
HUMANIORA
KINDSHEID JESU
Hasselt





Welkom
Beste ouders
Beste leerling

De eerste twee jaren van het secundair onderwijs heb je in-
middels achter de rug en je hebt al een nieuwe studiekeuze 
gemaakt of je verkent nog volop het onderwijslandschap om 
tot een passende keuze te komen. Deze infobrochure vertelt je 
welke studiemogelijkheden er zijn in de Humaniora Kindsheid 
Jesu. Welke doelstellingen we willen realiseren voor al haar 
leerlingen én hoe onze school jou nog veel meer kan bieden 
dan alleen maar les volgen. Al een beetje nieuwsgierig? Ideaal 
uitgangspunt om aan de slag te gaan.  

Ons opvoedingsproject

In het opvoedingsproject van onze school kozen we voor 
drie kenmerken die we als waardevol, wenselijk en eigen 
aan onze school zien: een kansenbiedende, stimulerende en 
relatievaardige school. Onze hele schoolwerking is erop geënt 
en ervan doordrongen. Het is een aanrader om het in zijn 
geheel te lezen op onze website.

Het studieaanbod

In de humaniora liggen er nog vier jaren secundair onderwijs 
voor je, verdeeld in twee graden van telkens twee leerjaren.  
De Humaniora Kindsheid Jesu heeft een aanbod van verschil-
lende studierichtingen binnen het ASO en OV4 en twee studie-
richtingen KSO, m.n. Muziek en Toegepaste Beeldende Kunst. 
In deze brochure vind je de nodige toelichting om je wegwijs 
te maken in ons aanbod.

Onze opdracht 

Op studievlak wil de humaniora je voorbereiden op hoger 
onderwijs. Dat betekent leerstofinhouden en lessen aanbieden 
op niveau en investeren in studiemethode. Het houdt ook in 
dat je een steeds grotere zelfstandigheid dient aan te leren 
in het verwerven en verwerken van informatie. We streven 
ernaar correcte eisen te stellen en hebben de moed om ze 
voortdurend kritisch te bevragen én waar nodig bij te sturen.

Op basis van al je talenten zullen we de komende jaren samen 
geleidelijk aan je studiekeuze steeds scherper stellen om je 
zo gericht mogelijk voorbereid te kunnen laten starten in het 
hoger onderwijs.

Je zal tijdens je humaniorajaren ook een groei als persoon 
doormaken. Je zal jezelf beter leren kennen, je talenten 
ontdekken en voeden, je kansen leren grijpen, mogelijk ook op 
je grenzen stoten, keuzes leren maken, verantwoordelijkheid 
leren nemen. Je zal bond- en tochtgenoten vinden en leren dat 
je ook zelf het verschil kan/moet maken voor anderen. Je gaat je 
horizon steeds verruimen en een positief kritische belangstelling 
hebben voor je nabije en verre omgeving … Een fantastische en 
boeiende ontwikkeling! Vanzelfsprekend wil onze school als een 
oefenplek in die groei een betekenisvolle rol spelen.

Om die weg met je te bewandelen en om iedere leerling op dit 
vlak zoveel mogelijk kansen te bieden is de school blij te kun-
nen rekenen op een gedreven, enthousiast leerkrachtenteam 
dat klaarstaat om je op weg te zetten en je, waar nodig, extra 
te begeleiden.

Hoe we dit aanpakken, kan je verderop in deze brochure lezen.





Studie - aanbod

A. Studierichtingen - Tweede graad

In de tweede graad bieden al onze richtingen een breed pakket 
algemene vorming aan met daarbij een eerste oriëntatie in een 
specifieker deelgebied. Je kiest dus in principe je studierichting 
voor 2 jaren. Indien je in het 4de jaar instroomt in een ander 
domein, zal je mogelijk leerstofgehelen moeten bijwerken. 
In dat geval zullen vakleerkrachten en directie samen met je 
overleggen.

TWEEDE 
GRAAD



Economie
 
In de richting Economie maak je in het vak economie (4u) ken-
nis met de basisbegrippen uit het economische denken en leer 
je hoe maatschappelijke verschijnselen vanuit een economisch 
perspectief te beschrijven en te verklaren zijn. 

