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INFOAVOND
starten in het secundair onderwijs voor 

toekomstige eerstejaars en ouders

woensdag 22 februari 2017 
woensdag 19 april 2017

om 19.00 uur

INFODAG
zaterdag 22 april 2017
van 10.00 tot 17.30 uur

ingang via Noordzandstraat 76 
parkeergelegenheid parking ’t Zand

HALLO
Je zit nu in het zesde leerjaar en binnenkort kies je een nieuwe school. 

Misschien is onze school wel precies wat je zoekt. Daarom stellen we  

ons graag even aan je voor. Onze school heet Sint-Jozef Humaniora,  

ook gekend als de Jozefienen ASO. Je vindt ons in de Noordzandstraat 76, 

vlakbij 't Zand.

We zijn een dynamische en zorgzame school. Door de familiale sfeer 

verloopt het contact tussen leerlingen, leraars en directie erg vlot.  

We vinden het immers belangrijk dat je je goed thuis voelt op onze 

school. Wat er bij ons in het eerste jaar allemaal gebeurt, vertellen 

de foto’s binnenin. Ze geven je een beeld van de eigen sfeer van onze 

bruisende humaniora.

In onze school bereiden we je voor op verdere studies. In onze eerste 

graad zoeken we samen met jou uit waar je talenten liggen. We hebben 

onze eerste graad een nieuwe invulling gegeven. Zo geven we je nog meer 

de kans om te ontdekken wat je graag doet en waar je goed in bent.

Wil je ons beter leren kennen? Wij nodigen je graag uit op één van onze 

infoavonden. Wil je de sfeer bij ons wat komen opsnuiven? Kom dan naar 

onze infodag. En als je op die dag niet vrij bent, bel je ons maar op of 

stuur je een e-mail, dan maken we een afspraak. Je bent in ieder geval 

hartelijk welkom!

Diederik Maes Stefaan Lecomte

Directeur Adjunct-directeur



In het eerste jaar krijgen alle 

leerlingen dezelfde basisvorming (27 

lesuren). Daarnaast kies je 5 lesuren 

die het best bij jou passen. Ofwel 

kies je voor "Klassieke studiën" ofwel 

voor "Algemene vorming" (moderne) 

met een differentiatiegedeelte voor de 

hoofdvakken en een keuzegedeelte. In een 

wekelijks klasuur werk je samen met je klassenleraar rond leren leren, 

sociale vaardigheden en ICT.

Klassieke studiën
Ben je geïnteresseerd in talen, geschiedenis of kunst? Lees je graag 

verhalen over Romeinen en Grieken? Dan is "Klassieke studiën" vast  

een geschikte richting voor jou! 

Moet je een bolleboos zijn voor deze richting? Welnee, een portie gezond 

verstand, een dosis doorzettingsvermogen en vooral je enthousiasme 

volstaan.

Deze richting heet "Klassieke studiën" omdat je er naast Latijn ook kan 

proeven van heel wat cultuur en zelfs van het alfabet en de taal van  

de oude Grieken! Wat je later ook zal studeren, de vaardigheden die 

in deze lessen aangeleerd worden, zijn van onschatbare waarde en 

vormen een ideale basis voor eender welke verdere studie.

Zin in een extra uitdaging? Overweeg dan "Klassieke studiën-CLIL" 

waarbij je de lessen Latijn in het Frans volgt. Je zult versteld staan over 

de sterke band tussen beide talen.

Algemene vorming
Wie geen Latijn kiest, volgt een differentiatiegedeelte van 3 lesuren  
en een keuzegedeelte van 2 lesuren.

Differentiatiegedeelte 
We geven telkens één lesuur extra voor Frans, Nederlands en wiskunde. 
In dat lesuur laten we jou op jouw niveau werken. Wie sterk is voor dit 
vak, krijgt nieuwe uitdagende leerstof. Wie dit nodig heeft, krijgt extra 
uitleg bij de basisleerstof of extra oefeningen om zich de basisleerstof 
eigen te maken. Zo kunnen we helemaal op jouw maat werken.

Keuzegedeelte
Je kan kiezen voor 2 uur SPORT. In de basisvorming zitten al 2 lestijden 
lichamelijke opvoeding, daar kan je nu 2 uren sport bij nemen.  
Zo kan je 4 uur sporten bij ons.
Wil je 4 uren met technologie bezig zijn, dan kan dit ook. Naast de  
2 uren techniek in de basisvorming kan je 2 uur STEM volgen.  
Dit letterwoord staat voor de Engelse termen “Science, Technology, 
Engineering, Mathematics” (wetenschap, techniek, ontwerpen/
programmeren, wiskunde). In die lessen ga je samen op zoek naar  
een oplossing voor een bepaald probleem en test je die oplossing  
ook echt uit.
Ben je graag creatief bezig met cultuur, dan is er bij ons de mogelijk-
heid om ook die talenten te ontplooien. Naast de lesuren muzikale en 
plastische opvoeding uit de basisvorming kan je kiezen voor 2 uur ARTS 
waarin creatief gewerkt wordt rond muziek, beeldende kunsten en taal.

