
1

Info 2e graad



2 3

Welkom!
Beste ouder

Jullie staan voor een belangrijke keuze. De eerste 
graad zit erop en nu is het tijd voor een nieuwe 
stap. Na twee jaar zoeken en verkennen in de 
Nieuwstraat trekt je zoon of dochter naar Campus 
Middenstraat. De overstap naar de tweede graad 
proberen we goed voor te bereiden. Deze brochure 
is een betrouwbare gids in het keuzeproces.

Zoals je al weet, kiest het Leonardo College voor 
een krachtige leeromgeving met de ambitie om uit 
te blinken op vele domeinen. We werken elke dag 
aan een warme school waar iedereen kennis kan 
vergaren en het beste van zichzelf kan geven. Met 
tal van innoverende lessen en activerende werk-
vormen bieden we onze leerlingen de kans om hun 
talenten en vaardigheden aan te scherpen. Dat blijft 
zo in de tweede graad.

We leren onze kinderen sterk in hun schoenen te 
staan en hun vleugels uit te spreiden. Dat doen 
ze door in de tweede graad verder te groeien en 
krachtige vleugels te ontwikkelen om dan na de 
derde graad uit te vliegen, op weg naar een mooie 
toekomst.

De leerstofpakketten worden groter, gemaakte 
studiekeuzes zijn minder vrijblijvend en meer bepa-
lend voor de toekomst. Doorzettingsvermogen 
en regelmatig studeren worden belangrijker voor 
een goed eindresultaat. Maar uiteraard staat nie-
mand er alleen voor! Onze leerkrachten staan klaar 
met dynamische lesmethodes en aangepaste 
studiebegeleiding.

In de derde graad is er keuze uit verschillende 
studierichtingen. We stellen ze in deze brochure 
allemaal voor.

Beste leerling  

Wat een spannende tijd voor jou!  Je staat op het punt een keuze te maken voor een stu-
dierichting in de tweede graad, met tal van nieuwe uitdagingen. Je hebt hierrond vast 
heel wat vragen.

Wees gerust, heel normale vragen en we zorgen ervoor dat je zonder twijfels het school-
jaar kan beginnen en we helpen jou om een fantastisch en geslaagd jaar tegemoet te 
gaan.

Je zal merken dat je je snel thuis zal voelen op je nieuwe campus en dat je de kans krijgt 
om ons te tonen welke talenten jij allemaal bezit!

Ga snel op ontdekking in onze brochure om alles wat beter te leren kennen en te zien 
wat er jou te wachten staat! 

Succes!
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VERTROUW
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GEEF KLEUR AAN JE AMBITIE
Je hebt de eerste graad met succes afgerond. Schitterend! Het werk is echter nog niet af. 
Nu bouw je verder aan je toekomst! De komende jaren leg je – samen met je medeleer-
lingen en leerkrachten – de basis voor je verdere loopbaan. Wat doe je graag? Waar ben jij 
goed in? Wat zijn jouw ambities? Wat zijn jouw topkwaliteiten? Welke vakken doe je graag? 
Welke studierichting sluit daar het best bij aan?

Met deze folder willen we jou helpen om de juiste keuzes te maken. 
Welke richting is iets voor jou?

WAT ZIJN JE KEUZEMOGELIJKHEDEN?
In het derde jaar kan je in onze school kiezen tussen 6 richtingen die jou klaarstomen om 
later	verder	te	studeren	(de	zogenaamde	DOORSTROOMFINALITEIT).	

De	richtingen	uit	de	DOORSTROOMFINALITEIT	bereiden	je	voor	om	door	te	stromen	naar	
het hoger onderwijs. In onze school zijn dat 5 ASO-richtingen en 1 TSO-richting. 
Deze studierichtingen zijn dus vooral abstract-theoretische richtingen die de bedoeling heb-
ben om leerlingen klaar te maken voor academische en professionele bacheloropleidingen.