Je kiest voor deze richting als je graag meer wil leren over 
hoe bedrijven, overheid en consumenten in onze samenleving 
functioneren. Je wil nadenken over deze thema’s en ze onder-
zoeken. Je bent bereid het wetenschappelijke en wiskundige 
denken van de economie aan te pakken. 

 Economie    Derde jaar  Vierde jaar
 Uren/week  Uren/week
GODSDIENST 2 2
NEDERLANDS 4 4
FRANS  5/4 4
ENGELS 3 3/2
DUITS 0 1
GESCHIEDENIS 2 2
L.O. 2 2
P.O. 1 0
M.O. 0 1
BIOLOGIE 1 1
CHEMIE 1 1
FYSICA  1 1
AARDRIJKSKUNDE 1 1
INFORMATICA 1 1
WISKUNDE 4/5 4/5
ECONOMIE 4 4

Opmerking: Je kan de richting Economie volgen met 4 of 5 uur 
wiskunde. Bij 4 uur wiskunde wordt het talenpakket uitgebreid.

Humane wetenschappen
 
De richting Humane wetenschappen telt twee richtingsvakken: 
gedragswetenschappen (3u) en cultuurwetenschappen (2u). In 
gedragswetenschappen leer je de basis van psychologie en so-
ciologie. Vanuit je eigen ontwikkeling en leefwereld leer je het 
denken en gedrag van de mens in onze samenleving onderzoe-
ken. In cultuurwetenschappen staat de studie van onze cultuur 
centraal. We onderzoeken hoe onze cultuur in elkaar zit, evolu-
eert, functioneert. Altijd wordt de link gelegd met de actualiteit.

Je kiest voor deze richting als je graag meer wil leren over gedrag 
en denken van de mens in onze samenleving. Je volgt graag de 
actualiteit, je bent bereid teksten grondig te bestuderen en wil 
kritisch leren kijken naar jezelf en de wereld om je heen.

 Humane wetenschappen  Derde jaar  Vierde jaar 
 Uren/week  Uren/week
GODSDIENST 2 2
NEDERLANDS 4 4
FRANS  4 4
ENGELS 3 2
DUITS 0 1
GESCHIEDENIS 2 2
L.O. 2 2
P.O. 1 0
M.O. 0 1
BIOLOGIE 1 1
CHEMIE 1 1
FYSICA  1 1
AARDRIJKSKUNDE 1 1
INFORMATICA 1 1
WISKUNDE 4/5 4/5
GEDRAGSWETENSCHAPPEN 3 3
CULTUURWETENSCHAPPEN 2 2

Opmerking: Je kan de richting Humane wetenschappen volgen 
met 4 of 5 uur wiskunde. Indien je kiest voor 5 uur, heb je één 
dag met 8 uur les.



Klassieke talen

In de richting Klassieke talen ga je in de tweede graad echt 
grondig aan de slag om de spraakkunst, zinsconstructie en 
woordenschat van Latijn (5u) onder de knie te krijgen. In 
deze richting kan je ook voor Grieks (4u) als bijkomende klas-
sieke taal kiezen.

Je kiest voor deze richting als je een brede interesse hebt 
voor taal. Je studeert graag en wil je verdiepen in de struc-
tuur van talen. Je bent bereid mee te gaan in het analyseren 
en bestuderen van teksten en wil graag je woordenschat en 
cultuur uitbreiden.

