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Beste leerling(e) 
Beste ouder

Ben je op zoek naar een nieuwe school? Ooit al eens van Sint-Jozef 

Humaniora gehoord? We zijn een dynamische en zorgzame school in 

het centrum van Brugge, vlakbij ’t Zand. 

In deze folder stellen we de Jozefienen aan je voor. Je leest er iets over 

de school die we willen zijn. Je vindt er ons studieaanbod maar ook 

heel wat informatie over de vele extra activiteiten en allerlei andere 

initiatieven.  

Zo krijg je een beeld van de eigen sfeer van onze bruisende humaniora.

Misschien is onze school wel precies wat je zoekt! We kijken er alvast naar 

uit om je te ontmoeten.

Diederik Maes  Stefaan Lecomte

Directeur Adjunct-directeur

ONZE BOUWSTENEN
Onze school is een secundaire school met een brede 

eerste graad en een vrijwel compleet aanbod van 

ASO-studierichtingen in de tweede en derde graad. 

Vandaag telt onze school ongeveer 750 jongens en 

meisjes. 

JIJ ALS STUDENT
 We bereiden je voor op studies in het hoger onder-

wijs. Kwaliteitsvol onderwijs is onze kerntaak. Kennis 
verwerven en verwerken staat daarbij centraal. We 

willen je daarin zo optimaal mogelijk begeleiden.

 JEZELF ONTPLOOIEN
Naast het leren vinden we het belangrijk dat je je goed in je vel voelt bij ons. We willen je helpen uitgroei-

en tot een evenwichtige jongere. We geven je de kans om ook veel andere talenten te ontplooien. We 

voorzien ruimte voor sport en ontspanning en laten je een wereld van cultuur ontdekken.

JIJ EN DE WERELD
We willen ook een school zijn waar je even tot rust kan komen. Er is ruimte voor bezinning en gesprek. 

Vanuit een evangelische inspiratie willen we een aantal waarden aanreiken en helpen we je om in een 

kritische maar open dialoog te staan met de diverse wereld rondom ons: solidariteit, respect voor elkaar, 

aandacht voor een duurzame wereld.

ONZE MISSIE
Op Sint-Jozef Humaniora staat de leerling centraal. Wij willen vanuit een waardenvolle dialoog een open omgeving creëren waarin iedereen maximale groeikansen krijgt. Daarom zetten we volop in op de talenten van onze leerlingen. Iedereen verdient aandacht en zorg. Iedereen is in ons verhaal betrokken.Deze keuze inspireert ons om voortdurend na te denken, vooruit te kijken en te bouwen aan een steeds betere school. Een school die, sa-men met onze leerlingen, wil groeien. Klaar voor morgen!
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VERNIEUWEND ZIJN DOOR EEN 
VARIATIE IN HEDENDAAGSE 
DIDACTISCHE WERKVORMEN
Dit realiseren we o.a. door:

›  een groeipad van begeleid 

zelfstandig leren tot 

onderzoeksvaardigheden

›  kwaliteitsvolle lessen

›  coöperatief leren

›  mogelijkheid tot STEM- en/

of CLIL-didactiek

›  de integratie van moderne 

media: lessen in het 

computerlokaal of met de 

laptops van school

›  vakexcursies en didactische 

uitstappen

›  workshops in het 

Concertgebouw

›  gastsprekers

›  seminarie in het 5de jaar

›  onderzoekscompetenties 

bij het eindwerk  

in het 6de jaar

›  binnenklasdifferentiatie

JIJ ALS 
STUDENT

KENNIS VERWERVEN EN 
VERWERKEN
Kennis verwerven en de vaardigheden ontwikkelen om die kennis te gebruiken, dit heb je nodig om studies in 

het hoger onderwijs succesvol aan te pakken. We geven je een degelijke algemene vorming. Zo ben je na het 

6de jaar klaar om met een stevige basis je verdere leven uit te bouwen. De studieresultaten en de ervaringen 

van oud-leerlingen tonen alvast aan dat we op dit vlak goed bezig zijn!

We helpen je om stapsgewijs een juiste studiehouding te ontwikkelen. Een enthousiast lerarenteam staat klaar 

om je hierin te begeleiden. Leren doen we bij ons op school op vele manieren. Door de variatie in heden-

daagse didactische werkvormen maken we leren boeiend. De school is uitgerust met de meest moderne en 

nieuwe leermiddelen, dit verhoogt de motivatie om te leren. We streven ernaar om je voldoende uitdaging te 

bieden en willen je leergierigheid blijven prikkelen.
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LEREN BOEIEND MAKEN DOOR UITDAGINGEN
Dit bereiken we onder meer door de mogelijk-

heid te bieden om deel te nemen aan:

›  naschoolse activiteiten van Natuur & 

Wetenschap op woensdagmiddag

›  de techniekclub T4U tijdens de 

middagpauze

›  uitwisselingsprojecten: 1ste en 2de jaar 

Ukkel (Frans), 4de jaar Bilbao (Engels), 5de 

jaar Europees Jeugdparlement (Engels), 

Anderlecht (Frans)

›  SJH+: een traject voor snel lerenden

›  Juniorcollege STEM, filosofie, wiskunde en 

talen

›  deelname aan Kangoeroewedstrijd en 

Olympiades

›  naschoolse voorbereiding op de 

selectieproef geneeskunde

› naschools leren van Spaans

MODERNE LEERMIDDELEN STIMULEREN  
DE MOTIVATIE OM TE LEREN
Daarvoor is de school uitgerust met:

›  een elektronisch leerplatform Smartschool

›  WIFI-netwerk

›  aangepaste vaklokalen

›  aangepast lokaal voor gedifferentieerd 

werken of coöperatief leren

›  2 OLC’s (openleercentrum)

›  computerlokaal

›  in elk lokaal moderne media (computer, 

beamer, audio)

›  lokalen uitgerust met digitale borden

›  laptops en chromebooks om te gebruiken in 

de klas

JIJ ALS 
STUDENT
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JIJ ALS 
STUDENT

STEM is de afkorting voor Science 
(wetenschappen), Technology 
(technologie), Engineering (techniek) en 
Mathematics (wiskunde).

STEM-activiteiten in de eerste graad voor alle 
leerlingen
In de eerste graad zijn er heel wat vakgebon-

den en naschoolse initiatieven die de tech-

nisch-wetenschappelijke interesse van de leer-

lingen prikkelen. We denken hier o.a. aan de 

didactische vakexcursies voor aardrijkskunde 

en natuurwetenschappen, het bezoek aan de 

wetenschapstruck XperiLAB, de techniekclub 

T4U (techniek voor jou) waarin robots, drones 

en Lego-treinen gemaakt en geprogram-

meerd worden, de workshops op woensdag-

middag van de werkgroep Natuur & Weten-

schap … Alle leerlingen van de eerste graad 

kunnen hieraan deelnemen.

STEM aanbod in eerste graad: 1 of 2 uur in het 
keuzegedeelte

STEM@school in de tweede graad 
Wetenschappen ASO en in de derde graad 
Wetenschappen-wiskunde ASO. 
STEM@school staat voor een innovatieve, nieu-

we didactiek in de studierichting Wetenschap-

pen ASO waarbij bepaalde leerinhouden van 

wiskunde en wetenschappen geïntegreerd 

aangeboden worden.

STEM@school verloopt in samenwerking met 

o.a. de KU Leuven en het Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen.

CLIL of “Content and Language Integrated 
Learning”. Dit is een werkvorm waarin het 

Frans of Engels als instructietaal wordt gebruikt 

om een ander vak 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 vliegen 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 leervaardigheden, stimuleer je 

dubbele denkprocessen (inhoud en taal) en 

werk je aan spreekdurf.

Leerlingen worden geëvalueerd op basis 

van hun inhoudelijke kennis van het vak en 

niet op basis van hun taalgebruik of spelling. 

Toch is het zinvol om ook feedback te geven 

over de talige vooruitgang. Dit versterkt zo de 

motivatie en inzet voor het taalvak. Daarom 

is in het eerste jaar de CLIL-leerkracht ook de 

taalleerkracht. 

1ste graad
›  1ste jaar: Latijn (Frans)

›  2de jaar: Latijn (Frans), economie, 

geschiedenis, mens & samenleving en 

natuurwetenschappen (Engels)

2de graad
›  3de en 4de jaar: aardrijkskunde, 

geschiedenis en informatica (Engels)

3de graad
›  5de en 6de jaar: chemie 2 uur en 

lichamelijke opvoeding (Engels)



EERSTE GRAAD

De eerste graad omvat de eerste twee jaren van het secundair 

onderwijs. In onze eerste graad zoeken we samen met jou 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 of waar je goed in bent.

Het is een oriënteringsgraad. We zoeken samen uit waar je sterktes 

liggen om zo een goede keuze te kunnen maken voor de tweede 

graad. 

In die zin vervult de eerste graad een brugfunctie met 

aandacht voor:

›  leren leren, met een accent op het leerproces;

›  leren leven, met een zorg voor de persoon;

›  leren kiezen, met een begeleiding in de studiekeuze.

We vertrekken daarvoor vanuit een talentgerichte en 
waarderende benadering. Met een ruim keuzeaanbod 

willen we iedereen meekrijgen in die brede eerste graad. 

Zo kan wie ondersteuning nodig heeft, die ook krijgen; 

wie meer uitdaging wil, kan die zeker ook vinden.

STUDIEAANBOD EERSTE GRAAD 

EERSTE JAAR 

Klassieke talen

Moderne

TWEEDE JAAR 

Klassieke talen Latijn-Grieks

Klassieke talen Latijn

Moderne talen en wetenschappen

Naast de gemeenschappelijke vakken (27 lestijden) 

kan je in het eerste jaar vijf uur kiezen volgens je ta-

lenten of interesse: 

›  klassieke talen (met of zonder CLIL) 4 uur en een 

keuzegedeelte van  

1 uur: ARTS, SPORT of STEM; 

›   moderne met 3 uur differentiatie voor de hoofdvak-

ken Nederlands, Frans en wiskunde en een keuze-

gedeelte van 2 uur: ARTS, SPORT of STEM.

In het tweede jaar krijgen alle leerlingen dezelfde 

basisvorming: een gemeenschappelijke algemene

vorming van 25 lestijden. Daarnaast kies je voor een 

bepaalde basisoptie die het best bij jou past: 

›  klassieke talen Latijn-Grieks, 
›  klassieke talen Latijn 
›  moderne talen en wetenschappen.

