen is gezond. 
De klemtoon ligt op het sporttechnische, met aandacht voor fair play, samenwerking, 
verantwoordelijkheid en het aanvaarden van regels, waarden en normen. Theoreti-
sche vakken ondersteunen de praktijk van de sport. Een goede conditie en een ge-
zonde dosis motivatie komen zeker van pas. Een sportman of -vrouw gaat altijd voor 
het maximale resultaat.

2° graad (3° en 4° jaar) 3° graad (5° en 6° jaar)

Handel Handel

Informaticabeheer

2° graad (3° en 4° jaar) 3° graad (5° en 6° jaar)

Sport                                LOS Lichamelijke Opvoeding en Sport

Welke richting kan jij uit?

Welke richting kan jij uit?



“Weleens met een bad hairday opge-
staan? Ons kapsel is belangrijk. Een 

mooi kapsel zorgt voor zelfvertrou-
wen en daar kan jij mee voor zorgen, 

dag na dag, klant na klant. Ik deel 
mijn jarenlange praktijk erva-

ring en enthousiasme graag 
met mijn leerlingen. Ik volg 

regelmatig een bijscholing, 
want haarzorg is een vak 

in beweging.”
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BSO I ARBEIDSFINALITEIT
RICHTINGEN 
VOOR DOENERS

TWEEDE EN DERDE GRAAD BSO I ARBEIDSMARKT

Haar- en schoonheidsverzorging I Haarzorg
Jij zit graag letterlijk met je handen in het haar. Je bent modebewust, volgt de laatste 
kapseltrends op de voet en je durft klanten stijladvies te geven. In de opleiding Haar-
zorg leer je niet iedereen over dezelfde kam te scheren. Als kapper moet je over een 
goede productkennis beschikken, goed met mensen kunnen omgaan en een flinke 
dosis commercieel talent hebben. Haarzorg is immers niet zomaar een kunde, het is 
een kunst! 

Droom je van een eigen kapsalon? In het 7de jaar Haarstilist maken we van jou de 
geknipte uitbater! 

2° graad (3° en 4° jaar) 3° graad (5° en 6° jaar)

Haar- en schoonheidsverzorging   Haarzorg Haarzorg

Specialisatiejaar (7° jaar)

Haarstilist

Welke richting kan jij uit?

* Laptopproject vanaf BSO 4° jaar
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“In het vak Kantoortechnieken 
maken we van de klas een kantoor. 

Heel wat lessen worden doorwe-
ven met ICT-opdrachten, wat 

jouw computervaardigheden 
aanscherpt. Dit is een surplus 

bovenop de lessen toege-
paste informatica.”



Logistiek en Orgainsatie I Kantoor 
Voel jij je als een vis in het water op een kantoor? En word je maar al te graag onder-
gedompeld in een bad vol economische vakken? Maak je dan klaar voor een richting 
waarin feiten uit de economische wereld worden getoetst aan de actualiteit. Je leert 
‘spelen’ met cijfers, blind typen en met scherpe blik verkopen. 

In de derde graad kan je specifiek kiezen voor de studierichting Verkoop waarin je je 
ontpopt als verkooptalent. 

In het 7de jaar Kantooradministratie en Gegegevensbeheer leer je een bedrijf van bin-
nenuit kennen door tonnen praktijkervaring op te doen via het virtueel kantoor. 

Het 7de jaar Verkoop en vertegenwoordiging transformeert je tot een verkoper of 
vertegenwoordiger die zijn product liefdevol aan de man kan brengen. 

2° graad (3° en 4° jaar) 3° graad (5° en 6° jaar)

Logistiek en       Kantoor / Kantoor

 Organisatie       Verkoop Verkoop

Specialisatiejaar (7° jaar)

Kantooradministratie en Gegevensbeheer

Verkoop en Vertegenwoordiging

Welke richting kan jij uit?

TWEEDE EN DERDE GRAAD BSO I ARBEIDSMARKT

* Laptopproject vanaf BSO 4° jaar
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“Ik ben een creatieveling. Ik doe niets 
liever dan eigen ontwerpen en ideeën 

neerzetten op de computer. Deze 
studierichting is een goede basis 

voor een creatief beroep. Na 
mijn studie staat er nog een 

driejarige studie Concept 
Artist op de planning.”



Decor en Etalage I Publiciteit en etalage
Sta jij weleens stil voor een etalage? En vraag je je soms af hoe een affiche, brochure, 
sticker of boek opgemaakt wordt? De studierichting Publiciteit en Etalage opent je 
ogen voor kleur, vorm en verhouding. In de opleiding Publiciteitsgrafiek verken je de 
ruime wereld van de beeldende en de grafische kunsten. Naast de algemene vakken 
omvatten de richtingspecifieke vakken alle aspecten die je nodig hebt om de creatie-
ve geest in jezelf los te laten.

