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infoavond



EERSTE GRAAD:
INHOUDELIJK



Hoe maak ik een keuze tussen campus PAT
en EDD? Wat zijn de verschillen?

Zowel op campus PAT als op campus EDD bieden wij de brede eerste graad aan. Inhoudelijk is er
dus geen verschil.
Het studieaanbod is wel verschillend, dit staat gevisualiseerd op de volgende slide.
 
Er is uiteraard ook een verschil in ligging en sfeer. Daar waar campus Patijntjestraat vlakbij het
station ligt, vinden we campus De Deynestraat in een groene oase nabij de R4.
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Heeft iedereen in het eerste
jaar 1u ICT?

Ja, zowel de leerlingen in 1A Latijn als 1A Talent
hebben 1 uur ICT per week. Ook in het tweede
jaar bieden wij in alle basisopties 1 uur ICT aan
per week.

Zijn er ook dactylo lessen in het
eerste jaar?

Wij bieden geen fysieke lessen dactylo aan op
school. We kiezen ervoor om een online cursus
ter beschikking te stellen aan de leerlingen. Op
deze manier kunnen zij op eigen tempo deze
vaardigheden aanleren.



Ja en nee. Wij bieden geen specifieke richting STEAM aan. Het is wel zo dat er bij de talenturen
3 keuzes worden aangeboden uit de tak artistieke vorming (dans, muziek en beeld). Op deze
manier kan je er als leerling voor kiezen om de artistieke vorming te volgen in je talentuur. Als
je daarbij in het tweede jaar kiest voor de basisoptie STEM-wetenschappen of moderne talen
en wetenschappen, dan kan je je eigen STEAM-richting op maat creëren.

Klopt het dat jullie geen STE(A)M aanbieden?



Leren ze in het eerste jaar Latijn op 4u
evenveel als in andere scholen op 5u?

Het leerplan Latijn is gericht op 4u. Latijn met initiatie Grieks in het eerste jaar van de eerste
graad. In het tweede jaar krijg je 5u. Latijn. De leerlingen werken zoals op andere scholen het
volledige leerplan af én krijgen ook de initiatie Grieks.



Bij de keuze van het talentuur moeten we 3
keuzes opgeven, zijn we dan zeker van onze

eerste keuze?

De leerlingen geven 3 gelijkwaardige keuzes op. We maken hier geen rangschikking van
voorkeur. We engageren ons wel om er voor te zorgen dat zij 1 van hun 3 keuzes zullen
krijgen.



EERSTE GRAAD:
PRAKTISCH



Het aantal klassen wisselt van jaar tot jaar.
Momenteel zijn er in campus PAT 4 klassen
in het eerste jaar. Op campus EDD zijn dit er
2. Het aantal leerlingen in het eerste jaar is
maximum 24 per klas.

Hoeveel klassen zijn er per
campus in de eerste graad? Hoe

groot zijn de klassen?

Ja, 25 minuten voor de aanvang van de
lessen voorzien we in toezicht op het
schooldomein.

Na schooltijd is er een stille studie van 16u.
tot 17u. waarin de leerlingen zelfstandig
hun huiswerk kunnen maken.

Zijn er voor- en naschoolse
opvangmogelijkheden?



In de middagpauze kan je gebruik maken van de
refters voor een warme maaltijd of een
broodjesmaaltijd. Een warme maaltijd (soep,
hoofdgerecht en dessert) kost €5,20. Een
broodjeskaart (goed voor 5 belegde broodjes)
kost €13,50.

Kan je warm eten op school of
broodjes bestellen?

De leerlingen nemen hun middagmaal op
school of thuis. Er wordt geen enkele andere
mogelijkheid toegelaten. Enkel de leerlingen
van de 3de graad kunnen, mits toestemming
van de ouders, de school verlaten over de
middag.

Mogen de leerlingen tijdens de
middagpauze de school verlaten?



8.25u.: eerste belsignaal

8.30u. - 9.20u.: lesuur 1

9.20u. - 10.10u.: lesuur 2

10.10u. - 10.25u.: pauze

10.25u. - 11.15u.: lesuur 3

11.15u. - 12.05u.: lesuur 4

 

12.05u. - 13.05u.: middagpauze

13.10u. - 14.00u.: lesuur 5

14.00u. - 14.50u.: lesuur 6

14.50u. - 15.40u.: lesuur 7

Hoe ziet een dagindeling eruit?

Op woensdag duurt de pauze tot 10.20u en is de school uit om 12.00u.



Het gebruik van de GSM is toegestaan tijdens de pauzes met uitzondering van de refters. Dit
doen we om de leerlingen rustig te laten eten en ondertussen een praatje te laten maken met
elkaar. Meer info vind je in het schoolreglement op onze website.

Mag je op je GSM tijdens de pauzes?



Hebben de leerlingen een vast lokaal of moeten
zij zich elk lesuur verplaatsen?

