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EEN WARM 
WELKOM!
Scholengemeenschap WIJS! overkoepelt alle katholieke secundai-
re scholen van Sint-Niklaas, met daarbij ook scholen in Lokeren 
en Stekene. We steunen op een bijzonder rijke traditie. 

WIJS! heeft de breedste waaier aan kwaliteitsvolle studiemogelijkheden in de 
regio van het Waasland. Je vindt vast wel iets dat aansluit bij je interesses en 
talenten. Op die manier ben je goed voorbereid op je hogere studies of je profes-
sionele leven.

Iedereen is welkom in scholengemeenschap WIJS! Wij vinden diversiteit immers 
heel belangrijk, want iedere leerling heeft recht op gelijke kansen. 

Tijdens de infodagen en PEP-dagen krijg je de mogelijkheid om te ontdekken 
welke studierichtingen we in welke scholen aanbieden. Deze brochure is een 
leidraad om je te helpen de juiste studierichting te kiezen.

Het is best spannend om een studierichting te kiezen, neem dus zeker een kijkje 
in onze brochure. We wensen je alvast heel veel succes toe in de rest van je  
studiecarrière!

Gertjan De Smet
Coördinerend directeur Scholengemeenschap WIJS!

PEP-dagen: 
Voor leerlingen die de overstap maken naar het secundair onderwijs, 
organiseert WIJS! in maart 2021 een digitale versie van de PEP-dagen
(‘Proeven En Proberen in het secundair onderwijs’).

Infomomenten naar het eerste jaar:
SCHOOL DATUM UREN
Berkenboom Humaniora 25/03 19.00 u.
 27/03 10.00 - 17.00 u.
PORTUS berkenboom 27/03 10.00 - 17.00 u.
Broederschool Biotechnische en Sport 06/03 13.30 - 16.00 u.
Broederschool Eerste Graad 06/03 13.30, 15.00 en 16.30 u.
Broederschool Stekene 18/03 19.30 u.
Broederschool Lokeren  22/03 tot 26/03 09.00 - 15.00 u.
H. Familie Secundair 04/03 19.30 u.
 06/03     13.00 - 17.00 u.
Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie 06/03 10.00 - 16.00 u.
Sint-Carolus 12/03 19.30 u.
Sint-Jozef-Klein-Seminarie 05/03 17.00 - 21.00 u.
 06/03 10.00 - 16.30 u.
VTS3   - OV4 14/01 19.30 u.
  - OV3 + OV4  18/03  19.30 u.
WeTech Academy 04/03 18.00 - 21.00 u.

Openschooldagen:
SCHOOL DATUM UREN
Berkenboom Humaniora  08/05 10.30 - 17.00 u.
PORTUS berkenboom 08/05 10.30 - 17.00 u.
Broederschool Biotechnische en Sport 08/05 10.00 - 17.00 u.
Broederschool Eerste Graad 08/05 13.30 - 17.00 u.
Broederschool Handel 08/05 13.30 - 17.00 u.
Broederschool Humaniora 08/05 13.30 - 17.00 u. 
Broederschool Lokeren 26/03 16.00 - 20.00 u.
Broederschool Stekene 09/05 10.00 - 17.00 u.
H. Familie Secundair 08/05 13.00 - 17.00 u.
Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie 08/05  13.00 - 17.30 u.
Sint-Carolus 08/05 en 09/05  13.30 - 17.00 u.
Sint-Jozef-Klein-Seminarie 08/05 13.30 - 17.00 u.   
VTS3 08/05 10.00 - 17.00 u.
WeTech Academy 08/05 10.00 - 17.00 u.

Voor het aanmelden en inschrijven: zie pagina 9 van deze brochure
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De overgang van de basisschool naar het secundair onderwijs is  
een belangrijke stap. Als scholengemeenschap WIJS! willen we 
verzekeren dat je dit zo vlot mogelijk doet. Daarom hebben we een 
reeks basiszorgmaatregelen afgesproken waarop je als leerling in het 
eerste jaar steeds mag rekenen.