Daarnaast	hebben	we	1	richting	uit	de	ARBEIDSMARKTFINALITEIT,	een	BSO-richting,	die	
een vlotte doorstroming naar de arbeidsmarkt mogelijk maakt. Deze studierichting heeft 
dus de bedoeling om leerlingen succesvol voor te bereiden op de stap naar de werkvloer.

 	Leonardo Da Vinci, de bekende 
Italiaanse kunstenaar, architect, uitvinder, 
wetenschapper was een man van de wereld, 
één van de meest veelzijdige personen ooit, 
pionier	voor	een	moderne	wereld. 

VISIE 
Het Leonardo College is een innoverende school, waar leerlingen vol vertrouwen hun 
talenten volop kunnen ontdekken. Nadruk ligt op het beleven van een veelzijdige 
wereld. Jongeren kunnen zich gelukkig voelen en het plezier van het leren tovert een 
glimlach op eenieders gezicht. Met een open geest is er aandacht en respect voor 
diversiteit. 

Het college is een verzamelplaats voor verschillende talenten, een plaats waar mensen 
samen leren, samen ontdekken en samen op zoek gaan naar een betere wereld. 

Leonardo Da Vinci is onze inspirator. Hij blonk uit op veel domeinen en wij willen onze 
leerlingen inspireren en hun iets extra’s bieden. Het Leonardo College is er voor leerlin-
gen die meer willen, die willen uitblinken in wiskunde en taal, die zich willen verdiepen 
in onderzoek en experiment, die willen deelnemen aan evenementen, die verantwoor-
delijkheid willen nemen.
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HOE ZIET EEN SCHOOLDAG ERUIT?

7.30 uur De school is open. 

8.20 uur
Bij het belteken gaat iedereen naar het vaklokaal van het vak 
van het eerste lesuur.

8.20 - 10.05 uur 2 lesuren met uitdagende thema’s en lesonderwerpen.

10.05 - 10.20 uur
Pauze. Tijd om even te ontspannen. Sporten, chillen, gezellig 
praten met de vrienden en een luchtje scheppen behoren  
tot de mogelijkheden.

10.20 - 12 uur
2 lesuren waar de vakleerkracht jullie op een enthousiaste 
manier wegwijs maakt in zijn/haar vak.

12.00 - 12.50 uur
Middagpauze. Ons lunchpakket eten we op in de refter. Allicht 
staan er een aantal Leonardoactiviteiten op het programma.

12.50 - 14.30 uur
2 lesuren die zeker jullie nieuwsgierigheid en enthousiasme 
zullen prikkelen.

14.30 - 14.40 uur Pauze. Laatste maal nog even ontspannen om nadien …

14.40 - 15.30 uur … het laatste of voorlaatste lesuur aan te vatten.

15.30 – 16.20 uur
Het is mogelijk dat je nog een achtste lesuur krijgt alvorens je 
naar huis kan.
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ONTDEK
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DOORSTROOMFINALITEIT 
Domeingebonden (DGD)

Biotechnologische  
STEM-wetenschappen

ARBEIDSMARKTFINALITEIT

Zorg en welzijn

DOORSTROOMFINALITEIT 
Domeinoverschrijdend (DOD)

Economische wetenschappen

Humane wetenschappen

Latijn 

Natuurwetenschappen

Moderne talen 

 	Leonardo Da Vinci maakte op 
onnavolgbare wijze een connectie 
tussen	kunst	en	wetenschap. 

OVERZICHT STUDIERICHTINGEN
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 	Da Vinci maakte 2 iconische 
kunstwerken die creativiteit 
en wetenschap tot kunst 
konden	verheffen. 

16

COMPLEMENTAIRE UREN
Brug economie
Een	specifiek	leerplan	om	de	brug	te	
maken naar een economische richting in  
de 3e graad. 