Elke klas heeft zijn eigen klaslokaal. In de eerste graad brengen de leerlingen daar de meeste
tijd door. Voor enkele vakken verplaatsen zij zich met de vakleerkracht naar een vaklokaal
(bv. voor techniek, beeld, Latijn,…). We proberen de eerstejaars zoveel mogelijk in hun klas te
laten om de overgang naar het secundair minder bruusk te maken.



LEERLINGENAANTALLEN:
ENKELE CIJFERS



ongeveer 1 op 4 leerlingen Latijn kiest?

er op school 40% jongens zijn en 60% meisjes?

er per klas in het eerste jaar maximum 24 leerlingen zitten? Vanaf het tweede jaar is dat 26.

onze school bijna 700 leerlingen telt? Ongeveer 260 in EDD, 300 in PAT en 100 in MAR.

Wist je dat ...



LAPTOP



Leerkrachten communiceren via de digitale schoolagenda over het gebruik van de laptop. In
principe is het zo dat de laptop dagelijks heen en weer gaat tussen huis en school. Omdat de
meeste schoolboeken ook digitaal raadpleegbaar zijn (of zelfs volledig digitaal) compenseert
dit het gewicht van de schooltas.

Moeten de leerlingen elke dag hun laptop
meebrengen?



EVALUATIE



Gemaakte taken en toetsen zijn heel belangrijk omdat je er veel kunt uit leren. Daarom
verbeteren we die steeds (klassikaal of individueel). Je bewaart die zorgvuldig in een map
voorzien van nummering en data.

Kan je je verbeterde toetsen zelf inkijken?



Is het advies van de klassenraad na het eerste
jaar inzake de keuze van de basisoptie, een

bindend advies?

Neen, dit advies komt tot stand na gesprek met de leerlingen en ouders. Pas nadien buigen de
leerkrachten zich over een passend advies. Een advies moet dus niet gezien worden als een
éénrichtingsverkeer. Dit komt tot stand door een samenwerking met alle partijen.
Het is dan ook sterk aan te raden om dit op te volgen.



Hoe is de verdeling tussen punten
dagelijks werk en examens?

Eerste graad: Voor vakken met gespreide evaluatie worden de punten gedurende een volledig
schooljaar samengeteld en verrekend in functie van het aantal uren van elk vak. Voor vakken
met eindtoetsen bestaat het jaartotaal voor 80% uit dagelijks werk en de eindtoetsen staan op
20%.

Tweede graad: Voor vakken met gespreide evaluatie is dit identiek aan de eerste graad. Voor
vakken met examens kan je een derde van de punten verdienen met dagelijks werk en twee
derde met de examens.



INSCHRIJVINGEN



Hoeveel plaatsen zijn er vrij
komend schooljaar?

In campus PAT voorzien we plaats voor 5 klassen,
in campus EDD voor 2 klassen.

Krijgen broers/zussen
voorrang?

Ja, maar zij moeten ook aanmelden via het
CAR. Zij worden dan sowieso toegewezen aan
de school van broer of zus. Indien zij niet
aanmelden via het CAR verliezen zij hun
voorrangsrecht.

Houden jullie bij de
klasindeling in het eerste

middelbaar rekening met de
vriendjes uit het 6de leerjaar?

Na toekenning van een ticket via het CAR ontvangt u een link van onze school om u
inschrijving definitief te maken. Daar kan u aangeven met wie u kind graag in de klas zou
zitten. We zullen hier steeds, in de mate van het mogelijke, rekening mee houden.



Kun je kiezen voor een bepaalde campus?
Of weet je niet op voorhand aan welke

campus het CAR je zal koppelen?

Je kiest zelf of je inschrijft op campus
PAT of campus EDD. Wil je zeker zijn
van een inschrijving op Sint-Paulus en
kom je bijvoorbeeld het liefst naar
campus EDD, dan kan je bij je
schoolvoorkeuren in het CAR het
volgende ingeven:
Voorkeur 1: Sint-Paulus campus EDD
Voorkeur 2: Sint-Paulus campus PAT

Er zijn tijdens het schooljaar enkele vaste momenten
waarop u een rondleiding kan krijgen in
campus Patijntjestraat of campus E. De Deynestraat
(waarbij alle COVID19-maatregelen
worden gerespecteerd én wanneer u verminderde
toegang heeft tot digitale alternatieven).
Een rondleiding kan enkel op afspraak. U kan de
school elke dag telefonisch of per e-mail bereiken om
uw concrete vraag te stellen.

Is er een mogelijkheid om de
school te bezoeken?



LEERLINGBEGELEIDING



Is er extra begeleiding/aandacht voor
leerlingen met een reeds gekend zorgprofiel?

Bij de toekenning van een inschrijvingsticket voor onze school krijgt u van ons een digitale link
toegestuurd om definitief in te schrijven. Hierbij kan u eventuele zorgnoden reeds melden. U kan
er ook voor kiezen om een gesprek aan te vragen met de zorgcoördinator. Zij verzorgt dan het
eerste intakegesprek om na te gaan wat de school kan doen. Alles gebeurt in overleg met de
leerling en ouders. Samen met de leerkrachten wordt dan een Individueel Begeleidingsplan (IBP)
opgesteld.