Hierbij gaan we uit van de volgende basisprincipes:

1 Je krijgt een warm welkom via onthaalgesprekken en –momenten.

2 We hechten veel belang aan je welbevinden op school. Via participatie,  
 leerlingenbegeleiding en vaste aanspreekpunten ontwikkelen we een veilig en
 warm klas- en schoolklimaat.

3 Iedereen is welkom. Diversiteit en gelijke kansen krijgen een duidelijke plaats 
 binnen onze scholen.

“Je krijgt een warm 
welkom via onthaal-
gesprekken en –
momenten”

4 We bieden je een krachtige en stimulerende leeromgeving.

5 Je ouders kunnen rekenen op duidelijke communicatie. 

6 Via een actief taalbeleid krijgt iedereen maximale kansen om voldoende 
 taalvaardig te worden in het Nederlands.

7  WIJS! zet in op het reduceren van schoolkosten. De schoolfactuur mag 
 geen hinderpaal zijn om onderwijs te genieten.

8 We gaan voor een transparante communicatie over toetsen & examens. 
 Je eigen leerproces is gebaat bij duidelijke feedback.

9 We begeleiden je om de juiste studiekeuze te maken en voorzien hiervoor 
 de nodige informatie en oriënteringsadviezen.
 
Jij en je ouders hoeven hier in principe niets voor te doen, maar we verwachten
natuurlijk wel een basisengagement. Om ervoor te zorgen dat je goede school-
resultaten behaalt, moet iedereen z’n steentje bijdragen. Met die gedeelde 
verantwoordelijkheid realiseren we een positieve samenwerking tussen jezelf, 
je ouders en de school.

  Geïnteresseerd in de volledige basistekst? Surf naar www.sowijs.be
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Ook als je extra zorg nodig hebt.
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Inclusief onderwijs waar mogelijk
Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften worden in onze regio de krachten 
gebundeld in één ondersteuningsnetwerk: De Accolade.
De Accolade versterkt onze scholen bij het uitwerken van zorg op maat.
Voor meer info: www.deaccolade.be • info@deaccolade.be • 09 346 90 08 

 Meer info via www.deaccolade.be

Buitengewoon onderwijs waar nodig
WIJS! biedt een ruim aanbod aan buitengewoon onderwijs:
Onderwijsvormen 1 en 2, type 2 en 3 in Broederschool Lokeren
Onderwijsvormen 3 en 4, type basisaanbod en type 9 in VTS3 

STEM: mechanica, bouw, groenvoorziening en –decoratie, hout
Maatschappij en welzijn: horeca, logistiek onderhoud
Economie en organisatie: organisatie en logistiek

 Meer info via  www.broeders.be 
    www.vts3.be

Het internaat - waar nodig en mogelijk
Voor leerlingen de oplossing voor wie de afstand tussen school en thuis tijdrovend 
is. Voor ouders de partner in opvoeding, eventueel in samenwerking met de school 
en het CLB. Voor jongeren een baken van rust via een regelmatige dagorde, duidelij-
ke afspraken en een eigen kamer. Voor de vriendschappelijke en huiselijke sfeer.
Voor studiecoaching op maat. Voor leuke groepsactiviteiten.