AV 2.0 (Artistieke vorming 2.0)
Artistieke vorming, Maatschappelijke 
vorming en ICT, opgehangen aan een  
breed spectrum aan kunstvormen  
(Muziek	en	Beeld)	

LeO (Leren en Ontdekken )
3e jaar

• Kennismaking voor alle leerlingen door 
middel van 3 modules:  
Communicatie  – STEM – Toegepaste ICT

4e jaar

• Projectkeuze rond vakoverschrijdende 
thema’s: 
Maatschappelijke, Economische en 
Artistieke vorming + ICT

Uitbreiding
Verdieping	en	remediëring	van	poolvak	(economie	of	taal	of	wetenschappen)

2de graad 3de graad1de graad

Basis Basis
Basis

Profilering
1-polig

Specialisatie
2-poligVerkenning + 

Differentiatie
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DOORSTROOMFINALITEIT – DOD

EW HW LAT

3e jaar 4e jaar 3e jaar 4e jaar 3e jaar 4e jaar

GODSDIENST 2 2 2 2 2 2

LO 2 2 2 2 2 2

NEDERLANDS 4 4 4 4 4 4

ENGELS 3 2 3 2 2 2

FRANS 4 4 4 4 3 3

WISKUNDE 5 5 4 4 5 5

NATUURWETENSCHAPPEN 3 3 3 3 3 3

- BIOLOGIE 1 1 1 1 1 1

- CHEMIE 1 1 1 1 1 1

- FYSICA 1 1 1 1 1 1

AARDRIJKSKUNDE 1 1 1 1 1 1

GESCHIEDENIS 2 2 2 2 2 2

LATIJN 5 5

COMM. WET.

DUITS

ECONOMIE 4 4

KUNSTBESCHOUWING 1 2

FILOSOFIE 1 2

SOCIOLOGIE	&	PSYCHOLOGIE 3 3

BRUG	ECONOMIE 1

ARTISTIEKE	VORMING	2.0 1 1 1 1 1

LeO	(LEREN	EN	ONTDEKKEN) 1 1 1 1 1 1

UITBREIDING 1 1

Totaal 32 32 32 32 32 32

MT NW

3e jaar 4e jaar 3e jaar 4e jaar

GODSDIENST 2 2 2 2

LO 2 2 2 2

NEDERLANDS 5 4 4 4

ENGELS 3 3 3 2

FRANS 5 4 4 4

WISKUNDE 4 4 5 5

NATUURWETENSCHAPPEN 3 3 6 6

- BIOLOGIE 1 1 2 2

- CHEMIE 1 1 2 2

- FYSICA 1 1 2 2

AARDRIJKSKUNDE 1 1 1 1

GESCHIEDENIS 2 2 2 2

LATIJN

COMM. WET. 2 2

DUITS - 2

ECONOMIE

KUNSTBESCHOUWING

FILOSOFIE

SOCIOLOGIE	&	PSYCHOLOGIE

BRUG	ECONOMIE 1 1

ARTISTIEKE	VORMING	2.0 1 1 1 1

LeO	(LEREN	EN	ONTDEKKEN) 1 1 1 1

UITBREIDING 1 1 1

Totaal 32 32 32 32
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Economische  
wetenschappen (EW)
• Brede algemene vorming

• Uitgebreid pakket economie en wiskunde

Via	de	specifieke	vorming	 in	economie	ver-
werven leerlingen inzicht in de economie als 
systeem en de werking van ondernemingen. 
Ze leren logisch en kritisch te denken om 
economische en wiskundige concepten en 
hun onderlinge verbanden te begrijpen.
 

Als leerling Economische wetenschappen toon je 
inzicht in leerinhouden, leer je vlot verbanden tussen 
leerinhouden leggen en kan je logisch redeneren.  
Je moet in een beperkt tijdsbestek complexere 
leerinhouden kunnen verwerven.