7

JIJ ALS 
STUDENT
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KLASSIEKE TALEN, IETS VOOR JOU?

Ben je geïnteresseerd in talen, geschiedenis of kunst? 

Lees je graag verhalen over Romeinen en Grieken? 

Heb je zin om te ontdekken hoe een taalsysteem is 

opgebouwd? 

Dan is Klassieke talen ongetwijfeld een geschikte 

richting voor jou!

Je hoeft geen bolleboos te zijn om Latijn te stude-

ren: enige intelligentie, een portie gezond verstand 

en een dosis doorzettingsvermogen volstaan om 

deze boeiende richting te volgen. Wat je later ook 

zal studeren, de vaardigheden die in deze lessen 

aangeleerd worden, zijn van onschatbare waarde: 

het memoriseren, analyseren en probleemoplossend 

denken zullen in het hoger onderwijs heel goed van 

pas komen. Je zal ook merken dat het Latijn de basis 

vormt voor vele moderne talen en je leert hoe die 

oude Romeinse cultuur een stempel drukte op onze 

westerse beschaving.

Je krijgt dezelfde leerstof als in de moderne, enkel het 

vak Latijn komt erbij.

Deze richting bereidt je voor op het tweede jaar 

Grieks-Latijn of Latijn. Je kan alle richtingen uit in het 

tweede jaar.

Latijn-CLIL

Je kan de lessen Latijn in de 

eerste graad ook volgen in 

het Frans. De verwantschap 

tussen beide talen leent zich daar uitstekend toe. Bij 

het leren van de Latijnse woordjes zie je ook onmid-

dellijk de band met de Franse woorden. Het ontdek-

ken van de verbanden in grammaticale termen en 

syntaxis van beide talen kan alleen maar versterkend 

werken voor beide vakken.

MODERNE, IETS VOOR JOU?

Deze richting bereidt je voor op het tweede jaar Mo-

derne talen en wetenschappen. Je kunt alle rich-

tingen uit in het tweede jaar (met uitzondering van 

Grieks-Latijn en Latijn).

3 uur differentiatie

We besteden 3 uur aan de hoofdvakken Frans, Neder-

lands en wiskunde. Tot oktober wordt van elk vak een 

uurtje extra in de klas gegeven. Op basis van de resul-

taten van de eerste toetsen en na overleg op het ou-

dercontact worden verschillende groepen gevormd. 

Na de herfstvakantie werken we over de klassen heen.

In groepen die uitbreiding of verdieping krijgen, wordt 

nieuwe leerstof aangereikt. Andere groepen krijgen 

de basisleerstof: tijd om extra oefeningen te maken of 

extra uitleg te krijgen. 

Zo kunnen we helemaal op jouw maat werken: wie 

sterk is in Frans, maar meer tijd nodig heeft voor wis-

kunde, kan verdieping Frans volgen en basis wiskun-

de. Wie moeite heeft met Nederlands en goed is voor 

wiskunde, kan zo basis Nederlands extra krijgen en 

voor wiskunde extra uitdaging krijgen enz.

Quidquid discis, tibi discis

JIJ ALS 
STUDENT
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JIJ ALS 
STUDENT

LESSENTABEL EERSTE LEERJAAR (1A)

27 lestijden algemene vorming

aardrijkskunde 2

beeld 2

Engels 1

Frans 3

geschiedenis 1

godsdienst 2

lichamelijke opvoeding 2

mens en samenleving1 - klasuur 1

muziek 1

Natuurwetenschappen 2

Nederlands 4

techniek 2

wiskunde 4

5 lestijden naar keuze

Klassieke talen of Moderne

Latijn
 

4 uur

of

Latijn-
CLIL2 

4 uur

differentiatie 
Frans, Nederlands en wiskunde

3 uur

SPORT
1 uur

of
STEM
1 uur

of
ARTS
1 uur

SPORT
2 uur

of
STEM
2 uur

of
ARTS
2 uur

Totaal: 32 lestijden

1  De leerlinhouden van het vak mens en 
samenleving in de eerste graad realise-
ren we op drie manieren:

 -  in het eerste jaar ligt de focus op de 
persoonlijkheids- en maatschappelijke 
vorming. Dit uur wordt door de klassen-
leraar gegeven.

 -  in het tweede jaar ligt de focus op 
de financiële, economisch en maat-
schappelijke vorming;

 -  daarnaast zijn ook enkele thematische 
projectdagen.

2  CLIL = Content and Language Integra-
ted Learning. 

  Concreet betekent CLIL-Latijn dat de in-
structietaal het Frans is en dat de gram-
matica, teksten en oefeningen zoveel 
als mogelijk in het Frans gegeven wor-
den. We kiezen ervoor om de cultuur-
lessen in het Nederlands te geven. Op 
het einde van het jaar heb je hetzelfde 
gezien als de leerlingen die Latijn zon-
der CLIL volgen. Omdat de leerkracht 
Latijn en Frans dezelfde is, zorgen we 
voor een optimale aansluiting tussen 
beide vakken. Franse woordenschat 
en grammatica die je nodig hebt voor 
Latijn, worden zo ook op dit moment in 
de Franse les behandeld. Over een win-
winsituatie gesproken!

In het eerste jaar helpen we onze leerlingen  

bij het leren leren: het opmaken van  

een studieplanning, het aanleren van een 

goede studiemethode en het aanbieden van 

vaktips hoe je best aan de slag gaat.  