 Internaat SJKS, Collegestraat 31, 9100 St.-Niklaas, 03 780 71 60
 https://internaat.sjks.be

De juiste informatie via onze info-film

Scholengemeenschap WIJS! maakte een film met alle nodige info over de 
verschillende opties en studierichtingen in de eerste graad. We geven hierbij aan 
waarop te letten bij het maken van de studie- en schoolkeuze. Deze film wordt 
vanaf 15 februari 2021 ter beschikking gesteld van de basisscholen en zal ook op 
www.sowijs.be te zien zijn.
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Zonder COVID-19 zou uw zoon of dochter eind maart 2021 kunnen deelnemen aan 
de  PEP-dagen.  PEP of voluit ‘Proeven En Proberen in het secundair’, is ondertussen 
een begrip in meer dan 40 basisscholen in onze ruime regio.
In dit coronajaar doen we er echter alles aan om uw kind een waardig alternatief te 
bieden.
De verschillende secundaire scholen van WIJS! reiken de basisscholen in de eerste 
helft van maart een reeks filmpjes aan om zo hun aanbod en studierichtingen op een 
boeiende manier voor te stellen.
Zijn er daarna toch nog dingen niet duidelijk? 
Eind maart krijgt uw zoon of dochter een antwoord op meer persoonlijke vragen die 
misschien in de filmpjes niet worden beantwoord. We voorzien net voor aanvang van 
de aanmeldingsperiode een digitale  vraag-en-antwoordsessie die zal helpen om de 
laatste knopen door te hakken bij de studiekeuze.

   Meer info via www.pepdagen.be

Kennismaken met de scholen

Kennismaken met de scholen doe je best op de infoavonden of openschooldagen. 
Tijdens deze momenten krijg je uitgebreid de mogelijkheid om de scholen goed te 
leren kennen. Zo vind je vast een school die bij jou past.

   Alle infomomenten en openschooldagen vind je op pag. 2 en www.sowijs.be

Hoe inschrijven?

Inschrijven in 1A en 1B gebeurt voor onze scholen digitaal.
Tussen 1 april en 28 april 2021 kan je jezelf aanmelden via de website  
www.naarhetsecundair.be. Het tijdstip waarop je dit binnen deze periode doet, 
speelt geen rol. Je geeft één of meerdere schoolkeuzes op. De plaatsen in de 
scholen worden op 6 mei toegewezen. Hiervoor ontvang je een ticket.
Tussen 8 mei en 2 juni 2021 kan je je na afspraak met de school inschrijven. Heb je 
je niet digitaal aangemeld, dan kan je vanaf 31 mei inschrijven in de scholen waar 
nog plaatsen vrij zijn.

   Meer info via www.naarhetsecundair.be 

Het CLB helpt

Met vragen over je studiekeuze kan je steeds terecht bij het CLB.

   Meer info via www.vclbwaasdender.be
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STARTEN IN HET EERSTE JAAR
Heb je een getuigschrift basisonderwijs? Dan start je in de A-stroom (1A). 
Heb je geen getuigschrift basisonderwijs? Dan start je in de B-stroom (1B).

De lessentabel van het eerste jaar bestaat uit 27 u basisvorming en 5 u differentia-
tie. In het deel differentiatie kan elke school eigen accenten leggen. Onderzoek hoe 
de school van je keuze deze uren besteedt aan remediëring (extra ondersteuning), 
verdieping (extra uitdaging) en/of verbreding (interesse). Dit is belangrijk in functie 
van de doorstroming naar de tweede graad.
De scholen lichten de lessentabellen en hun keuzes toe tijdens infomomenten, 
infoavonden en openschooldagen. Ook op de website van elke school vind je heel 
wat informatie.

WAT NA HET EERSTE JAAR?
In het tweede jaar kan je kiezen uit verschillende basisopties. Deze effenen het 
pad naar de studierichtingen in de 2de en 3de graad. Het is een goed idee om bij de 
keuze voor je school ook meteen te kijken naar het aanbod van deze school in de 
2de en 3de graad.
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ECONOMIE EN ORGANISATIE
Heb je interesse in de verschillende aspec-
ten van de bedrijfswereld? Ben je al een 
beetje vertrouwd met de computer en wil 
je die kennis nog verder uitbouwen? 
Dan is deze technisch-theoretische rich-
ting vast iets voor jou.