Latijn  Derde jaar  Vierde jaar
 Uren/week Uren/week
GODSDIENST 2 2
NEDERLANDS 4 4
FRANS  4/3 3
ENGELS 2 3/2
DUITS 0 1
GESCHIEDENIS 2 2
L.O. 2 2
P.O. 1 0
M.O. 0 1
BIOLOGIE 1 1
CHEMIE 1 1
FYSICA  1 1
AARDRIJKSKUNDE 1 1
INFORMATICA 1 1
WISKUNDE 4/5 4/5
LATIJN 5 5
OPTIE-UUR 1 0

Grieks - Latijn  Derde jaar  Vierde jaar
 Uren/week Uren/week
GODSDIENST 2 2
NEDERLANDS 4 4
FRANS  3 3
ENGELS 2 2
DUITS 0 1
GESCHIEDENIS 2 2
L.O. 2 2
P.O. 1 0
BIOLOGIE 1 1
CHEMIE 1 1
FYSICA  1 1
AARDRIJKSKUNDE 1 1
WISKUNDE 4/5 4/5
LATIJN 4 4
GRIEKS 4 4

Opmerkingen:
• Je kan de richting Latijn volgen met 4 of 5 uur wiskunde.  

Indien je kiest voor 4 uur wiskunde krijg je extra taaluitbrei-
ding, 1 uur Frans in het derde, 1 uur Engels in het vierde jaar.  

• In de richting Latijn kan je voor het optie-uur kiezen tussen 
expressie, digitale geletterdheid en economische geletterd-
heid (meer info: zie verder).

• De richting Grieks kan je volgen met 4 of 5 uur wiskunde.  
Indien je kiest voor 5 uur wiskunde, heb je één dag met 8 
uur les.



Wetenschappen

De richting Wetenschappen bevat drie wetenschappen: bio-
logie, chemie en fysica. Je krijgt deze vakken elk twee uur 
per week, waardoor er ruimte is om het wetenschappelijke 
denken en de wetenschappelijke onderzoeksmethoden aan te 
leren. Dit gebeurt via veldwerk, labo’s, leerlingenproeven. 

Je kiest voor deze richting als je geïnteresseerd bent in de 
manier waarop wetenschappen onze werkelijkheid onderzoe-
ken. Je houdt ervan fenomenen te analyseren en verklaringen 
te onderzoeken. Je bent bereid je te verdiepen in het wiskun-
dige en wetenschappelijke denken dat hiervoor nodig is. 

Wetenschappen  Derde jaar  Vierde jaar
 Uren/week Uren/week
GODSDIENST 2 2
NEDERLANDS 4 4
FRANS  4 4
ENGELS 3 2
DUITS 0 1
GESCHIEDENIS 2 2
L.O. 2 2
P.O. 1 0
M.O. 0 1
BIOLOGIE 2 2
CHEMIE 2 2
FYSICA  2 2
AARDRIJKSKUNDE 1 2
INFORMATICA 1 1
WISKUNDE 5 5
OPTIE-UUR 1 0

Opmerking: De richting wetenschappen heeft altijd 5u wiskun-
de, een extra uur optie in het derde en een extra uur aardrijks-
kunde in het vierde jaar. Voor het optie-uur kan je kiezen tussen 
expressie, digitale geletterdheid en economische geletterdheid 
(meer info: zie verder).

Optie-uren

Als je kiest voor de richting Latijn of de richting wetenschap-
pen, dan heb je een optie-uur. Je kan voor dit uur kiezen tus-
sen expressie, digitale geletterdheid en economische gelet-
terdheid. Wat houden deze opties in?

Expressie 

is meer dan spraakvaardigheden bijschaven. Het is ook dra-
ma en dat is vooral doen alsof.
Bij expressie leren we je om je eigen gevoelens uit te druk-
ken, je verbeelding vorm te geven en communicatie makkelij-
ker te maken. Je oefent je sociale vaardigheden en je creativi-
teit wordt gestimuleerd. Dit doen we via allerlei leuke, speelse 
oefeningen en korte sketches waarbij je eigen lichaam het 
belangrijkste werkmateriaal is.
Voor de oefeningen krijg je meestal voorbereidingstijd in de 
lessen, soms krijg je een opdracht tegen de volgende week, 
bijvoorbeeld het uit het hoofd leren van een korte dialoog, het 
voorbereiden van een bepaalde scène, het maken van een be-
paalde schrijfopdracht.  Deze oefeningen toon je individueel, 
in kleine of grote groep aan elkaar.  Je leert zo met en van 
elkaar hoe je je steeds expressiever kan uitdrukken.  
Ben je een timide leerling die wat wil werken aan je spreek-
durf of eerder een expressieve flapuit met gevoel voor dra-
ma? Jij en iedereen daartussen is welkom!

