
// Welkom
Beste leerling
Beste ouder

Volgend jaar ga je naar het secundair onderwijs. Dat is een grote stap. 

Samen met je ouders maak je enkele belangrijke keuzes: welke school kies je? Welke keuzes zal je 
maken?

In deze folder informeren we jullie over onze school en over ons studieaanbod.

Aarzel niet om ons te contacteren als je meer vragen hebt.

Het team van Emmaüs secundair.
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// Waarom kiezen voor onze school?
/ Een uniek pedagogisch project

Emmaüs op weg

In Emmaüs gaan wij samen op weg, met een warm hart en wederzijds respect en zorg voor elkaar. 
We zijn een christelijk geïnspireerde school waar leerlingen terecht kunnen in verschillende onder-
wijsvormen. 
We zijn een open en gastvrije school waar we als mens allemaal gelijkwaardig zijn. 
We geven iedereen de kans om als mens te groeien.

Kwaliteitsvol onderwijs

In Emmaüs bieden we een krachtige leer- en leefomgeving voor iedereen. 
We zijn een school met een gepassioneerd en gespecialiseerd team. Wij coachen elke leerling om 
gaandeweg het leerproces in eigen handen te nemen. 
We geloven in de unieke talenten en competenties van elke leerling en elke medewerker. 
Doorheen de tijd dat leerlingen bij ons school lopen, begeleiden we hen intensief om studiekeuzes 
te maken die passen bij hun groeiende persoonlijkheid en mogelijkheden.

Dicht bij jou

In Emmaüs dragen we zorg voor elkaar opdat iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt. 
Samen met leerlingen, ouders en lokale partners bouwen we aan een duurzame toekomst.
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/ Heel wat troeven

         Brede zorg voor alle leerlingen

         Open en hartelijke sfeer 

Een school is meer dan enkel leren, we gaan samen vooruit in je leven.

         Massaal digitaal 

Emmaüs wil kwaliteitsvol en eigentijds onderwijs aanbieden. Daarom hebben we een leerlaptop-
project uitgewerkt met een persoonlijk leertoestel op maat van onze leerlingen en onze school. ICT 
beschouwen wij niet als een doel op zich, maar als een hulpmiddel. Met de laptop creëren we meer 
interactie, snellere feedback en staan we nog dichter bij de actualiteit. Het is een boeiende aan-
vulling op de handboeken en het andere cursusmateriaal.
Op 1 september 2020 zijn de leerlingen van het 3de en 5de jaar gestart met het leerlaptopproject. 
Vanaf 1 september 2021 zullen alle leerlingen over een laptop beschikken, ook de leerlingen van de 
1ste graad.

         CLIL 

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. In CLIL zijn de lessen en het lesmateriaal 
van een niet-taalvak, bijvoorbeeld geschiedenis, in een andere taal, bijvoorbeeld Frans of Engels. 
Je pikt dan spontaan en stressvrij de taal op. Je Frans of Engels wordt er beter door, en het is ook 
goed voor je leervaardigheden in het algemeen! Wij bieden CLIL-lessen aan vanaf het 1ste jaar. 

Emmaüs Secundair Aalter4



          STEM 

STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. Bij ons school kan je je technisch 
talent en zin voor wetenschap en wiskunde helemaal ontwikkelen.

          Moderne infrastructuur 

Nieuwe werkplaatsen, up-to-date machines en goed uitgeruste lokalen.

          Klaar voor werk & hogere studies 

Na een opleiding op onze school vind je snel werk of ben je uitstekend voorbereid op studies in het 
hoger onderwijs.

          Buitenlandse ervaringen 

Bij ons op school krijg je de kans om deel te nemen aan buitenlandse reizen en stages, Europese 
uitwisselingen…
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/ Een aparte middenschool

Je kan bij ons les volgen van het 1ste tot het 6de jaar. Het 1ste en het 2de leerjaar vor-
men samen de eerste graad. Op onze school noemen we dat de middenschool.

De middenschool is kleinschalig, gezellig en geborgen: we hebben onze eigen leerlin-
genbegeleiding, leerlingensecretariaat, studiezaal, refter… Zo krijg je tijd en ruimte om 
te wennen aan de grote secundaire school.

// Hoe contact opnemen?
We beantwoorden graag al je vragen: Je kan de school telefonisch contacteren op het nummer 09 
398 78 00. Via mail zijn we te bereiken op emmaussecundair@op-weg.be.