SCHOLEN
• Broederschool Eerste graad
• Broederschool Stekene
• Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie

MODERNE TALEN 
EN WETENSCHAPPEN 
Denk je graag buiten de begane paden? 
Heb je interesse in een brede, algemene 
vorming met aandacht voor taal en cultuur, 
naast wetenschappen en technologie?

SCHOLEN
• Berkenboom Humaniora
• Broederschool Eerste graad
• Broederschool Stekene
• H. Familie Secundair
• Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie
• Sint-Jozef-Klein-Seminarie

KUNST EN CREATIE  
Ben jij een creatieveling? Ben je nieuws-
gierig naar kunst en vormgeving? Zie je 
jezelf in de wereld van architectuur en 
interieurvormgeving, beeldende kunst of 
heb je eerder een voorliefde voor mode?

SCHOLEN
• PORTUS berkenboom

STEM-TECHNIEKEN 
Met STEM-technieken willen we je voorbe-
reiden op typisch technische en praktische 
studierichtingen. Ben je een kei - of wil je 
er een worden -  in probleemoplossend 
denken, dan is deze combinatie van wis-
kunde en wetenschappen in de technolo-
gie en techniek, zeker iets voor jou.

• Pakket Agro- en biotechnieken
 • Broederschool Biotechnische en Sport
 • VTS3 (BuSO)

• Pakket Bouw- en houttechnieken
 • VTS3 (BuSO)
 • WeTech Academy 

• Pakket Mechanica-elektriciteit 
 • Broederschool Stekene
 • VTS3 (BuSO)
 • WeTech Academy

KLASSIEKE TALEN
Ga jij de uitdaging aan om antieke teksten 
te ontleden en zo jouw inzicht in moderne 
talen te vergroten? Ben je geïnteresseerd 
in de Griekse en Romeinse culturen, die 
samen de hoeksteen van onze westerse 
samenleving vormen? 
• Pakket Latijn
 • Berkenboom Humaniora
 • Broederschool Eerste graad
 • H. Familie Secundair
 • Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie
 • Sint-Jozef-Klein-Seminarie

• Pakket Grieks-Latijn
 • Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie
 • Sint-Jozef-Klein-Seminarie

SPORT 
Ben je gebeten door sport, geboeid door 
de werking van het menselijk lichaam en 
sociaal vaardig? Wil je kennismaken met 
sportdisciplines die in de gewone LO-les-
sen niet aan bod komen?  

SCHOLEN
• Broederschool Biotechnische en Sport
• Broederschool Stekene
• Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN 
Heb je grote interesse in het sociaal ge-
drag van mensen? Wil je antwoorden zoe-
ken op maatschappelijke vraagstukken? 
Wil je graag zorg dragen voor mensen? 

SCHOLEN
• PORTUS berkenboom 
• Sint-Carolus Secundair Onderwijs

STEM-WETENSCHAPPEN 
Wil je op een creatieve manier je wiskun-
dige, wetenschappelijke en technische 
competenties aanscherpen? Los je graag 
technische problemen op? Laat dan de 
bedenker in je los!

SCHOLEN 
• Broederschool Biotechnische en Sport
• Sint-Carolus Secundair Onderwijs 
 • VTS3 (BuSO)
• WeTech Academy

VOEDING EN HORECA 
(IN AANVRAAG) 
Werk je graag in de keuken? Ben je geïnte-
resseerd in de wetenschappelijke weg die 
elk product aflegt tot het op je bord ligt? 

 SCHOLEN
• Sint-Carolus Secundair Onderwijs

BASISOPTIES 
A-STROOM 2A

* kijk voor een overzicht en contactgegevens van de scholen op pagina 18
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ECONOMIE EN ORGANISATIE
Zegt economie, boekhouding en informa-
tica je wel iets? Zit verkopen in je bloed? 
Of wil je later je eigen winkel of zaak?