We voorzien enkele vaste momenten waarop 

de leerlingenbegeleiding in de klas komt  

en samen met de vakleraar studietips eigen 

aan het vak aanleert.

In het eerste jaar wordt 

ICT (Informatie- en 

communicatietechnologie) 

binnen enkele vakken 

geïntegreerd en in themalessen 

aangereikt.
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JIJ ALS 
STUDENT

KEUZEGEDEELTE

In het eerste jaar kan je kiezen tussen 3 projecten: 

SPORT, STEM of ARTS. We kiezen hier bewust voor een 

aanbod van vakken waar je je creatief kan uitleven: 

expressie zowel in sport als in het creatieve via muziek, 

toneel of kunst of via technische toepassingen. 

Het zijn domeinen waar andere talenten, andere uit-

dagingen aan bod kunnen komen, maar die ook in 

belangrijke mate bijdragen tot het welbevinden en tot 

een meer algemene vorming.

SPORT: een gezonde levensstijl aanleren 

is één van de doelstellingen van onze 

school. Bewegen is daarbij een essenti-

eel element. We geven je de mogelijk-

heid om naast de 2 uur LO ook nog eens 

1 of 2 uur extra sport te volgen. De kans 

om kennis te maken met andere sporten, 

de kans om eens 2 uur na elkaar zich fysiek uit te le-

ven. We gaan voor SPORT naar de sportfaciliteiten van 

Sport Vlaanderen Brugge (Julien Saelens) waar we een 

geschikte accommodatie hebben voor dit project.

STEM: science, technology, engineering 

en mathematics. Naast de 2 uur tech-

niek in het basisgedeelte kan je kiezen 

voor 1 of 2 uur STEM. Hier krijg je de mo-

gelijkheid om wat je in wiskunde, aard-

rijkskunde of natuurwetenschappen 

gezien hebt, ook daadwerkelijk uit te 

testen: je ziet hoe die theorie in concrete toepassin-

gen aan bod komt en je bouwt of probeert dit zelf uit. 

Vanuit een onderzoeksvraag word je uitgedaagd om 

een oplossing te vinden. Werken met een 3D-printer, 

drones … zijn elementen van dit project. Een ideale 

kennismaking om uit te vinden of onze STEM@school 

in het derde jaar in de richting Wetenschappen een 

passende richting kan zijn.

ARTS: 1 of 2 uur creatieve expressie. 

Je doorloopt modules met plastische 

toepassingen, met muziek en met taal 

(voordracht, toneel …). De nadruk ligt 

op kunst beleven (een muziekvoorstel-

ling bijwonen of tentoonstelling bezoe-

ken) en zelf creatief iets uitwerken.

STEM

In het tweede jaar bieden we 2 bijkomende keuzemogelijkheden aan: SOCIO of DIGI.

SOCIO: je verkent via verschillende pro-

jecten een aantal maatschappelijke 

thema’s zoals armoede, jonge vluchte-

ling zijn, leven met een beperking, fair 

trade kopen, plasticsoep en ons klimaat, 

eenzaamheid in een wereld vol sociale 

media, … Onze samenleving bestaat uit 

een mix van mensen en er zijn heel wat uitdagingen 

in de toekomst, denk maar aan het klimaat, de vluch-

telingen, armoede in Vlaanderen, ongelijkheid we-

reldwijd. We verdiepen ons kort in wat achtergrondin-

formatie maar gaan dan vooral zelf aan de slag om 

iets kleins of groot te ondernemen om het verschil te 

maken. Het wordt ook heel concreet: een bezoek, ie-

mand uit de nood helpen, wat vrijwilligerswerk, een 

campagne organiseren, EHBO, de natuur een handje 

helpen, een actie op touw zetten.

DIGI je leert probleemoplossend en 

onderzoekend denken. Stap voor stap 

zullen we via Touchdevelop één van de 

grootste programmeertalen onder de 

knie krijgen en toepassen in het bou-

wen van een eigen game, later een 

website en tot slot een app die je dan 

kan installeren op je eigen smartphone. Zo zie je di-

rect in “real life” wat je geprogrammeerd hebt. Dit 

“probleemoplossend” denken is niet alleen handig 

bij het maken van een app, maar zal ook bij andere 

vakken goed van pas komen. Ready … set … code-

ren en programmeren maar!
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LESSENTABEL TWEEDE LEERJAAR (2A)

Gemeenschappelijk gedeelte1

aardrijkskunde 1

Engels 2

Frans 3

geschiedenis2 2

godsdienst 2

lichamelijke opvoeding 2

mens en samenleving2 1

muziek 1

natuurwetenschappen 1

Nederlands 4

techniek 2

wiskunde 4

Basisoptie Klassieke talen
Latijn-Grieks

Klassieke talen
Latijn

Moderne  
talen en  

wetenschapen

Latijn2 4 5 -

Grieks 3 - -

moderne talen - - 2

wetenschappen - - 2

economie2 - - 1

differentiatie3 - 1 1

keuze-uur4 - 1 1

klasuur 1 1 1

Totaal 33 33 33

1  In de lessentabel staat geen ICT. Toch komt 
ICT (informatie- en communicatie techno-
logie) ruim aan bod. Bepaalde leerinhou-
den van informatica worden op een aantal 
vaste momenten in het schooljaar aan alle 
leerlingen aangeboden.