We lanceren dit schooljaar ook onze app. Je kan er heel veel info vinden over de school en het 
studieaanbod. De app wordt regelmatig aangevuld met nieuwtjes over de school.

Om de app te kunnen bekijken installeer je eerst de “open dag app” op je 
Smartphone. Je vindt deze app in de appstore. 
Om onze school toe te voegen, scan je deze QR-code. 
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warm en cool tegeli jk
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In het 1ste leerjaar A krijgen alle leerlingen dezelfde basisvorming van 28 lesuren per week: 
de basiskennis en basisvaardigheden die je nodig hebt voor het 2de leerjaar A.

Hoe vullen we deze basisvorming aan?

- Je kiest samen je ouders voor een keuzepakket van 2 lesuren per week;

- We bieden je ook 2 uur kennismakingspakketten per week aan. 
  Je maakt kennis met thema’s en vakken waar je niet voor hebt gekozen.
  Zo leer je ook andere thema’s kennen: dat is goed voor je persoonlijke ontwikkeling. 
  Het helpt je ook bij je verdere studiekeuze.

// Het eerste jaar A
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vak uur

Aardrijkskunde 2

Beeld 2

Engels 1

Frans 4

Geschiedenis 1

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Klasuur / Mens & samenleving 1

Muziek 1

Natuurwetenschappen 2

Nederlands 4

Techniek 2

Wiskunde 4

Wat maakt onze basisvorming uniek?

Op onze school krijg je in het 1ste leerjaar A 
minimum 4 uren Frans en 1 uur Engels. Dat is 
een bewuste keuze: we vinden taalvaardigheid 
belangrijk.

Je krijgt het vak “Mens en samenleving” van je 
titularis. Tijdens dit titularisuurtje kan je met je 
titularis en je klasgenoten ervaringen uitwisselen, 
eventuele ruzies uitpraten, rapporten bespreken, 
een examenplanning maken... 
We investeren in een goede begeleiding van de 
klas. 

/ Basisvorming / een stevig fundament voor iedereen



Je hebt een brede interesse in de wereld en de organisatie van de 
maatschappij. 
Je volgt de actualiteit. Kopen en verkopen spreekt je aan.
Je leert een mening vormen over maatschappelijke keuzes: zijn deze 
keuzes klantvriendelijk, duurzaam, ecologisch en solidair?

Je wil jouw communicatieve vaardigheden vergroten.
Je vindt het belangrijk om verschillende talen te kunnen spreken
Je hebt interesse in de cultuur van de verschillende taalregio’s.
Als je dit keuzepakket volgt bieden we je bovendien het vak 
geschiedenis in het Engels aan.

Je bent sociaal en je hebt interesse in de mens en maatschappij.
Je zet je graag in voor anderen.
Je bent benieuwd wat een gezonde levensstijl en een gezonde 
leefomgeving kunnen betekenen voor jezelf, voor de ander en voor de 
maatschappij.

Naast het basispakket is ook jouw interesse belangrijk.  Daarom bieden we jou keuzepakketten aan.  
Een keuzepakket bestaat uit 2 lesuren per week. Het keuzepakket Latijn omvat 4 lesuren per week.

/ Het keuzepakket / jouw interesse voorop

Economie

Economie 1

Wiskunde 1

Moderne vreemde talen

Engels 1

Frans 1

Sociale vorming

Sociale vorming 2
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Je denkt creatief en je gaat graag met wiskunde en wetenschappen 
aan de slag.
Je zoekt naar oplossingen en legt vlot uit waarom.
Je hebt een brede interesse voor technologie en engineering.

Je bent geïnteresseerd in antieke cultuur en de kennis van de klassieke 
taal. 
Je wil een brede basis leggen om vlot moderne vreemde talen te 
spreken en om logisch te denken. 
Je legt graag verbanden tussen het verleden en actuele ontwikkelingen 
in de maatschappij.

STEM-wetenschappen

Wetenschappen 1

Wiskunde 1

Latijn

Latijn 4

Je bent gebeten door de werking van machines, motoren en nieuwe 
technische toepassingen.
Mechanische en elektrische toepassingen dagen je uit
Je gaat graag zelf aan de slag met techniek en robotica. 