SCHOLEN
• PORTUS berkenboom
• Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie

SPORT 
Vind je sporten en bewegen zeer belang-
rijk? Hou je van een sportieve uitdaging? 
Wil je veel te weten komen over het men-
selijk lichaam, gezondheid en veiligheid?

SCHOLEN 
• Sint-Carolus Secundair Onderwijs

STEM-TECHNIEKEN  
Hou je van techniek. Bedenk je graag een 
praktische oplossing voor een probleem 
en maak je die ook graag? Laat dan de 
maker in je los!
 
• Pakket Land- en tuinbouw
  • Broederschool Biotechnische en Sport
  • VTS3 (BuSO)
 • Pakket Bouw en hout
  • VTS3 (BuSO)
  • WeTech Academy 
• Pakket Mechanica-elektriciteit
  • Broederschool Stekene
  • VTS3 (BuSO)
  • WeTech Academy 

KUNST EN CREATIE  
Ben jij creatief en handig?  Ben je geboeid 
door reclame en publiciteit in het straat-
beeld en bekijk je graag etalages?

SCHOLEN 
• PORTUS berkenboom

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN
Is zorgen voor mensen je ding? Wil je leren 
zorg dragen voor de gezondheid en het 
lichaam van jezelf en anderen? Of ben je 
geïnteresseerd in haar- of schoonheids-
verzorging of het maken van kleding?

SCHOLEN 
• PORTUS berkenboom
• Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie
• Sint-Carolus Secundair Onderwijs
• VTS3 (BuSO)

VOEDING EN HORECA 
(IN AANVRAAG)  
Werk je graag in de keuken, ben je 
nieuwsgierig naar de eigenschappen van 
voedingsmiddelen of heb je interesse in 
de voedings-en horecasector?
Wil je meer leren over het ontvangen en 
bedienen van gasten?

SCHOLEN 
• Sint-Carolus Secundair Onderwijs

BASISOPTIES 
B-STROOM 2B
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Binnen elk domein kan je studierichtingen kiezen met een doorstroomfinaliteit (die je 
voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs), een arbeidsmarktgerichte 
finaliteit (die je voorbereiden op de arbeidsmarkt) of een dubbele finaliteit (die je 
voorbereiden op beide mogelijkheden).

WAT NA DE EERSTE GRAAD?
Als je nu start in het secundair onderwijs, zal je terecht komen in het hervormd 
secundair onderwijs. In de tweede en derde graad komen er nieuwe studierichtingen 
en een vernieuwde structuur. Je studiekeuze zal dan bepaald worden in functie van 
drie finaliteiten en zeven domeinen.

D  Finaliteit doorstroom. De school biedt studierichtingen (tso, kso) aan die je voorbereiden om 
 een opleiding te volgen aan een hogeschool of een universitaire opleiding die aansluit bij je 
 studierichting van het secundair onderwijs.
D  Finaliteit doorstroom. De school biedt studierichtingen (aso) aan die je breed voorbereiden
 om een opleiding te volgen aan een hogeschool of universiteit. Deze studierichtingen zullen na
 de modernisering van het secundair onderwijs als ‘domeinoverschrijdend’ worden beschouwd.

D/A   Finaliteit doorstroom en arbeidsmarkt. De school biedt studierichtingen (tso, kso) aan
 die je voorbereiden om te starten op de arbeidsmarkt of een opleiding binnen dit 
 domein te volgen aan een hogeschool.
A Finaliteit arbeidsmarkt. De school biedt studierichtingen (bso, dbso) aan die je 
 voorbereiden om te starten op de arbeidsmarkt.
HBO5 Verpleegkunde. 
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STUDIERICHTINGEN 
2e EN 3de GRAAD
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ECONOMIE 
EN ORGANISATIE
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* kijk voor een overzicht en contactgegevens van de scholen op pagina 18



WIJS! SCHOLEN

 Berkenboom Humaniora

 PORTUS berkenboom

Broederschool Biotechnische en Sport

Broederschool Eerste graad

Broederschool Handel

Broederschool Humaniora

Broederschool Lokeren (BuSO)