2  CLIL: Content and Language Integrated 
Learning. Ook in het tweede jaar kan je 
kiezen om bepaalde vakken met de CLIL-
didactiek te volgen.

 -  In de basisoptie klassieke talen Latijn-
Grieks of Latijn kan je kiezen om het vak 
Latijn gedeeltelijk in het Frans te volgen en 
het vak geschiedenis in het Engels te vol-
gen of enkel het vak geschiedenis in het 
Engels te volgen.

 -  In de basisoptie Moderne talen en weten-
schappen kan je kiezen om economie, 
geschiedenis, mens en samenleving en 
natuurwetenschappen in het Engels te 
volgen.

3  In de basisopties klassieke talen Latijn en 
Moderne talen en wetenschappen is er 
een differentiatie-uur wiskunde. In dit uur 
werken we over de klassen heen. Leerlin-
gen die extra uitdaging nodig hebben, 
krijgen uitbreiding of verdieping: er wordt 
nieuwe leerstof aangereikt. Andere leerlin-
gen krijgen basisleerstof: er is tijd om extra 
oefeningen te maken of extra uitleg te krij-
gen.

4   In het keuze-uur van de basisopties klas-
sieke talen Latijn en moderne talen en we-
tenschappen kan je kiezen uit 5 projecten: 
ARTS, DIGI, SOCIO, SPORT of STEM.

  Er is geen voorkennis uit het eerste jaar ver-
eist. In het tweede jaar verruimen we het 
keuzegedeelte met SOCIO (sociale vor-
ming) en DIGI (programmeren).

JIJ ALS 
STUDENT

De leerlingen van de 
eerste graad kunnen op 

vrijwillige basis naschools 
een gratis cursus 

klaviervaardigheid volgen.
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 WAT NA HET TWEEDE JAAR? 

De basisoptie klassieke talen Latijn-Grieks bereidt jou voor op de ASO-studierichtingen of doorstromingsrich-

tingen Latijn-Grieks of Latijn in de tweede graad. Ook de keuze voor de ASO-studierichting economische 

wetenschappen, humane wetenschappen, moderne talen of natuurwetenschappen is mogelijk. 

De basisoptie klassieke talen Latijn bereidt jou voor op de ASO-studierichting of doorstromingsrichting Latijn 

in de tweede graad. De keuze voor een ASO-studierichting economische wetenschappen, humane weten-

schappen, moderne talen of natuurwetenschappen behoort ook tot de mogelijkheden. 

De basisoptie moderne talen en wetenschap-

pen bereidt jou voor op één van de volgende 

ASO-studierichtingen of doorstromingsrichtin-

gen economische wetenschappen, humane 

wetenschappen, moderne talen of natuur-

wetenschappen. 

Een oriëntering naar een studierichting in de 

tweede graad met een dubbele finaliteit 

(KSO- of TSO-studierichting) behoort ook 

tot de mogelijkheden.

STUDIEAANBOD TWEEDE EN DERDE GRAAD

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

met of zonder CLIL-didactiek

Lessentabel tweede en derde graad vind je terug op onze website www.sintjozefhumaniora.be

JIJ ALS 
STUDENT
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OPTIMALE 
BEGELEIDING 
AANBIEDEN
Onze school is een school op maat van elke leerling, waar 

begeleiding centraal staat en gedragen wordt door het 

volledige schoolteam. Wij willen in onze begeleiding voor 

elk van jullie optimale ontwikkelingskansen creëren en het 

accent leggen op de talenten van elkeen. Sommigen 

moeten meer uitgedaagd worden, anderen zullen nood 

hebben aan bijkomende ondersteuning.

GOED BEGONNEN IS HALF 
GEWONNEN …

Reeds bij de inschrijving nemen we de informatie op 

van elke leerling via de ouders of via de baso-fiche. 

Zo zijn leerkrachten op de hoogte van jouw talenten 

en/of de nood aan specifieke ondersteuning.

Eind augustus is er voor de nieuwe leerlingen en hun 

ouders een informatief onthaalmoment. Je maakt 

kennis met je klassenleraar, bezoekt het klaslokaal en 

haalt je boeken af.

De eerste schooldagen staan voor de leerlingen van 

het eerste jaar in het teken van het zich welkom en 

goed voelen op school: een kennismakings- en ont-
moetingsdag, de kennismaking met de werking van 

de school, het peter- en meterschap van de leerlin-

gen van het laatste jaar. Voor ouders is er eind sep-

tember een informele ontmoetingsavond.

DE LERAAR DOET ERTOE …

De begeleiding in de klas start bij de vakleraar. Leren 

en leren studeren begint immers in de les en de vak-

leerkracht is hierbij het best geplaatst om je verder uit 

te dagen of hulp te bieden, bv. bij ziekte, leerproble-

men of bij nood aan extra uitdaging.

Elke klas heeft een klassenleraar die verantwoorde-

lijk is voor zijn klas. Hij volgt je van heel nabij. In het 

eerste jaar besteden we ruim aandacht aan het wel-

bevinden , het “leren leren” en het “leren kiezen”.

Op geregelde tijdstippen komt de begeleidende 

kernklassenraad (een beperkte groep vakleerkrach-

ten) en de begeleidende klassenraad (alle leer-

krachten) samen. Door bespreking van de studiere-

sultaten zoeken de leerkrachten, indien nodig, naar 

een passende individuele begeleiding. 

