Middenschool
eerste en tweede leerjaar

Niet zomaar een school
WWW.PIUSTIEN.NET

EERSTE LEERJAAR A

Lesrooster
29 uur

BASISVORMING

2 uur

ATELIER

2 uur

aardrijkskunde

crea

1 uur

computervaardigheden

Latijn

1 uur

Engels

talen

1 uur

FLEX *

1 uur Frans
1 uur Nederlands

3 uur

Frans

techniek praktijk

1 uur

geschiedenis

wetenschappen

2 uur

godsdienst

2 uur

lichamelijke opvoeding

digilab

2 uur

mens en samenleving

ecolab

2 uur

muziek

fotolab

2 uur

natuurwetenschappen

muzieklab

4 uur

Nederlands

sportlab

2 uur

techniek

theaterlab

4 uur

wiskunde

1 uur

LAB

OF
* Atelier Latijn (4 uur) heeft geen FLEX.

4 uur

ATELIER

Latijn

EERSTE LEERJAAR B

Lesrooster
30 uur

BASISVORMING

1 uur

LAB

1 uur

beeld

digilab

1 uur

computervaardigheden

ecolab

1 uur

Engels

fotolab

2 uur

Frans

muzieklab

2 uur

godsdienst

sportlab

2 uur

lichamelijke opvoeding

theaterlab

3 uur

maatschap. vorming

1 uur

muziek

3 uur

natuur en ruimte

4 uur

Nederlands

1 uur

sociale activiteiten

5 uur

techniek

4 uur

wiskunde

1 uur

AANVULLING

1 uur

beeld plus

ATELIER 2 UUR
ATELIER WERKT VOORAL ORIËNTEREND
Grondig uitproberen wat later mogelijk
je definitieve studierichting kan zijn.

CREA

LATIJN

TALEN

TECHNIEK PRAKTIJK

Onze leerlingen
aan het woord:
Als u klikt op een foto,
kan u een filmpje bekijken
over het atelier of lab.
WETENSCHAPPEN

LAB 1 UUR
LAB WERKT VOORAL OBSERVEREND
Uitproberen wat je nu graag doet,
goed kan en wat je later kan helpen
om een gepaste studierichting te kiezen.

DIGILAB

ECOLAB

FOTOLAB

MUZIEKLAB

SPORTLAB

THEATERLAB

OP MAAT WERKEN
WERKEN MET EEN EIGEN IPAD geeft meer kansen
om individueel leerwinst te boeken. Het zorgt ook
voor een uitdagende leeromgeving waarin creativiteit
en zelfstandigheid gestimuleerd worden, een belangrijke
pedagogische meerwaarde. Alle leerlingen nemen ook
een gelijke start met dezelfde digitale tools.
EEN FLEXUUR waar leerlingen extra ondersteuning
krijgen voor o.a. Nederlands, Frans of wiskunde.
Zich verder bekwamen of extra uitdaging vinden
in deze vakken of andere domeinen behoren ook
tot de mogelijkheden.
EEN KANGOEROEKLAS waar meerbegaafde leerlingen
op hun talenten worden uitgedaagd om zich breder
te ontwikkelen en dit in diverse domeinen.
IN 1B WORDT LEERSTOF OP NIVEAU AANGEREIKT.
Dit geeft kansen om te groeien.
Het leidt tot succeservaringen die motiveren
om verder te ontwikkelen en die leiden
tot een juiste studiekeuze.

We voorzien VIER DIGITALE INFOMOMENTEN
met aparte informatie voor ouders en kinderen
over het EERSTE LEERJAAR A:

INFORMATIE

- woensdag 2 februari om 14.00 u. voor kinderen
- woensdag 9 februari om 16.00 u. voor kinderen
- woensdag 2 en 9 februari om 20.00 u. voor ouders

1A

INFO OVER DE KANGOEROEWERKING voor
ouders met kinderen die extra uitdaging willen:
- donderdag 3 februari om 20.00 u.
- donderdag 10 februari om 20.00 u.

INFORMATIE

1B

KANGOEROE

Over het EERSTE LEERJAAR B informeren
wij u graag persoonlijk en op maat. Stuur
hiervoor een mailtje naar info@piustien.net.
Wij contacteren u dan zo snel mogelijk om
een overleg te plannen dat kan verlopen via
een online gesprek, telefonisch of, indien
de omstandigheden het terug toelaten,
met een persoonlijk gesprek op school.

KENNISMAKEN MET DE HELE SCHOOL
kan tijdens de infodag op zaterdag 7/5
van 10.00-13.00 u. indien de coronaomstandigheden het toelaten.

INFODAG

7 mei

INSCHRIJVEN

1A I 1B

Aanmelden voor een inschrijving
in 1A of 1B kan voor alle basisschoolverlaters tussen dinsdag 8 maart
(9.30 u.) en dinsdag 29 maart 2022 (17.00 u.)
Dat doet u via het MELD-JE-AANSYSTEEM:
meldjeaansecundair.antwerpen.be.

De VOORRANGSREGELING voor broers en zussen
van onze leerlingen of zij die in dezelfde leefentiteit
wonen en voor kinderen van personeelsleden blijft
gelden. Zij worden in de ordening met voorrang
gerangschikt bij Piustien.
Op 21 april 2022 krijgt u als ouder een bericht
met daarin de ordening van de gekozen scholen.
U ontvangt een inschrijvingsticket voor de school
die u toegewezen werd. Wie een ticket (=plaats)
heeft, zal tussen 23 april en 20 mei 2022 per mail
uitgenodigd worden om de aanmelding om te zetten
in een definitieve inschrijving. Vanaf 25 april 2022
start de vrije inschrijvingsperiode, d.w.z. dat wie
nog niet ingeschreven is alsnog kan inschrijven
op voorwaarde dat er nog vrije plaatsen zijn.
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