Je bent in staat om geordend te denken en wis-
kundig abstracte begrippen en concepten te 
hanteren. Via logisch en kritisch redeneren en 
vanuit concrete maatschappelijke contexten wil je 
de	belangrijkste	(bedrijfs)economische	concepten	
en hun onderlinge verbanden doorgronden.

Domeinoverschrijdende 
doorstroomfinaliteit – DOD  
Klaar voor het hoger onderwijs!

De	ASO-richtingen	die	wij	aanbieden	binnen	deze	finaliteit	zijn	
erop gericht de slaagkansen van leerlingen te verhogen in het eer-
ste jaar hoger onderwijs voor een brede waaier aan academische 
en professionele bachelors.

Alle	 richtingen	 binnen	 deze	 finaliteit	 zijn	 sterk	 theoretische	
studierichtingen.
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Humane  
wetenschappen (HW)
• Brede algemene vorming

• Inzicht	in	filosofie,	kunstbeschouwing,	sociologie	en	psychologie	

Leerlingen	leren	filosoferen	over	de	mens,	de	
wereld rondom ons, het goede en het kwade, 
het geluk en de zin van het leven. 
Ze leren ook kijken en luisteren naar kunst en 
ze leren de vorm, de inhoud, de context en de 
functie van kunstwerken analyseren vanuit 
een kunsthistorisch kader. 

Ten slotte ontwikkelen leerlingen een weten-
schappelijk sociologisch en psychologisch 
begrippenkader en leren ze verbanden zien 
met betrekking tot de hedendaagse samen-
leving, de mens en zijn gedrag. Zo maken 
ze kennis met klassieke psychologische en 
sociologische theorieën.
 

Als leerling Humane wetenschappen toon je inzicht 
in complexe leerinhouden, leg je vlot verbanden 
tussen leerinhouden en kan je logisch redeneren. 
Je kan complexere leerinhouden verwerven in een 
beperkt tijdsbestek.

Je bent in staat om op een analytische en weten-
schappelijk manier te kijken naar mens en 
samenleving. Je wil menswetenschappelijke en 
filosofische	 concepten	 op	 een	 abstracte	manier	
hanteren.	 Je	wil	 je	 verdiepen	 in	 filosofie,	 kunst,	
sociologie en psychologie en je wil alle aspecten van 
het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen.

Latijn (LAT)
• Brede algemene vorming

• Uitgebreid aanbod Latijn

• Uitgebreid pakket wiskunde

De leerlingen verdiepen zich in het taal-
systeem van het Latijn en verwerven via het 
lezen van teksten een dieper inzicht in de taal 
en cultuur van de klassieke oudheid.
 

Als leerling Latijn toon je inzicht in leerinhouden, 
leer je vlot verbanden tussen leerinhouden leggen 
en kan je logisch redeneren. Je kan complexere 
leerinhouden verwerven in een beperkt tijdsbestek.

Je bent verbaal sterk en je hebt een goed taalge-
voel. Je wil taal op een abstracte manier analyseren 
en je wil op een gestructureerde manier omgaan 
met talen. Je bent in staat om geordend te denken 
en wiskundig abstracte begrippen en concepten 
te	hanteren.	Je	vindt	het	fijn	om	je	te	verdiepen	in	
Latijn	en	de	Romeinse	cultuur.	Je	wil	teksten	in	het	
Latijn ontdekken en je houdt ervan om te zoeken 
naar een gepaste vertaling.
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Moderne talen (MT)
• Brede algemene vorming

• Uitgebreid pakket talen 

De leerlingen verdiepen hun communica-
tievaardigheden	 in	 het	 Engels,	 Frans	 en	
Nederlands. Daarenboven krijgen zij Duits 
als extra vreemde taal. 

De studierichting daagt hen ook uit op het vlak 
van communicatiewetenschappen en van 
verschillende componenten van het weten-
schapsdomein moderne talen: pragmatiek, 
sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur.