Digitale geletterdheid

“Everybody should learn to program a computer, because it 
teaches you how to think” - Steve Jobs 
In een wereld waarin alles steeds meer digitaal wordt, is leren 
programmeren een belangrijke vaardigheid. Het leert je niet 
alleen probleemoplossend denken, maar bereid je ook nog 
eens voor om mee de wereld te kunnen veranderen. Python is 



Na de 2de graad?

Tijdens het tweede semester van het vierde jaar zet de school 
zich actief in om jou zo goed mogelijk te begeleiden bij je 
keuzeproces.

In een eerste stap ga je met je klastitularissen en de mensen 
rondom je jezelf verhelderen: je troeven, valkuilen, interesses, 
persoonlijkheid, context en studievaardigheden vormen im-
mers een goede basis voor een gefundeerde keuze.

Daarna ga je begeleid op zoek in het aanbod van studierich-
tingen en beroepsuitwegen. De school nodigt daartoe experten 
uit en organiseert zelf infoavonden of workshops.

Door je te helpen je mogelijkheden, zekerheden en twijfels te 
onderzoeken, en ook alle beschikbare informatie kritisch te be-
kijken, kan je op een meer bewuste manier een keuze maken.

Op die manier activeren we je ook om aan keuzebekwaam-
heid in het algemeen te bouwen.

Na de 2de graad binnen onze school?

Op de volgende pagina vind je een tabel met de meest voor-
komende overgangen tussen 2de en 3de graad. Je kan vanuit 
je keuze uit de 2de graad zien welke richtingen aansluiten 
in de 3de graad. Deze richtingen staan vet gedrukt. Het re-
sultaat van je studiekeuzeproces kan ook zijn dat  je samen 
met de klassenraad vaststelt dat je interesses in een ander 
studiedomein beter tot zijn recht komen. In dat geval dien je 
tijdens de vakantie een inhaalpakket te verwerken, zodat je 
goed voorbereid in je nieuwe keuze voor de derde graad start. 

een programmeertaal die heel toepasbaar is in wetenschap-
pen. Micro:bit laat toe om geschreven codes ook effectief toe 
te passen in een echte opstelling met componenten en senso-
ren. Door deze twee te combineren, zetten we jou alvast op 
de goede weg.

Economische geletterdheid

Deze cursus heeft als doel kennis te maken met het vak eco-
nomie. Gedurende het ganse jaar zullen we proberen te tonen 
op welke manier het vak economie verweven zit in ons dage-
lijks leven en in ons (toekomstig) professioneel leven. 
Als vertrekpunt bespreken we eerst een aantal basisbegrip-
pen en eenvoudige economische theorieën. Nadien wordt het 
accent gelegd op toepassingen. In deze toepassingen kunnen 
we uitgaan van bijvb. een actueel krantenartikel, of een be-
staande jaarrekening van een onderneming, of een (fictief) 
voorbeeld van een beleidsbeslissing ... We proberen op deze 
manier aan te tonen dat economie een belangrijk basisvak is 
wat zinvol is voor iedereen, zeker ook voor de leerlingen die 
nooit een economische richting zullen gaan studeren.