27 lestijden gemeenschappelijke vorming

Klassieke studiën of Algemene vorming (moderne)

Latijn

5 uur

of

Latijn-
CLIL

5 uur

differentiatie 
Frans, Nederlands en wiskunde

3 uur

SPORT
2 uur

of
STEM
2 uur

of
ARTS
2 uur

klasuur (1 uur)

Vanaf 1 september 2017 is er ook in het tweede jaar een 
differentiatie- en keuzegedeelte. Elk leerling kan kiezen uit  
1 uur SPORT, STEM of ARTS.
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STUDIEAANBOD
ASO TWEEDE GRAAD

Economie

Grieks-Latijn

Latijn

Wetenschappen 
(economie of STEM@school)

met of zonder CLIL-didactiek

ASO DERDE GRAAD

Economie-moderne talen 
Economie-wiskunde

Grieks-Latijn
Grieks-wiskunde

Latijn-moderne talen
Latijn-wetenschappen

Latijn-wiskunde
Moderne talen-wetenschappen

Wetenschappen-wiskunde

STUDIEAANBOD
EERSTE GRAAD

Eerste leerjaar
Algemene vorming (moderne)
keuze SPORT, STEM of ARTS

Klassieke studiën
Latijn of Latijn-CLIL

Tweede leerjaar
Grieks-Latijn

Latijn
Moderne wetenschappen

met of zonder CLIL-didactiek 
+ keuze SPORT, STEM of ARTS

CLIL of “Content and Language Integrated Learning”. Dit is een werkvorm 
waarin het Frans of Engels als instructietaal wordt gebruikt om een zaakvak 
te onderwijzen. CLIL verhoogt je taalvaardigheid. Door een vak in een andere 
taal te volgen, leer je luisteren, lezen en spreken in de vreemde taal. Twee vlie-
gen in één klap: je leert actief een vreemde taal en je verwerft je leerstof van 
het vak. Naast je taalvaardigheid 
ontwikkel je ook sterk je leervaar-
digheden, stimuleer je dubbele 
denkprocessen (inhoud en taal) 
en werk je aan spreekdurf.



De tweede schooldag  
verken je de school  
onder leiding van  
je klassenleraar.

De ontmoetingsdag op  
de eerste schooldag  

is ideaal om elkaar beter  
te leren kennen en je thuis 

te voelen.

Een hoogtepunt voor elke leerling van het eerste jaar: de ontgroening. 
Zo hoor je er pas echt bij. Je krijgt dan ook een meter of een peter.



DE JOZEFIENEN ASO 
STERK HEDENDAAGS SECUNDAIR ONDERWIJS  

IN HET CENTRUM VAN DE STAD
www.sintjozefhumaniora.be

De werkgroep Natuur & Wetenschap 
organiseert geregeld op woensdagmiddag 

interessante workshops.

Op de sportdag eind september  
ga je de sportieve toer op.



Samen met je vrienden op stap gaan om je in te zetten voor het goede doel  
is een heel leuke ervaring. Bij ons moet je ook studeren. We helpen je hier op weg. Je leert leren …

Het gebruik van de computer biedt voor heel wat lessen 
een andere aanpak. Je leert zelfstandiger werken.

Op excursies wordt de theorie  
aan de praktijk getoetst.

Het ene schooljaar is er een cultuurdag, het andere schooljaar een mondiale dag,  
boordevol interessante workshops en leuke activiteiten.



Wie van poëzie en toneel houdt, kan in onze poëziegroep "De Versafdeling" terecht.

Sint-Jozef voetbalploeg of volleybalploeg,  
ook voor jou?

In de "Chessmates" kan je je vrienden 
uitdagen voor een spelletje schaak.

Werkgroep T4U: creatief met technologie

Scholen in
beweging

SCHOLEN
IN BRUGGE & OOSTKAMP

JOZEFIENEN
SINT-JOZEF 
HUMANIORA
ASO / ook internaat

JOZEFIENEN
SINT-JOZEFSINSTITUUT 
HANDEL & TOERISME 
TSO-BSO / ook internaat

MARICOLEN
TECHNISCH INSTITUUT 
HEILIGE FAMILIE
BSO-KSO-TSO / ook internaat

SINT-PIETER
MIDDENSCHOOL 
SINT-PIETER
EERSTE GRAAD

SINT-PIETER

eging

JOZEFIENEN

sint-franciscus-xaveriusinstituut

JOZEFIENEN

sint-franciscus-xaveriusinstituut

MARICOLEN

sint-franciscus-xaveriusinstituut

DE FRÈRES

sint-franciscus-xaveriusinstituut

sterk hedendaags secundair onderwijs in het centrum van de stad

DE FRÈRES
SINT-FRANCISCUS-
XAVERIUSINSTITUUT 
ASO



‘T ZAND

RING

E40-A17

   
   

N
O

O
R

D
ZA

N
D

ST
R

A
AT

                  
                            WULFHAGESTRAAT

   BEENHOUWERSTRAAT

ZU
ID

ZA
N

D
ST

R
AA

T

SINT-JOZEF HUMANIORA
Noordzandstraat 76, 8000 Brugge 

Tel. 050 47 17 17

sjh@sintjozefhumaniora.be

www.sintjozefhumaniora.be

 www.facebook.com/sintjozefhumaniora

Hoe Sint-Jozef Humaniora bereiken?

› vlot en veilig bereikbaar met de fiets

› op wandelafstand van de bushalte van De Lijn

› op enkele minuten van het treinstation