Als leerling Moderne talen toon je inzicht in leerin-
houden, leer je vlot verbanden tussen leerinhouden 
leggen en kan je logisch redeneren. Je kan com-
plexere leerinhouden verwerven in een beperkt 
tijdsbestek.

Je bent verbaal-linguïstisch sterk en je hebt een 
sterk taalgevoel. Je kan taal op een abstracte 
manier analyseren en op een gestructureerde 
manier met talen omgaan. Je drukt je graag vlot 
en gepast uit in verschillende moderne talen en je 
bent nieuwsgierig naar andere culturen. Je weet 
hoe taal als systeem werkt en wat de impact is van 
taal en communicatie op cultuur en samenleving. 
Je bent geboeid door literatuur en een analytische 
benadering van literaire teksten. Je wilt inzicht ver-
werven	in	gemediatiseerde	(massa)communicatie.	
Je hanteert talige, literaire en communicatieweten-
schappelijke concepten op een abstracte manier.

Natuurwetenschappen (NW)
• Brede algemene vorming

• Uitgebreid aanbod van de kernwetenschappen

• Uitgebreid pakket wiskunde 

De studierichting combineert een brede 
algemene vorming met deductief, empiri-
sch en probleemoplossend leren vanuit de 
kernwetenschappen biologie, chemie, fysica 
en wiskunde.

Als leerling Natuurwetenschappen toon je inzicht in 
leerinhouden, leer je vlot verbanden tussen leerin-
houden leggen en kan je logisch redeneren. Je kan 
complexere leerinhouden verwerven in een beperkt 
tijdsbestek.
Je bent in staat om geordend te denken en wis-
kundig abstracte begrippen en concepten te 
hanteren en inzichtelijk aan te wenden in natuur-
wetenschappelijke contexten. Je wil planmatig 
verbanden en mogelijkheden bij het onderzoeken 
van fenomenen en het oplossen van problemen in 
biologie, chemie en fysica exploreren. Je ziet het als 
een uitdaging om een brede waaier aan wiskundige 
en natuurwetenschappelijke inzichten doelgericht 
met elkaar in verband te brengen door middel van 
analytisch en inzichtelijk denken.
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BELEEF
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DOORSTROOMFINALITEIT – DGD

BiotW

3e jaar 4e jaar

GODSDIENST 2 2

LO 2 2

NEDERLANDS 4 4

ENGELS 2 2

FRANS 3 3

WISKUNDE 5 5

AARDRIJKSKUNDE 1 1

GESCHIEDENIS 1 1

BIOTECHNOLOGISCHE WETENSCHAPPEN 10 11

- BIOLOGIE 2 3

- CHEMIE 2 3

- FYSICA 3 2

- BIOTECHNOLOGISCHE	STEM-WETENSCHAPPEN 3 3

ARTISTIEKE	VORMING	(AV)	2.0 1

LeO	(LEREN	EN	ONTDEKKEN) 1 1

Totaal 32 32

Domeingebonden doorstroomfinaliteit (DGD)   
Klaar voor het hoger onderwijs! 

De	TSO-richting	die	wij	aanbieden	in	deze	finaliteit	is	erop	gericht	de	slaagkan-
sen	van	leerlingen	in	het	eerste	jaar	hoger	onderwijs	voor	specifieke	academi-
sche of professionele bacheloropleidingen die in het verlengde liggen van de 
studierichting te verhogen.

De richting ‘Biotechnologische STEM-wetenschappen’ is een theoretische studie-
richting	in	de	doorstroomfinaliteit.
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Biotechnologische  
STEM-wetenschappen (BiotW)
• Brede algemene vorming

• Nadruk op natuur- en biotechnisch-wetenschappelijk  
denken en vaardig zijn 

Er is veel aandacht voor onderzoekend en 
probleemoplossend leren vanuit de kernwe-
tenschappen biologie, chemie en fysica. 
Ook elektromagnetisme komt aan bod.  
De leerlingen denken vanuit wiskunde con-
ceptueel na over natuurwetenschappelijke 
vragen en biotechnische problemen.
 