TWEEDE GRAAD  DERDE GRAAD
Economie   ☞ Economie - moderne talen
Aanvulling talen  Humane wetenschappen 
  Economie - wiskunde 
  Wetenschappen - wiskunde  
Economie   ☞  Economie - wiskunde
Aanvulling wiskunde  Economie - moderne talen
  Wetenschappen - wiskunde
  Humane wetenschappen
Grieks-latijn  ☞  Grieks - Latijn
Aanvulling wiskunde  Latijn - moderne talen
  Latijn - wiskunde  
  Wetenschappen - wiskunde 
  Humane wetenschappen 
  Economie - talen
  Economie - wiskunde
Grieks-Latijn ☞ Grieks - Latijn
  Latijn - moderne talen
  Latijn - wiskunde  
  Wetenschappen - wiskunde 
  Humane wetenschappen
  Economie - talen
Wetenschappen  ☞  Wetenschappen - wiskunde 
  Humane wetenschappen 
  Economie - wiskunde
  Economie - moderne talen 
Latijn  ☞  Latijn - moderne talen
Aanvulling talen  Latijn - wetenschappen
  Latijn - wiskunde 
  Humane wetenschappen 
  Wetenschappen - wiskunde 
  Economie - talen
Latijn   ☞  Latijn - moderne talen
Aanvulling wiskunde  Latijn - wetenschappen
  Latijn - wiskunde
  Wetenschappen - wiskunde
  Humane wetenschappen
  Economie - wiskunde
  Economie - talen 
Humane wetenschappen  ☞  Humane wetenschappen
  Economie - talen
Humane wetenschappen ☞ Humane wetenschappen 
Aanvulling wiskunde  Wetenschappen - wiskunde
  Economie - talen
  Economie - wiskunde



Studie - aanbod

B. Studierichtingen - Derde graad

In de derde graad bestaan alle richtingen, behalve humane 
wetenschappen uit twee hoofddomeinen. Er wordt naast de 
algemene basis gekozen voor een pakket vakken dat voor-
bereidt op een verdere studie in het hoger onderwijs. Het 
gaat hier niet langer zoals in de tweede graad om het verder 
inoefenen van de basis maar om een inhoudelijke uitbreiding 
en verdieping en om het bereiken van meer doelstellingen.

DERDE 
GRAAD



Domein Economie

In het domein Economie volgt er een uitdieping en aanvulling 
van de basisbegrippen uit het economische denken. Het doel 
is om maatschappelijke verschijnselen te leren analyseren 
vanuit een economisch perspectief en kennis te verwerven die 
dan opnieuw toegepast kan worden op andere maatschap-
pelijke fenomenen. Zowel micro- als macro-economische the-
ma’s komen aan bod.

Je kiest voor dit domein als je een grondige studie van het 
economische denken wil aanvatten en bereid bent je te ver-
diepen in het wiskundige en analytische denken dat hiervoor 
nodig is. Je bent geboeid door economische thema’s en wil 
onze samenleving kritisch analyseren en de actualiteit van 
nabij volgen.

Economie - Moderne talen Vijfde jaar  Zesde jaar
 Uren/week Uren/week
GODSDIENST 2 2
NEDERLANDS 4 4
FRANS 4 4
ENGELS 3 3
DUITS  3 3
GESCHIEDENIS 2 2
L.O. 2 2
ESTHETICA 1 1
AARDRIJKSKUNDE 1 1
WISKUNDE 3/4 3/4
ECONOMIE 5/4 5/4
NATUURWETENSCHAPPEN 2 2

Opmerking: Je kan kiezen voor drie of vier uur wiskunde. Indien 
je kiest voor drie uur wiskunde krijg je een extra uur economie.

Economie - Wiskunde Vijfde jaar  Zesde jaar
 Uren/week Uren/week
GODSDIENST 2 2
NEDERLANDS 4 4
FRANS 4 4
ENGELS  3 3
GESCHIEDENIS 2 2
L.O. 2 2
ESTHETICA 1 1
AARDRIJKSKUNDE 1 1
WISKUNDE 6 6
ECONOMIE 4 4
BIOLOGIE 1 1
CHEMIE 1 1
FYSICA 1 1



Domein Humane wetenschappen

In dit domein wordt het gedrag en denken van de mens in de sa-
menleving bestudeerd en komen alle aspecten van de menselijke 
cultuur aan bod. Je maakt kennis met de belangrijkste stromin-
gen en theorieën uit de psychologie, sociologie, filosofie, media, 
politieke wetenschappen en het recht. Altijd wordt de link gelegd 
met de actualiteit en zo leer je een kader vormen voor je denken 
en kritisch kijken naar maatschappelijke fenomenen. Naast de 
vakken gedrags- en cultuurwetenschappen is er nog een semi-
narie, waarin vakoverschrijdend gewerkt wordt. Aan de hand van 
een thema worden per semester onderzoeksvaardigheden ver-
worven en andere werk- en evaluatievormen aangeboden.