STEM-technieken

Technologie 2
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/ Het kennismakingspakket / proeven van de wereld

Naast het keuzepakket dat je zelf kiest, bieden 
we jou ook een aantal kennismakingspakketten 
aan. 

Je maakt 2 uur per week kennis met 
onderwerpen die niet in de basisvorming of in 
jouw keuzepakket zitten. Zo leer je ook andere 
thema’s kennen: dat is goed voor je persoonlijke 
ontwikkeling. 

Het helpt je ook bij je verdere studiekeuze.
Je doorloopt gedurende het jaar alle 
kennismakingspakketten. 

Het keuzepakket Latijn omvat 4 lesuren. Hier is 
dus geen ruimte voor het kennismakingspakket.

Kennismakingspakketten

Economie

Kunst & cultuur

Sport & gezondheid

STEM-projecten

Taalexpressie
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// Het eerste jaar B
/ een stevig fundament voor iedereen

In het 1ste leerjaar B krijg je les en zorg op maat, hierbij staat je persoonlijke ontwikkeling 
centraal. 

We gaan samen met jou op weg om je talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. 
Voor de algemene vakken staan we met meerdere leerkrachten voor de klas, zo kunnen we 
jou goed begeleiden. 

Deze vakken geven we in projectvorm, daarbij vertrekken we vanuit je interesses en 
leefwereld. 

In de verkennende projecten maak je kennis met 2 praktische beroepenvelden: sociale 
vorming (personenzorg, koken, decoratie) en technologische vorming (hout, mechanica, 
elektriciteit). Hier proef en ondervind je waar je interesses en talenten liggen.
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Verkennende projecten

Sociale vorming 
(personenzorg, koken, decoratie)

2

Technologische vorming 
(hout, mechanica, elektriciteit)

2

vak uur

Projectmatig werk met co-teaching 18

   Moderne vreemde talen Frans/Engels 3

   Godsdienst 2

   Maatschappelijke vorming 3

   Nederlands 4

   Wiskunde 4

   Wetenschappen 2

Beeld 2

Klasuur 1

Lichamelijke opvoeding 2

Muziek 1

Techniek 4
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// Het tweede jaar A

In het tweede leerjaar A krijg je een basisvorming van 
25 lesuren. 

Deze basisvorming staat garant voor een degelijke 
opleiding en biedt de basiskennis en basisvaardigheden 
die je nodig hebt om te starten in eender welke richting 
in het derde jaar.

We vullen onze basisvorming aan met…

- Een uur differentiatie Frans en een uur differentiatie   
  wiskunde. De klassenraad adviseert jou welk traject je 
  best kiest: versterking of verdieping. 
  Versterking betekent dat je de leerstof van de 
  basisvorming verder inoefent. 
  Verdieping betekent extra uitdaging. 

- 5 uren basisoptie waar je voor kan kiezen.
 

vak uur

Aardrijkskunde 1

Engels 2

Frans 3

Geschiedenis 2

Godsdienst 2

Economie / Mens & samenleving 1

Lichamelijke opvoeding 2

Muziek 1

Natuurwetenschappen 1

Nederlands 4

Techniek 2

Wiskunde 4

Differentiatie Frans 1

Differentiatie Wiskunde 1

/ Basisvorming en differentiatie
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voor elk wat wils
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““Naar Emmaüs gaan is heel leukNaar Emmaüs gaan is heel leuk

Emmaüs Secundair Aalter18



/ Basisopties
Je kan vanuit elk keuzepakket in het eerste jaar elke basisoptie in het tweede jaar kiezen. Alleen de 
basisoptie Latijn is daarop een uitzondering. Als je Latijn wil volgen in het tweede jaar, moet je ook 
in het eerste jaar al Latijn hebben gevolgd. 
De leerkrachten adviseren jou en je ouders op het einde van het eerste jaar zo goed mogelijk bij 
de keuze van deze basisoptie.

Een keuze voor een basisoptie in het 2de jaar bepaalt je keuze in het 3de jaar niet. Je kan vanuit 
elke basisoptie in het 2de leerjaar A elke studierichting in het 3de jaar starten. Een uitzondering 
daarop is opnieuw de richting Latijn waarvoor je ook in het 1ste en 2de jaar Latijn moet gevolgd 
hebben.

Je ontdekt de wondere wereld van onze maatschappij en hoe die in 
elkaar steekt. 
Je gaat op zoek naar de manier waarop gezinnen, 
bedrijven en de overheid zich organiseren.