Als leerling Biotechnologische STEM-wetenschappen 
toon je inzicht in leerinhouden, leer je vlot verbanden 
tussen leerinhouden leggen en kan je logisch rede-
neren, vooral binnen de focus van het studiedomein 
en de studierichting.

Je wil planmatig verbanden en mogelijkheden bij 
het onderzoeken van fenomenen en het oplossen 
van problemen in biotechnologie, biologie, chemie 
en fysica exploreren. Je ziet het als een uitdaging 
om een brede waaier aan natuurwetenschappe-
lijke inzichten en vaardigheden doelgericht met 
elkaar in verband te brengen door middel van ana-
lytisch en inzichtelijk denken. Je wil processen in de 
levende natuur aanwenden en aanpassen ten bate 
van mens en samenleving.

EVALUATIE

In de 1ste graad was de examenreeks beperkt 
en vooral gericht op het leren voorbereiden 
en	 afleggen	 van	 examens.	 In	 de	 tweede	
graad trekken we de lijn door, maar doen we 
er een schepje bovenop. We organiseren voor 
enkele vakken een examen in december en 
eind juni waarvan de leerstof al wat omvang-
rijker wordt. Het aantal examens wordt in de 
loop van de tweede graad nog verhoogd. 
In het vierde jaar worden er meer examens 
georganiseerd dan in het derde jaar. 

Gaandeweg zullen onze leerlingen in con-
tact komen met grotere hoeveelheden 
leerstof en meer uitgebreide examenreek-
sen. Ze leren stap voor stap hoe examenvra-
gen op te lossen, rekening te houden met 
de tijdsdruk en hoe om te gaan met de bij-
horende stress.

De punten van de wekelijkse evaluaties 
vormen het dagelijks werk van de leerling. 
In de laatste drie leerjaren organiseren we 
grotere examenperiodes met een afwis-
seling tussen schriftelijke en mondelinge 
proeven. Zo maken we iedereen klaar voor 
de stap naar het hoger onderwijs.

Door het werken met een combinatie van 
gespreide evaluatie en examens bouwen 
we samen verder aan de school van mor-
gen voor een succesvolle toekomst.

Door deze werkwijze moeten de leerlin-
gen permanent werken en tonen dat ze 
de leerstof onder de knie hebben, wat een 
grondigere beheersing ervan tot gevolg 
zal hebben.

We evalueren om te leren en zijn er zeker 
van dat dit de leerprestaties en schoolloop-
baan van al onze leerlingen ten goede zal 
komen.

De leerlingen van de B-stroom krijgen 
gespreide evaluaties. Er wordt ook veel 
aandacht besteed aan de opvolging van 
de attitude van de leerling.

eerste graad
gespreide evaluatie examens

tweede graad - 3de jaar
gespreide evaluatie examens

tweede graad - 4de jaar
gespreide evaluatie examens

derde graad
gespreide evaluatie examens

BSO

Gespreide evaluaties

Attituderapport
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 	Da Vinci was een wetenschapper pur 
sang die alsmaar meer wilde weten over: 
anatomie, fossielen, vogels, het hart, 
vliegende machines, planten, geologie 
en	wapenkunde. 
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ARBEIDSFINALITEIT