Je kiest voor dit domein als je een grote maatschappelijke interesse 
hebt en de actualiteit volgt en je daarom wilt verdiepen in het analy-
seren en verklaren van de dingen die in ons leven en onze samenle-
ving gebeuren. Je bent bereid je denken te laten vormen, grondige 
tekststudie aan te vatten en een brede kijk te ontwikkelen.

Humane wetenschappen    Vijfde jaar  Zesde jaar
 Uren/week Uren/week
GODSDIENST 2 2
NEDERLANDS 4 4
FRANS 4 3
ENGELS 2 3
GESCHIEDENIS 2 2
L.O. 2 2
ESTHETICA 1 1
AARDRIJKSKUNDE 1 1
WISKUNDE 3/4 3/4
NATUURWETENSCHAPPEN 2 2
OPTIE-UUR 1/0 1/0
GEDRAGSWETENSCHAPPEN 3 3
CULTUURWETENSCHAPPEN 3 3
SEMINARIE 2 2

Opmerking: Je kan kiezen voor drie of vier uur wiskunde. Bij 
de keuze voor drie uur, krijg je een optie-uur.

Domein Latijn

In het domein Latijn wordt er verder gewerkt aan taalbeheer-
sing en komt er steeds meer aandacht voor de inhoud van 
het tekstmateriaal. Ook het culturele en filosofisch vormende 
aspect komen steeds meer aan bod, naast een verruiming en 
verdieping van het inzicht in de structuur van taal.

Je kiest hiervoor als je interesse hebt voor de klassieke ta-
len en je je verder wil verdiepen in de bronnen en basis van 
onze cultuur. Je bent bereid tot grondige studie van teksten 
en woordenschat en je wil ook je denken in het algemeen 
verbreden.

Latijn - Moderne talen    Vijfde jaar  Zesde jaar
 Uren/week Uren/week
GODSDIENST 2 2
NEDERLANDS 4 4
FRANS 4 4
ENGELS 3 3
DUITS  3 3
GESCHIEDENIS 2 2
L.O. 2 2
ESTHETICA 1 1
AARDRIJKSKUNDE 1 1
WISKUNDE 3/4 3/4
LATIJN 4 4
NATUURWETENSCHAPPEN 2 2
OPTIE-UUR 1/0 1/0

Opmerking: Je kan kiezen voor drie of vier uur wiskunde. Bij 
drie uur wiskunde krijg je een optie-uur.



Grieks - Latijn    Vijfde jaar  Zesde jaar
 Uren/week Uren/week
GODSDIENST 2 2
NEDERLANDS 4 4
FRANS 3 3
ENGELS 3/2 3/2
GESCHIEDENIS 2 2
L.O. 2 2
ESTHETICA 1 1
AARDRIJKSKUNDE 1 1
WISKUNDE 3/4 3/4
LATIJN 4 4
GRIEKS 4 4
NATUURWETENSCHAPPEN 2 2
OPTIE-UUR 1 1

Opmerking: Je kan kiezen voor de drie of vier uur wiskunde. Bij 
de keuze voor drie uur, sluit je voor het vak Engels aan bij de 
richting Moderne talen.

Latijn - Wiskunde 8    Vijfde jaar  Zesde jaar
 Uren/week Uren/week
GODSDIENST 2 2
NEDERLANDS 4 4
FRANS 3 3
ENGELS  2 2
GESCHIEDENIS 2 2
L.O. 2 2
ESTHETICA 1 1
AARDRIJKSKUNDE 1 1
WISKUNDE 8 8
LATIJN 4 4
BIOLOGIE 1 1
CHEMIE 1 1
FYSICA 1 1

Latijn - Wiskunde 6    Vijfde jaar  Zesde jaar
 Uren/week Uren/week
GODSDIENST 2 2
NEDERLANDS 4 4
FRANS 3 3
ENGELS  2 2
GESCHIEDENIS 2 2
L.O. 2 2
ESTHETICA 1 1
AARDRIJKSKUNDE 1 1
WISKUNDE 6 6
LATIJN 4 4
BIOLOGIE 1 1
CHEMIE 1 1
FYSICA 2 2
OPTIE-UUR 1 1