In de opleiding Publiciteit en Etalage of Publiciteitsgrafiek leg je de basis die je ge-
bruikt in het 7de jaar Publiciteit en Illustratie. In dit specialisatiejaar verbeter je je 
tekenvaardigheden en werk je zelfstandig illustratie- of publiciteitsopdrachten uit. 
Van ontwerp tot drukwerk, moeten we er een tekeningetje bij maken?

TWEEDE EN DERDE GRAAD BSO I ARBEIDSMARKT

2° graad (3° en 4° jaar) 3° graad (5° en 6° jaar)

Decor en Etalage        Publiciteit en Etalage Publiciteitsgrafiek

Specialisatiejaar (7° jaar)

Publiciteit en Illustratie

Welke richting kan jij uit?

* Laptopproject vanaf BSO 4° jaar
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Hoeveel uren
expressie 

heb ik?
Welke vakken krijg ik nog meer? 

Ontdek je lessenrooster op 
www.scholendavinci.be. 

“Het ‘zorgen’ is me met de paplepel 
ingegeven. Toen ik klein was 

zorgde ik al voor mijn nichtjes. 
In de studierichting Kinderzorg 

leer ik hoe ik een goede 
kinderverzorgster word. 

Ik krijg de kans om me 
te ontplooien. De 

leerkrachten steunen 
me en maken van 

deze jaren een 
prachtherinnering.”



TWEEDE EN DERDE GRAAD BSO I ARBEIDSMARKT

Zorg en Welzijn I Verzorging en Voeding
Jij hebt het hart op de juiste plaats. Je liefde voor mensen, jong en oud, is heel 
groot. Je steekt graag de handen uit de mouwen en wil elke taak liefst zo correct 
mogelijk uitvoeren. In de studierichting Verzorging en Voeding verwerf je kennis en 
vaardigheden op het vlak van huishouding, communicatie en gezondheid. 

Verzorging en voeding is een goede voorbereiding op de studierichting Verzorging 
in de derde graad. Een zorgopleiding gericht op taken die je uitvoert voor zieke én 
gezonde mensen. In het zevende jaar Kinderzorg leer je specifiek voor de kleinsten 
zorgen en in het zevende jaar Thuis & Bejaardenzorg/Zorgkundige krijgen oudere 
zorgvragers jouw bijzondere aandacht. 

2° graad (3° en 4° jaar) 3° graad (5° en 6° jaar)

Zorg en Welzijn         Verzorging en Voeding Verzorging

Specialisatiejaar (7° jaar)

Kinderzorg

Thuis & Bejaardenzorg/Zorgkundige

Welke richting kan jij uit?

* Laptopproject vanaf BSO 4° jaar



Hoe ziet jouw schooldag eruit?
Een schooldag begint om 8.25 uur. Er zijn twee pauzes van een kwartier tussen de 
lessen. De middagpauze duurt een uur, van 12 tot 13 uur. In principe blijft iedereen 
op school eten, maar je mag naar huis met toestemming van je ouders. Je schooldag 
eindigt op woensdag om 12 uur (of 12.50 uur) en om 15.40 uur (of 16.30 uur) op de 
andere dagen. 

Aan tafel! 
Tijdens de middag kan je de grote honger stillen in het zelfbedieningsrestaurant. Je 
kiest voor het driegangenmenu (soep, warme maaltijd en dessert), voor verse soep 
of uit een uitgebreid assortiment dagelijks vers belegde broodjes. Verspreid over het 
schoolterrein staan er automaten gevuld met gezond en suikervrij lekkers. 

Hulp bij leren
Wie les heeft tot 15.40 uur kan op school blijven studeren tot 16.30 uur. Je kan ge-
bruik maken van de computers. De school biedt verdere studiehulp aan in de vorm van 
de studiemethode ‘leren leren’, een huiswerkklas op vastgelegde avonden en inhaal-
lessen als extra ondersteuning. 

Evalueren na het studeren
We gaan na of je alle leerstof onder de knie hebt. Je krijgt vier tussentijdse rapporten 
en er zijn twee examenperiodes (voor de kerstvakantie en in juni). In de B-stroom en 
andere BSO-richtingen zijn er geen examens. Je wordt het hele jaar door geëvalueerd, 
aan de hand van vier rapporten.

Samenwerken met de ouders
Ouders worden actief betrokken bij het schoolgebeuren. Vier maal per schooljaar is 
er een oudercontact. Verdere communicatie verloopt via de schoolagenda en Smart-
school. Denk je als ouder graag mee over het schoolbeleid? Maak jezelf lid van de 
ouderraad!

Schoolkosten
Bij inschrijving krijg je een schatting hoeveel het schooljaar zonder maaltijden en 
vervoer kost. Wie graag een gedetailleerde raming wil van de schoolkosten, kan ons 
mailen via info@forumdavinci.be.
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Inschrijvingen eerste jaar!
Voor het eerste jaar moet je je digitaal aanmelden tussen 1 april en 28 

april. Op 8 mei krijg je je ticket en hiermee kan je je definitief inschrij-
ven. Volg onze website voor de praktische regelingen hiervoor.