Je houdt van taal en van de manier waarop ze in elkaar steekt. 
Je verruimt in deze basisoptie je culturele blik op de klassieke cultuur en 
hoe die vandaag nog steeds onze wereld beïnvloedt.

Je maakt op een eerder praktische wijze kennis met het sociaal 
engagement dat je in de maatschappij kan opnemen: zorg voor 
personen, een gezonde voedingsstijl…

Economie & 
Organisatie

Economie &
Organisatie 5

Latijn

Latijn 5

Maatschappij 
& Welzijn

Maatschappij & 
welzijn 5
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In deze basisoptie zetten we sterk in op de component technologie en 
engineering. 
Je maakt kennis met de manier waarop theoretische ontwerpen in 
ontwikkeling en uitvoering gaan. 
Je bouwt mee aan de uitvoering van concepten en ideeën.

Deze basisoptie exploreert verder de wondere STEM-wereld. Je krijgt 
een inleidend pakket van drie uur binnen het domein technologie en 
engineering. 
Daarnaast maak je kennis met wetenschappelijk werk: Je maakt, op eer-
der theoretische wijze, kennis met de wondere wereld van de natuur. Je 
gaat proefondervindelijk aan de slag en zet je eerste stappen in 
onderzoeksmethoden.

STEM-technieken

STEM 5

STEM-wetenschappen

STEM 3

Wetenschappelijk 
werk 2

Deze basisoptie bevat twee componenten: een extra uitbreiding van de 
talen en twee uur wetenschappelijk werk. 
In moderne talen wordt geïntegreerd gewerkt rond de talen Engels, 
Frans en Nederlands. 
In wetenschappelijk werk maak je, op eerder theoretische wijze, kennis 
met de wondere wereld van de natuur. Je gaat proefondervindelijk aan 
de slag en zet je eerste stappen in onderzoeksmethoden. 

Moderne talen & 
wetenschappen

Moderne talen 3

Wetenschappelijk 
werk 2
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werken met hoofd én handen
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// Het tweede jaar B
vak uur

Projectmatig werk met co-teaching 15

   Moderne vreemde talen Frans/Engels 3

   Godsdienst 2

   Maatschappelijke vorming 2

   Nederlands 3

   Wiskunde 3

   Wetenschappen 2

Lichamelijke opvoeding 2

Muziek 1

Techniek 2

Studie- en huiswerkbegeleiding 2

Basisoptie naar keuze uur

STEM-technieken (metaal-elektriciteit) 10

Maatschappij & welzijn (5 uur)
Economie & organisatie (5 uur)

10

In het 2de leerjaar B werken we op dezelfde 
manier als in het 1ste leerjaar B. De algemene 
vakken worden ook hier in projectvorm gegeven, 
waarbij je door meerdere leerkrachten in de klas 
begeleid wordt.

Naast een basisvorming van 20 lesuren per week 
krijg je 2 differentiatie-uren. In deze uren be-
geleiden en coachen je leerkrachten je bij het 
maken van taken en het voorbereiden van toet-
sen. Je krijgt aangepaste studietips. 

De overige 10 lesuren per week worden ingevuld 
door een basisoptie. Je hebt keuze uit STEM-
technieken en de combinatie van maatschappij 
& welzijn en economie & organisatie:

- In STEM-technieken leer je de praktische basis    
  beginselen van metaal en elektriciteit. Je wordt 
  er voorbereid om verder door te gaan in één 
  van deze beroepenvelden.

- In de combinatie maatschappij & welzijn en 
  economie & organisatie maak je kennis met de 
  praktische wereld van, enerzijds de zorgsector 
  en anderzijds de economische sector. 
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// En verder...
Met ons aanbod in de eerste graad leg je een stevige basis om je voor te bereiden op de 
brede waaier aan richtingen die wij aanbieden vanaf het 3de jaar.

Je kan op onze school richtingen volgen die voorbereiden op studies aan de universiteit of ho-
geschool. We noemen dat doorstroomrichtingen (D). Ook kan je bij ons kiezen voor een richting 
die voorbereidt op de arbeidsmarkt (A). Tenslotte bieden we ook richtingen aan die beide 
mogelijkheden na je 6de jaar open houden (D&A).