Latijn - Wetenschappen   Vijfde jaar  Zesde jaar
 Uren/week Uren/week
GODSDIENST 2 2
NEDERLANDS 4 4
FRANS 3 3
ENGELS  2 2
GESCHIEDENIS 2 2
L.O. 2 2
ESTHETICA 1 1
AARDRIJKSKUNDE 1 2
WISKUNDE 4 4
LATIJN 4 4
BIOLOGIE 2 2
CHEMIE 2 2
FYSICA 2 2
SEMINARIE 1 0



Domein Grieks

Ook in het domein Grieks volgt natuurlijk een verdere taal-
beheersing en komt er steeds meer aandacht voor de inhoud 
van het tekstmateriaal. Ook het culturele en filosofisch vor-
mende aspect komen steeds meer aan bod, naast een ver-
ruiming en verdieping van het inzicht in de structuur van taal.
Je kiest voor dit domein als je een interesse hebt voor de 
klassieke talen en je je verder wil verdiepen in de twee bron-
nen en basis van onze cultuur. Je bent bereid tot grondige 
studie van teksten en woordenschat en je wil ook je denken 
in het algemeen verbreden.

Grieks - Latijn Vijfde jaar  Zesde jaar
 Uren/week Uren/week
GODSDIENST 2 2
NEDERLANDS 4 4
FRANS 3 3
ENGELS 3/2 3/2
GESCHIEDENIS 2 2
L.O. 2 2
ESTHETICA 1 1
AARDRIJKSKUNDE 1 1
WISKUNDE 3/4 3/4
LATIJN 4 4
GRIEKS 3/4 3/4
NATUURWETENSCHAPPEN 2 2
OPTIE-UUR 1 1

Opmerking: Je kan kiezen voor de drie of vier uur wiskunde. Bij 
de keuze voor drie uur, sluit je voor het vak Engels aan bij de 
richting Moderne talen.

Domein Moderne talen

Aan de drie moderne vreemde talen, Frans, Engels en Duits 
worden specifieke eindtermen toegevoegd. Naast verdere 
functionele taalverwerving komt er ook aandacht voor litera-
tuur, taalstudie en de culturele achtergrond. Door uitwisse-
lingsprojecten met partnerscholen en correspondentie wordt er 
ook contact gemaakt met de levende taalrealiteit. In dat kader 
bezoeken alle zesdejaarsleerlingen Moderne talen een Britse, 
Duitse of Franse grootstad.

Je kiest voor dit domein als je interesse hebt voor talen en 
taalstudie. Je houdt van taal en cultuur, lezen, schrijven, 
spreken, en bent bereid je passieve en actieve taalvaardig-
heid uit te breiden.

Economie - Moderne talen    Vijfde jaar  Zesde jaar
 Uren/week Uren/week
GODSDIENST 2 2
NEDERLANDS 4 4
FRANS 4 4
ENGELS 3 3
DUITS  3 3
GESCHIEDENIS 2 2
L.O. 2 2
ESTHETICA 1 1
AARDRIJKSKUNDE 1 1
WISKUNDE 3/4 3/4
ECONOMIE 5/4 5/4
NATUURWETENSCHAPPEN 2 2

Opmerking: Je kan kiezen voor drie of vier uur wiskunde. Indien 
je kiest voor drie uur wiskunde krijg je een extra uur economie.



Latijn - Moderne talen    Vijfde jaar  Zesde jaar
 Uren/week Uren/week
GODSDIENST 2 2
NEDERLANDS 4 4
FRANS 4 4
ENGELS 3 3
DUITS  3 3
GESCHIEDENIS 2 2
L.O. 2 2
ESTHETICA 1 1
AARDRIJKSKUNDE 1 1
WISKUNDE 3/4 3/4
LATIJN 4 4
NATUURWETENSCHAPPEN 2 2
OPTIE-UUR 1/0 1/0

Opmerking: Je kan kiezen voor drie of vier uur wiskunde. Bij 
drie uur wiskunde krijg je een optie-uur.