Er wordt eventueel doorverwezen naar de cel leer-
lingenbegeleiding (leerlingenbegeleidster, graad-

coördinatoren, directieteam en CLB) die wekelijks 

samenkomt en nagaat hoe leerlingen het best ge-

holpen kunnen worden. De cel leerlingenbegelei-

ding zorgt voor de sociaal-emotionele begeleiding 

van de leerlingen. 

Handelingsgericht werken is hier de richtlijn. Voor-

beelden zijn een individueel gesprek, de begeleide 

avondstudie, de concrete afspraken bij dyslexie en 

dyscalculie vastgelegd in handelingsplannen, het 

project SJH+ voor snel lerende leerlingen, het volgen 

van een leersessie ‘leren leren’, het opvolgen van het 

welbevinden van de leerling, een no-blame aanpak 

bij pesten … 

Niet alleen de studieresultaten zijn belangrijk: we 

hechten ook veel belang aan de attitudes van de 

leerlingen. Zo krijg je tweemaal per jaar een attitu-

derapport en bespreken we dit met je in een indivi-

dueel coachinggesprek.

JIJ ALS 
STUDENT
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RUIMTE VOOR WELBEVINDEN, 
SPORT EN ONTSPANNING
AANDACHT VOOR HET 
WELBEVINDEN

Onze school voert een dynamisch gezondheidsbe-

leid en stelt het welbevinden centraal. Met projecten 

rond stress en weerbaarheid, genots- en geneesmid-

delen, seksualiteit en relaties, sociale vaardigheden 

(met o.a. workshop anti-pesten), veiligheid, gezonde 

levensstijl, omgaan met sociale media … zetten we 

volop in op preventie.

SPORT

Een gezonde geest ontwikkelt zich het best in een ge-

zond lichaam. Dat wisten ze in de oudheid al! Wij vul-

len de LO-lessen aan met jaarlijkse sportdagen, de 

mogelijkheid tot volleyballen, deelname aan loop-

crossen en interscholencompetities. De Sint-Jozef mi-

nivoetbalcup, die tussen de middag wordt betwist, is 

elk jaar opnieuw een daverend succes.

ONTSPANNING

Aan ontspannende activiteiten is er ook geen ge-

brek! Tijdens de middagpauze kan je gratis in de 

schaakclub, de Muziekfabriek, de T4U-club, de Vers-

afdeling, de fotoclub. Vrolijke momenten fleuren het 

schoolleven op, zorgen voor een aangenaam leefkli-

maat en bevorderen de band tussen leerlingen van 

verschillende leerjaren en tussen leerkrachten en 

leerlingen. Hoogtepunten die lang blijven nazinde-

ren, zijn het ontgroeningfeest, het bezoek van Sinter-

klaas en de 100-dagenshow. Onze zesdejaars zetten 

hun schouders onder deze unieke evenementen.

Ook leerlingen uit de andere jaren komen elk jaar 

weer met nieuwe initiatieven op de proppen. Via ver-

schillende werkgroepen en het leerlingenparlement 

moedigen we je aan om samen te werken en verant-

woordelijkheid op te nemen.

JEZELF 
ONTPLOOIEN
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SPORT BUITEN DE SCHOOLUREN
›  Deelname aan competities van de Stichting 

Vlaamse Schoolsport: veldlopen, voetbal, 

atletiek, indoorski, zwemmen … 

›  Avonturenweekend in de Ardennen of aan 

zee in de eerste graad

›  Dwars door Brugge

›  Survival run

SPORT TIJDENS DE SCHOOLUREN
›  LO-lessen: Tabigha (t.e.m. 3de jaar)

›  LO-lessen: Tempelhof (vanaf 4de jaar)

›  Keuze voor sport in 1ste en 2de jaar en 

seminarie sport in 5de jaar

›  Jaarlijkse sportdag

›  Tijdens de middagpauze

›  Voetbalcup op speelplaats

›  Zwemmen in het 1ste jaar

ACTIVITEITEN DOOR ONZE LEERLINGEN  
OF HET LEERLINGENPARLEMENT UITGEWERKT
›  Dag van de jeugdbeweging

›  Talentenjacht

›  Sinterklaasfeest

›  Knuffeldag

›  Valentijnsactie

› Avond van de Film

›  Galabal

JEZELF 
ONTPLOOIEN



16

EEN WERELD VAN CULTUUR 
ONTDEKKEN
We laten je op school kennismaken met heel wat cultuur. Je kan 

er zowel cultuur beleven als zelf creatief bezig zijn met cultuur. Dit 

kan in de lessen zijn, maar ook in activiteiten op de middag of in 

naschoolse activiteiten. Door onze centrale ligging zijn we binnen 

wandelafstand van de stadsbibliotheek, musea, het theater of het 

Concertgebouw en de filmzaal Lumière. Je krijgt zeker de kans om 

een tentoonstelling te bezoeken, of toneel- en filmvoorstellingen bij 

te wonen. In klasverband verkennen we steden in binnen- en bui-

tenland. Die uitstappen zijn vaak onvergetelijke ervaringen. 