Onze school biedt richtingen binnen deze domeinen:

Economie en organisatie

Bedrijf & organisatie (D&A)    Bedrijfswetenschappen (D)    Economische wetenschappen (D)

Taal en cultuur

Latijn (D)    Moderne talen (D)

STEM

Elektrotechnieken (D&A)   Mechanica (A)   Mechanische technieken (D&A)   

Natuurwetenschappen (D)  Technologische wetenschappen (D)
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// Meer dan studeren

Heb je het moeilijk voor een bepaald vak, zelfs met studeren in het algemeen? Voel je je verdrietig, 
boos of bang door een situatie op school, thuis…? Heb je nood aan een babbel, een luisterend oor? 
Heb je een vraag die je aan niemand anders durft te stellen? Je klastitularis of je leerlingbegeleider 
luistert graag naar jou. 

Naast de lessen organiseren we op onze school nog heel wat aangename, leerrijke momenten en 
activiteiten. We plannen in het begin van het 1ste jaar de vriendschapsdag, er zijn themadagen zo-
als een sportdag en cultuurdag. Het 2de jaar gaat op tweedaagse, we nodigen auteurs uit naar de 
school, je bent welkom in de leerlingenraad… 

Bekijk zeker onze       en       voor leuke foto‘s en verslagjes van activiteiten binnen en buiten de les.

// Zorg dragen voor onze leerlingen
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Tijdens de middagpauze ben je welkom in ons leerhuis. Dat is een plaats waar je schoolwerk kan 
maken en samen komen voor groepswerk. Je kan er ook boeken ontlenen en rustig lezen. 
Als je tijdens de lessen afwezig was, kan je hier je notities bijwerken, eventueel met een klasgenoot.

Als je het voor een bepaald vak moeilijk hebt, grijpt de vakleerkracht zo snel mogelijk in. Hij of zij 
zal je extra ondersteunen en begeleiden. Dat kan op verschillende manieren: studietips geven, extra 
oefeningen laten maken, een extra woordje uitleg…

Als je meer ondersteuning nodig hebt bij het studeren, dan kan de klassenraad je uitnodigen naar 
de huiswerkklas.

Als je omwille van een leerhindernis extra ondersteuning nodig hebt, bespreekt de leerlingenbege-
leiding met jou en je ouders specifieke maatregelen. 

Aanvullend op de begeleiding van klastitularis en leerlingenbegeleiding kies je bij ons ook een 
“groene leerkracht”. Dit is een vertrouwensleerkracht die jij (of de school) kan inschakelen wanneer 
je met een probleem(pje) zit.

/ Leerzorg

/ Welbevinden
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Op school helpen we je graag met je vraag. Je kan ook bij het CLB terecht. We werken goed samen 
met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding van Deinze. 
Je kan hen zelf contacteren via de gegevens op hun website www.vclbdeinze.be of een afspraak 
maken via een leerkracht of een leerlingbegeleider. 

Zelf vragen wij regelmatig advies aan het CLB.

We communiceren volledig digitaal met jou en je ouders via het platform Smartschool. 
Je kan er je agenda raadplegen, berichten van de school lezen, berichten naar leerkrachten of an-
der personeel van de school versturen, informatie over de verschillende lessen raadplegen…

Ook voor je ouders biedt het platform heel wat opties. 
Ook zij kunnen er de leerkrachten op eenvoudige wijze bereiken, kunnen je agenda raadplegen, je 
resultaten en rapporten raadplegen… 

We sturen alle brieven, informatie en uitnodigingen via Smartschool.

/ CLB

// Communicatie
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Wanneer start en eindigt de schooldag? Start om 8.25 uur & einde om 15.35 uur. 
Op woensdag tot 12 uur.

Is er avondstudie? Ja. Tot 16.15 uur of tot 17 uur. 
De avondstudie is gratis.

Maaltijden? Je kan boterhammen meebrengen, een belegd 
broodje bestellen of met je maaltijdkaart 
aanschuiven in het schoolrestaurant. 
Daar heb je keuze uit 3 warme maaltijden, 
wraps of soep. 

Bereikbaarheid? Emmaüs ligt op wandelafstand van het trein-
station. De belangrijkste buslijnen voorzien 
haltes dicht bij de school.

Hoe contacteren we de school? Telefonisch: 09 398 78 00
Mail: emmaussecundair@op-weg.be

// FAQ / veelgestelde vragen
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