Broederschool Stekene

H. Familie Secundair

Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie

Sint-Carolus Secundair Onderwijs

Sint-Jozef-Klein-Seminarie

Centrum Leren & Werken Connect

VTS3 (BuSO)

WeTech Academy

Kleine Peperstraat 16, 9100 Sint-Niklaas

Kalkstraat 26, 9100 Sint-Niklaas

Weverstraat 23, 9100 Sint-Niklaas

Kroonmolenstraat 8, 9100 Sint-Niklaas

Nieuwstraat 91, 9100 Sint-Niklaas

Nieuwstraat 75, 9100 Sint-Niklaas

Molenstraat 38, 9160 Lokeren
Daknamdorp 89, 9160 Lokeren

Nieuwstraat 17, 9190 Stekene

Hofstraat 15, 9100 Sint-Niklaas

Plezantstraat 135, 9100 Sint-Niklaas

Hospitaalstraat 2, 9100 Sint-Niklaas
L. De Meesterstraat 58, 9100 Sint-Niklaas
L. De Meesterstraat 3, 9100 Sint-Niklaas

Collegestraat 31, 9100 Sint-Niklaas

Kokkelbeekstraat 44, 9100 Sint-Niklaas

Breedstraat 104, 9100 Sint-Niklaas

Breedstraat 152, 9100 Sint-Niklaas

03 760 41 20

03 760 41 00

03 760 10 90

03 361 16 61

03 780 92 20

03 780 92 00

03 348 37 96

03 779 67 94

03 776 68 38

03 760 08 60

03 780 51 23

03 780 71 50

03 777 44 31

03 780 53 61

03 777 07 06

info@berkenboomhum.be

info@portusberkenboom.be

info@bio.broeders.be

info@1stegraad.broeders.be

info@handel.broeders.be

info@humaniora.broeders.be

info@buso.broeders.be

info@stekene.broeders.be

directie@hfamilie.com

info@olvp.be

info@sint-carolus.be

info@sjks.be

info@clwconnect.be

dir.vtsbuso@vtssn.be

info@wetech.be

www.berkenboomhum.be

www.portusberkenboom.be

www.bio.broeders.be

www.eerstegraad.broeders.be

www.handel.broeders.be

www.humaniora.broeders.be

www.buso.broeders.be

www.stekene.broeders.be

www.hfamilie.com

www.olvp.be/secundair

www.sint-carolus.be

www.sjks.be

www.clwconnect.be

www.vts3.be

www.wetech.be
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CONTACTGEGEVENS
Scholengemeenschap WIJS! – secundaire scholen
Plezantstraat 135, 9100 Sint-Niklaas
03 760 08 70
info@sowijs.be 
www.sowijs.be 

VCLB Waas en Dender
Ankerstraat 63, 9100 Sint-Niklaas
www.vclbwaasdender.be 
Verantwoordelijke vestiging Sint-Niklaas secundair onderwijs: 
Peter Temmerman: 03 316 20 00, sint-niklaas.secundair@vclbwaasdender.be 
Verantwoordelijke vestiging Sint-Niklaas basisonderwijs: 
Etienne Baeke 03 316 20 00, sint-niklaas.basisonderwijs@vclbwaasdender.be 

OKAN (onthaalklas anderstalige nieuwkomers): wordt georganiseerd door:
PORTUS berkenboom – Kalkstraat 26, 9100 Sint-Niklaas – 03 760 41 00
info@portusberkenboom.be     www.portusberkenboom.be 
Sint-Jozef-Klein-Seminarie – Collegestraat 31, 9100 Sint-Niklaas – 03 780 71 50
info@sjks.be    www.sjks.be  

De Accolade (ondersteuningsnetwerk)
09 346 90 08 
info@deaccolade.be    www.deaccolade.be 
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