Hopelijk word je er nooit mee geconfronteerd. Gelukkig is dit op onze school bijna geheel afwezig. In
sommige lessen wordt rond pesten gewerkt. Je leert er je weerbaar opstellen en zelf ook niet te
vervallen in pestgedrag. Mocht je ondanks alle goede zorgen toch geconfronteerd worden met
pestgedrag, dan kan je hier steeds over praten met je titularis, een leerkracht of de zorgco. Zij
zullen je helpen om het ongewenste gedrag te stoppen of aan te pakken. Hier zie je alvast onze
leerlingen (digitaal) "stop it" zeggen tegen pesten:

Hoe pakt de school pestgedrag aan?



Op welke manier wordt er gedifferentieerd in
functie van het niveau van de leerling?

Er wordt op school heel veel gedifferentieerd. Dit is sterk afhankelijk van het vak. Zo werken
wij voor Frans met een volledig digitale methode, de leerlingen worden hierin begeleid door
hun leerkracht, en werken zich op eigen tempo doorheen de oefeningen. Zo kunnen zij steeds
kiezen uit verschillende reeksen oefeningen. Een iets makkelijkere reeks waarin de theorie
herhaald wordt of moeilijke oefeningen die voor wat uitdaging zorgen.
Daarnaast hebben we de drie coachingsuren voor Frans, Nederlands en wiskunde. Binnen deze
lessen kan de leerstof zowel uitgediept als geremedieerd worden.



TWEEDE EN DERDE
GRAAD



In het lessenpakket in de derde graad stel ik vast
dat er minder wiskunde aangeboden wordt dan in
andere scholen. Is het zo dat het accent in Sint-

Paulus niet zozeer op wiskunde ligt?

Nee, wij bieden in de derde graad verschillende richtingen aan met verschillende uren
wiskunde. (U kan dit in detail terugvinden op de website bij het studieaanbod.) Daarnaast is
het zo dat de leerlingen in de derde graad hun lespakket kunnen aanvullen met seminaries.
Deze seminaries zijn lespakketten die zij kiezen op basis van hun interesses. Hierbij kunnen zij
onder andere de keuze maken voor het seminarie STEM waar ook wiskunde in vervat zit.



Kan je in campus PAT in de tweede graad humane
wetenschappen volgen?

Deze richting is aangevraagd. Eind maart kunnen we dus met zekerheid zeggen dat we
deze richting ook in campus PAT zullen aanbieden. We bieden ze met zekerheid aan in onze
campus EDD.



ALGEMEEN



Worden er sommige vakken in
een andere taal gegeven?

 Momenteel bieden wij geen CLIL aan.

Kledij en opsmuk is steeds een bron van verschil in mening. We werken niet met een
schooluniform omdat we de leerlingen daar een zekere vrijheid in willen geven. Opzichtige of
aanstootgevende kledij hoort niet thuis in een schoolomgeving. Meer info kan u terugvinden in
het schoolreglement dat beschikbaar is op de website.

Zijn er specifieke regels omtrent
kledij die de kinderen moeten volgen?



Hoe gaan jullie om met leerlingen die niet
katholiek opgevoed worden in de lessen

godsdienst?

Wij hebben op onze school leerlingen uit verschillende godsdienstige achtergronden.  Als
school van de Broeders Van Liefde bieden wij elk kind het vak godsdienst aan. Het is wel zo
dat wij geen enkele vorm van geloof opdringen. Onze lessen zijn uiteraard geïnspireerd op de
visie van de Broeders Van Liefde en de schoolvisie.  De lessen godsdienst zijn dan ook breed
opgevat en maken ruimte voor andere godsdiensten. Als school vinden we het immers
belangrijk om ervoor te zorgen dat alle leerlingen in contact komen met andere religies en
daarbij het nodige respect kunnen opbrengen.

Verdraagzaamheid voor elkaars waarden of overtuigingen is een waarde die wij hoog in het
vaandel dragen.



Sporten gebeurt op elke campus zowel binnen als buiten. Op campus PAT en MAR beschikt de
school over een uitgebreide sportzaal. Daarnaast kunnen we ook van de speelplaats
gebruikmaken om buiten te sporten bij goed weer. Beide campussen liggen op wandelafstand
van de Blaarmeersen of de Watersportbaan, dus ook daar kan de sportinfrastructuur gebruikt
worden. Op campus EDD hebben we naast een sportzaal ook een sportkapel en een binnenhal
om in te sporten. Bij goed weer kunnen we de buitenterreinen benutten.

Wat met de sportinfrastructuur in PAT en
MAR? Waar gaan de lessen LO door?

Sporten jullie ook buiten?



Nog vragen? Welkom op het contactmoment!

zaterdag 13 maart
14.00u. - 18.00u.

mogelijkheid tot online gesprek met
directie, leerkrachten en zorgco's



DIGITALE
KANALEN

WEBSITE
www.sintpaulusgent.be

INSTAGRAM
@sintpaulusgent

FACEBOOK
@sintpaulusgent

SMARTSCHOOL
sintpaulusgent.smartschool.be