Zorg - welzijn

3e jaar 4e jaar
GODSDIENST 2 2

LO 2 2

FRANS 2 2

PAV 7 8

-	MAVO 2 3

-	NEDERLANDS 3 3

-	WISKUNDE 1 1

-	NATUURWETENSCHAPPEN 1 1

ZORG	EN	WELZIJN 17 17

-	GEZONDHEID	&	WELZIJN 4 4

-	PEDAGOGISCH	HANDELEN 3 3

-	INDIRECTE	ZORG 4 4

-	LeO	(LEREN	&	ONTDEKKEN) 6 6

ARTISTIEKE	VORMING	2.0	 2 1

Totaal 32 32

Zorg en welzijn
• Praktische studierichting met speciale 

aandacht voor de mens in de thuiscontext

Er ligt veel nadruk op intermenselijke verhou-
dingen	waardoor	er	flink	geoefend	wordt	op	
sociale en communicatieve vaardigheden. 
Het accent ligt voornamelijk op de gezonde 
mens in een diverse samenleving en hoe 
men daarin zorg draagt voor zichzelf. 

De leerlingen verwerven een basisinzicht in 
anatomie en fysiologie. Ze maken kennis met 
directe zorg, maar zullen toch overwegend 
ondergedompeld worden in de indirecte 
zorg, inclusief de technische aspecten die 
daarbij komen kijken.

 
Als leerling Zorg en welzijn wil je op een concrete 
manier basisinzichten verwerven. Je leert binnen 
een afgebakende en veilige leersituatie geleidelijk 
zelfstandig te functioneren en je bent in staat doel-
treffend te handelen om concrete uitdagingen aan 
te	pakken.	Fijn-motorische	vaardigheden	helpen	je	
om tot realisaties in de praktijk te komen.

Je wil je verdiepen in de ontwikkeling van de mens 
en je wil de samenleving in al haar diversiteit leren 
kennen. Je maakt kennis met verschillende doel-
groepen zoals kinderen en ouderen. Daarbij wil je 
groeien in sociale vaardigheden en in communi-
ceren	 om	met	 (kwetsbare)	mensen	 om	 te	 gaan.	 
Je bent in staat om  je eigen denken en handelen in 

vraag te stellen. Je bent geboeid door de verschil-
lende gezondheidsaspecten met de lichamelijke, 
maar ook de psychische en sociale elementen.  
Je wil diverse praktische taken uitvoeren in de thuis-
context zoals voeding bereiden, boodschappen 
doen, schoonmaken, activiteiten begeleiden …

Klaar voor de werkvloer!
De richting ‘Zorg en welzijn’ die wij aan-
bieden	 in	 de	 arbeidsmarktfinaliteit	 is	
gericht op een succesvolle doorstroom 
naar de arbeidsmarkt.
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WAT NA DE TWEEDE GRAAD?  
(STUDIELOOPBAANBEGELEIDING)  

Na het harde werk in de tweede graad ben je klaar voor de derde graad. Hier zal je 
nog meer uitgedaagd worden volgens jouw kwaliteiten die je hebt kunnen gebrui-
ken in het 3de en het 4de jaar van de humaniora. Je zal opnieuw een studierichting 
moeten kiezen. Op basis van je prestaties en resultaten zullen de leerkrachten jou 
daarover een advies geven. 

We hebben een ruim aanbod aan richtingen in de 3de graad. Om jouw keuze wat 
gemakkelijker te maken, werkten wij een traject uit om jou daar goed bij te bege-
leiden en je te ondersteunen.
 

Je merkt het, je staat er niet alleen voor, op onze school 
helpen we jou de juiste keuzes te maken!

Dagelijks 
proces via 

vakleerkracht 

I-Like Junior: 
belangstelling 

verkennen  
via test

Oriënteringsgesprek  
met je klascoach

Infoavond 
studiekeuze

DOORSTROOM

ARBEIDSMARKT

WAT IN DE 3DE GRAAD?