Hoe schrijf ik me in voor de andere jaren?
Je wil je inschrijven of eerst nog even wat informatie inwin-

nen? Scholen Da Vinci heeft verschillende inschrijfmomen-
ten in de maanden april, mei, juni, juli en augustus. Broers 

en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn en kin-
deren van personeelsleden hebben voorrang. Kijk voor 

de verschillende datums op onze website. Of bel even 
naar ons secretariaat.

Kom eens langs
Scholen Da Vinci

Parklaan 89, 9100 Sint-Niklaas
Tel: 03 780 79 00

E-mail: info@scholendavinci.be
Website: www.scholendavinci.be

Facebook: www.facebook.com/
forumdavinci

PRAKTISCH: 
EEN 
SCHOOLDAG 
OP HET FORUM
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De keuze van een school voor je kind is geen eenvoudige beslissing. Het aanbod is 
even groot als de onderlinge verschillen. Naast het Forum, verwelkomen wij jullie 
graag in onze Freinetschool, Villa Da Vinci! Laten we duidelijk zijn: of we het nu heb-
ben over traditioneel of Freinetonderwijs, als methodeschool kleuren wij niet zomaar 
buiten de lijntjes en volgen wij wel degelijk de eindtermen en  de leerplandoelen. 
Enkel de manier waarop wij de leerstof aan de leerlingen voorschotelen, is anders. 

Freinet, een Franse leraar en grondlegger van het Freinetonderwijs, merkte op dat zijn 
leerlingen vaak ongeïnteresseerd op de schoolbanken zaten. Om hen opnieuw te mo-
tiveren, werkte hij een nieuwe lesmethode uit. Freinet gaat ervan uit dat wie zich niet 
goed in zijn vel voelt, ook niet goed functioneert. In kleine groep leert elke leerling op 
zijn of haar eigen tempo. Voor het aanleren van de leerstof vertrekken we vanuit de 
leefwereld van de leerlingen, hun eigen ervaring. Leerlingen die op school vanuit hun 
eigen ervaringen werken, trekken zelf op ontdekking en hebben minder moeite om te 
onthouden.  Het ‘weten te vinden’ is belangrijker dan het ‘weten’. 

Het grote verschil tussen klassiek en methodeonderwijs is het accent dat gelegd 
wordt. In traditioneel onderwijs ligt dat meestal op de leerstof en de leerkracht. In 
Villa Da Vinci ligt de klemtoon eerder op de leerling en zijn verantwoordelijkheid. In 
een Freinetklas staat de groep centraal. De leerkracht neemt de rol van begeleider op 
zich en zorgt voor verdieping, structuur, inoefening en evaluatie van de leeronderwer-
pen, met respect voor de eigenheid en de mening van de leerlingen én de ouders. Frei-
net zegt immers dat leerlingen, leerkrachten en ouders samen baas zijn en er steeds 
sprake moet zijn van een open dialoog. 

FREINET,  
NET EVEN ANDERS

FREINET, NET EVEN ANDERS
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Welke richting kan je uit: 

Kom eens langs

Villa Da Vinci
Koningin Astridlaan 96, 9100 Sint-Niklaas
Tel: 03 776 86 65
Gsm: 0474 81 44 38

E-mail: info@villadavinci.be
Website: www.scholendavinci.be
Facebook: www.facebook.com/villadavinci

FREINET, NET EVEN ANDERS

Casa Da Vinci
Noordlaan 32, 9100 Sint-Niklaas
M: 0499 75 95 64

E: info@casadavinci.be
Website: www.scholendavinci.be

Eerste leerjaar B

1 VIP

Casa Da Vinci, Noordlaan 32, 9100 Sint-Niklaas

Tweede leerjaar B 

Creatie (decoratie en verzorging)

Organisatie (kantoor en verzorging)

Welzijn (haarzorg en verzorging)

1° graad 2° graad 3° graad

1° jaar 2° jaar*  3° en 4° jaar 5° en 6° jaar
Latijn*
 

Klassieke talen Freinetpedagogie
(onder voorbehoud)
Economische Weten-
schappen
Latijn
Grieks – Latijn**

Latijn – Wetenschappen

Latijn – Wiskunde

Latijn – Moderne Talen

Grieks – Latijn

PIU* Freinetpedagogie Humane Wetenschappen Humane Wetenschappen

Natuurwetenschappen Moderne talen – Wetenschappen

Wetenschappen – Wiskunde

 

Economie – Moderne Talen

Economie – Wetenschappen 

* Laptopproject 1ste graad

** Ingericht vanaf 5 inschrijvingen



Parklaan 89, 9100 Sint-Niklaas
Tel: 03 780 79 00

E-mail: info@scholendavinci.be
Website: www.scholendavinci.be