We stimuleren je ook om zelf creatief bezig te zijn. Dit mondt 

vaak uit in voorstellingen of optredens die steevast enthousiast 

door ouders, leerlingen en leerkrachten worden onthaald. 

Zo is onze school meer dan ooit een plaats waar je met je vrien-

den de meest uiteenlopende ervaringen kan beleven en delen.

CULTUUR BELEVEN,  
EEN GREEP UIT ONS AANBOD

ZELF CREATIEF BEZIG ZIJN
›  Tweejaarlijkse cultuurdag voor iedereen

›  De Versafdeling met een voorstelling op 

Gedichtendag

›  Workshops in het Concertgebouw

› De Muziekfabriek

›  Schooltoneel, totaalspektakel of Griekse 

avond

EN BUITEN DE SCHOOLUREN  
VOOR DE VRIJWILLIGERS
›  Aanbod van de werkgroep cultuur:  

een muziekoptreden meepikken of toneel- 

en filmvoorstellingen bijwonen 

›  Aanbod van de vakgroep Klassieke talen: 

van tentoonstellingen over toneel tot opera

›  Uitstap naar de Boekenbeurs

›  Citytrip naar Amsterdam in het 3de jaar, 

naar London in het 4de jaar, cultuurreis naar 

Griekenland in het 5de jaar en citytrip naar 

Berlijn in het 6de jaar

BINNEN DE SCHOOLUREN
›  Filmvoorstellingen van “Lessen in het 

Donker” in de Lumière

›  Toneel op school of in de stadsschouwburg

›  Tentoonstellingen of musea

›  Didactische uitstappen (zoals in het 4de 

jaar naar Canterbury en Lille, in het 5de jaar 

tweedaagse naar Parijs)

JEZELF 
ONTPLOOIEN
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EVANGELISCHE WAARDEN 
MEEGEVEN
We willen als katholieke dialoogschool een moderne, 

op het evangelie geïnspireerde invulling en vorming 

geven aan die zoektocht naar zingeving. Elke jonge-

re, christen of niet, wordt uitgedaagd na te denken 

over het eigen levensbeschouwelijk profiel, over hoe 

om te gaan met verscheidenheid en voorbereid te 

zijn op een actieve deelname aan onze diverse sa-

menleving.

Voor elke leeftijdsgroep zijn er bezinningsmomenten 

met de klasgroep. Vieringen met de hele school be-

klemtonen de gelovige dimensie van het leven.

KRITISCHE 
ZELFBEWUSTE 
BURGERS 
VORMEN
Wij vinden het belangrijk om je met een kritische 

geest te wapenen. Zo leer je als verantwoordelijke 

jongere in de wereld te staan: verantwoordelijk voor 

je eigen keuzes én verantwoordelijk voor het welzijn 

van de mensen om je heen.

Mondiale vormingsdagen en occasionele thema-

dagen, zoals bv. de dikketruiendag, de dag van de 

jeugdbeweging, een verkiezingsdebat … belichten 

tal van politieke, economische, sociale en ecologi-

sche aspecten van onze geglobaliseerde wereld. 

Actuele problemen worden binnen en buiten de 

lessen besproken. Door mee te werken aan allerlei 

projecten ondervind je dat je in de samenleving iets 

kunt betekenen. Zo hou je voeling met wat er buiten 

je eigen leefwereld gebeurt.

SOCIAAL
›  Damiaanactie

›  Warmste Week @school

›  Plan-kind 

›  Amnesty International: schrijf ze vrij

›  Sober maal

›  Wereldwinkelontbijt

›  Verkiezingsdebat

›  Gastsprekers

›  Viering begin schooljaar

›  Bezinningsmomenten Kerstmis & Pasen

›  Uitzwaaimoment einde schooljaar

›  Ontmoetingsdagen 1ste, 3de en 5de jaar

›  Bezinningsdagen 2de, 4de en 6de jaar

›  Stille ruimte op school

AANDACHT VOOR EEN DUURZAME WERELD
›  Een tweejaarlijkse mondiale vormingsdag

›  Chalet op de speelplaats: verkoop  

fairtrade-producten

›  Drankenbeleid: gratis aanbod water

› Rikolto: good food@school

›  Afvalpreventie (sorteren/beperken afval …)

›  Good Planet Action dagen:  

vb. dikketruiendag, eet lokaal

JIJ EN DE 
WERELD
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EVEN PRAKTISCH …
DAGINDELING

De school is open vanaf 7.30 uur. Tegen 8.17 uur zijn 

de leerlingen op school. Om 8.21 uur start de eerste 

les. Een les duurt 50 minuten. In de voormiddag zijn er 

vier lesuren met een korte pauze tussen het tweede 

en het derde lesuur.

Tussen twee opeenvolgende lessen laten we een 

kleine onderbreking zodat de leerlingen even op 

adem komen of de verplaatsing naar een vaklokaal 

maken.

Om 12.00 uur begint de middagpauze.

Op maandag- en vrijdagmiddag zijn alle leerlingen 

op school tegen 13.17 uur. Op maandagmiddag zijn 

er nog twee lessen tot 15.03 uur en op vrijdagmiddag 

drie lessen tot 15.55 uur.

Dinsdag- en donderdagmiddag wordt er om 13.04 

uur gebeld en is er een pauze tussen het zesde en 

zevende lesuur. 