Economie – moderne talen

Economie – wiskunde

Humane wetenschappen

Latijn – moderne talen

Latijn – wetenschappen

Latijn – wiskunde

Moderne talen – wetenschappen

Wetenschappen – wiskunde 

Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen

Assistentie in wonen, zorg en welzijn
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LACH
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LEERLINGBEGELEIDING
BREDE BASISZORG = goed onderwijs
Op het Leonardo College is de klastitularis geëvolueerd 
tot een team van echte klascoaches. Deze coaches zijn 
de betrouwbare gidsen voor hun klas. Ze staan hen bij 
bij problemen en zijn een luisterend oor als het nodig is. 
Samen met de andere vakleerkrachten van de klas zor-
gen ze voor goed onderwijs. Ze leggen de lat hoog en 
doen er alles aan om iedereen over die lat heen te krij-
gen. Ze helpen iedereen op weg via gerichte instructies 
en oefeningen. Met een gedifferentieerde aanpak en 
een luisterend oor proberen ze iedereen aan boord te 
houden en boven zichzelf te laten uitstijgen. Als team 
gaan ze ervoor en zorgen ze voor grootse prestaties.

Vanuit onze visie op brede basiszorg proberen wij een 
positief leef- en leerklimaat te creëren voor elke leerling. 

We hebben aandacht voor: 
 ‐ leren en studeren 
 ‐ gedragsmatige begeleiding	(conform	het	schoolre-
glement	en	het	pedagogisch	project)	

 ‐ welbevinden	(psychisch	en	sociaal	functioneren)	
 ‐ gezondheid 
 ‐ begeleiding schoolloopbaan

In onze school is elke leerkracht leerlingbegeleider. Je 
kan bij hen terecht voor een gesprek, studiehulp, extra 
begeleiding, familiale problemen, individuele proble-
men, vragen omtrent de studieloopbaan, enz.

Onze leerlingbegeleiders leiden de praktische uitwer-
king van het zorgbeleid in goede banen. Zij overleg-
gen regelmatig om het ideale zorgkader dagelijks in de 
praktijk te kunnen brengen. 
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LEONARDO-PROJECT
Tijd voor een Leonardo-activiteit?
Heb je zin om wat te bewegen? Dan kan 
je deelnemen aan de sportcompetitie met 
een zeer ruim assortiment aan activiteiten.
Zin	om	tijdens	de	middag	te	(leren)	breien	
en in één moeite wat bij te kletsen of het 
reilen en zeilen op en rond de school te 
bespreken? 

Voel je de onweerstaanbare drang om elk 
moment van de dag te zingen en vind je 
het leuk om dat samen met anderen te 
doen? Sluit je aan bij het schoolkoor!

Streef je ernaar om anderen schaakmat te 
zetten? Droom je van het doordacht bestu-
ren van lopers, torens en paarden? Verdiep 
je met ons in de wereld van het schaken!
Speel je graag gezelschapsspelletjes? Wil je 
koken of boogschieten?

Wil je jezelf testen in wetenschapsolympia-
des of taalwedstrijden? Help je graag mee 
de school vorm geven met de collega’s van 
het leerlingenparlement? 

Zoek je echter graag wat rust op, dan kan 
je een bezoekje brengen aan onze biblio-
theek. Je kan er boeken ontlenen en lezen 
in een comfortabele zetel. 

Voor elk wat wils!

DE REIZENDE SCHOOL
Op het Leonardo College worden heel wat reizen georganiseerd. 
Scan	deze	QR-code	en	maak	kennis	met	onze	reizende	school!

VERTROUW!
Je vertrouwt in eigen kunnen  

en gelooft in je talenten.

ONTDEK!
Stap voor stap verken je jouw mogelijkheden met  

een open blik op de wereld en met ruimte voor groei  
en experiment.

BELEEF!
Je beleeft de leerstof op een actieve manier en  

ervaart de veelzijdige wereld met al je zintuigen:  
voelen, proeven, ruiken, zien en horen.

LACH!
Er is plaats voor jouw geluk, voor gelukkige ouders  

en gelukkige leerkrachten.
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www.leonardocollege.be

Vzw KODW 
Middenstraat 10  

9470 Denderleeuw
053 66 60 29  

info@leonardocollege.be