In het eerste jaar zijn er op:

›  dinsdagmiddag 4 lesuren en eindigen de lessen 

om 16.45 uur;

›  donderdagmiddag 3 lesuren en eindigen de les-

sen om 15.55 uur.

Voor de andere leerjaren kan er op dinsdag en/of 

donderdag een achtste lesuur tot 16.45 uur zijn.

Woensdagmiddag is er geen les.

AVONDSTUDIE

Na schooltijd is er de mogelijkheid tot avondstudie. 

Er is een afzonderlijke studie voor leerlingen van het 

eerste jaar/graad. Er is avondstudie op:

›  maandag van 15.15 tot 16.15 uur en van 16.30 tot 

17.30 uur;

› dinsdag van 17.00 tot 18.00 uur;

›  donderdag van 16.10 (wie een achtste lesuur heeft, 

vanaf 16.55 uur) tot 18.00 uur;

› vrijdag van 16.10 tot 17.30 uur.

SCHOOLRESTAURANT

Voor leerlingen die op school lunchen, zijn er drie 

mogelijkheden:

›  je eet een warme maaltijd;

›  je stelt een belegd broodje samen;

›  je voorziet je eigen lunchpakket.

In samenwerking met de cateringfirma Scolarest 

voorziet de school in een uitgebreid voedsel- en 

drankenaanbod en dit in een zelfbedieningssysteem. 

Op maandag eindigen voor alle leerlingen 

de lessen om 15.03 uur. We creëren hier een 

moment waarop leerlingen op school kunnen 

blijven: tijd om taken te maken in een compu-

terlokaal, tijd voor groepswerk met medeleer-

lingen, tijd voor remediëring of tijd om deel te 

nemen aan vergaderingen ter voorbereiding 

van activiteiten. Het vroegere einduur op 

maandag geeft de leerlingen ook de kans om 

het schoolwerk voor de rest van de week goed 

voor te bereiden.
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Onze kok maakt elke dag opnieuw lekkere maaltij-

den met de nodige variatie en keuzemogelijkheden. 

Elke middag is er keuze uit twee dagschotels of een 

vegetarische maaltijd, een warm en koud groente-

buffet, verse soep en een rijk assortiment aan des-

serts. In alle gevallen streven wij naar voedzame en 

gevarieerde voeding tegen een aantrekkelijke prijs.

SCHOOLBOEKENFONDS

Het schoolboekenfonds is een service die wij de 

ouders aanbieden. Het bespaart het zoeken naar 

de juiste schoolboeken en daarenboven is het nog 

voordelig ook. Handboeken worden gehuurd en 

werkboeken worden aangekocht. Op het einde van 

de vakantie haal je het kant-en-klaar boekenpak-

ket af op school. Huurboeken lever je terug in op het 

einde van het schooljaar.

De boekenkastjes die wij voor alle leerlingen ter be-

schikking stellen, beperken de last van al te zware 

boekentassen.

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING

Smartschool, ons elektronisch communicatie- en 

leerplatform, bevordert de communicatie tussen 

leerlingen en leerkrachten, tussen ouders en school. 

Zo kunnen leerlingen en ouders op een digitale ma-

nier de schoolagenda consulteren, resultaten van 

toetsen en taken raadplegen, en de corresponden-

tie en verslaggeving nalezen. Daarnaast vinden leer-

lingen in deze digitale leeromgeving lessen, oefe-

ningen, bijkomende documentatie en informatie, 

testen, remediëring e.d. De toegang tot Smartschool 

is voorbehouden voor leerlingen, hun ouders en het 

personeel. In het begin van het schooljaar is er voor 

ouders een praktisch infoavond over het werken met 

Smartschool.

BIJDRAGEREGELING VOOR 
OUDERS IN DE KOSTEN

Op de schoolrekening komen de werkelijke kosten 

voor uitstappen, drukwerk e.d. De school wil een 

prijsbewuste politiek volgen om de schoolkosten te 

beperken. Voor het gebruik van de infrastructuur (ref-

ter, sportzaal, OLC …) rekenen we geen vergoeding 

aan. Ook het deelnemen aan middagactiviteiten of 

volgen van naschoolse studie en lessen klavierge-

wenning zijn gratis.

INTERNAAT: ‘STUDEREN OP 
SCHOOL EN SAMENLEVEN MET 
ANDEREN’
Ons internaat biedt plaats aan een 60-tal leer-

lingen. De mooie, moderne kamers mogen 

door de leerlingen naar eigen smaak en voor-

keur ingericht worden, zodat de school voor 

hen ook een beetje ‘thuis’ kan zijn. Het dage-

lijkse ritme wordt bepaald door de lessen, de 

studietijd, de ontspanningsmomenten en de 

extra activiteiten die zowel binnen als buiten 

de schoolmuren plaatsvinden.

Wie meer inlichtingen wenst, kan altijd contact 

opnemen met de internaatsbeheerder.

Tel. 050 33 19 43 of internaat.sintjozefbrugge.be



SINT-JOZEF HUMANIORA

Noordzandstraat 76

8000 Brugge 

Tel. 050 47 17 17

sjh@sintjozefhumaniora.be 

www.sintjozefhumaniora.be

 www.facebook.com/sintjozefhumaniora
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HOE SINT-JOZEF HUMANIORA BEREIKEN?
› vlot en veilig met de fiets

› op wandelafstand van de bushalte

› op enkele minuten van het station
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