Domein Wetenschappen

In dit domein krijg je een uitgebreid wetenschappenpakket 
dat bestaat uit de vier basiswetenschappen en daarnaast heb 
je ook een vakoverschrijdend seminarie. Dit seminarie focust 
op de raakvlakken tussen de wetenschappen en laat werk-
vormen aan bod komen om het kritisch denken en de onder-
zoekscompetenties te ontwikkelen. Hier wordt wetenschap in 
de praktijk toegepast. Er wordt steeds gekozen voor maat-
schappelijk relevante thema’s zoals milieu of energie.

Je kiest voor dit domein als je je wil verdiepen in de weten-
schappelijke kijk op onze wereld. Je bent bereid het analy-
tische en wiskundige denken dat hiervoor nodig is onder de 
knie te krijgen en je te verdiepen in alle mogelijke weten-
schappelijke vraagstellingen.

Latijn - Wetenschappen     Vijfde jaar  Zesde jaar
 Uren/week Uren/week
GODSDIENST 2 2
NEDERLANDS 4 4
FRANS 3 3
ENGELS  2 2
GESCHIEDENIS 2 2
L.O. 2 2
ESTHETICA 1 1
AARDRIJKSKUNDE 1 2
WISKUNDE 4 4
LATIJN 4 4
BIOLOGIE 2 2
CHEMIE 2 2
FYSICA 2 2
SEMINARIE 1 0



Wetenschappen - Wiskunde 6 Vijfde jaar  Zesde jaar
 Uren/week Uren/week
GODSDIENST 2 2
NEDERLANDS 4 4
FRANS 3 3
ENGELS  2 2
GESCHIEDENIS 2 2
L.O. 2 2
ESTHETICA 1 1
AARDRIJKSKUNDE 1 2
WISKUNDE 6 6
BIOLOGIE 2 2
CHEMIE 2 2
FYSICA 2 2
SEMINARIE 2 2
OPTIE-UUR 1

Wetenschappen - Wiskunde 8 Vijfde jaar  Zesde jaar
 Uren/week Uren/week
GODSDIENST 2 2
NEDERLANDS 4 4
FRANS 3 3
ENGELS  2 2
GESCHIEDENIS 2 2
L.O. 2 2
ESTHETICA 1 1
AARDRIJKSKUNDE 1 2
WISKUNDE 8 8
BIOLOGIE 2 2
CHEMIE 2 2
FYSICA 2 2
SEMINARIE 1

Domein Wiskunde

In het domen Wiskunde kies je voor een extra urenpakket 
wiskunde (6/8 uur), waarin het wiskundige denken verdiept 
en uitgebreid wordt.

Je kiest voor dit domein als je een stevig pakket wiskunde wil 
en je je elke dag wil verdiepen in het onder de knie krijgen 
van de wiskundetaal. 

Economie - Wiskunde Vijfde jaar  Zesde jaar
 Uren/week Uren/week
GODSDIENST 2 2
NEDERLANDS 4 4
FRANS 4 4
ENGELS  3 3
GESCHIEDENIS 2 2
L.O. 2 2
ESTHETICA 1 1
AARDRIJKSKUNDE 1 1
WISKUNDE 6 6
ECONOMIE 4 4
BIOLOGIE 1 1
CHEMIE 1 1
FYSICA 1 1



Latijn - Wiskunde 6 Vijfde jaar  Zesde jaar
 Uren/week Uren/week
GODSDIENST 2 2
NEDERLANDS 4 4
FRANS 3 3
ENGELS  2 2
GESCHIEDENIS 2 2
L.O. 2 2
ESTHETICA 1 1
AARDRIJKSKUNDE 1 1
WISKUNDE 6 6
LATIJN 4 4
BIOLOGIE 1 1
CHEMIE 1 1
FYSICA 2 2
OPTIE-UUR 1 1

Latijn - Wiskunde 8 Vijfde jaar  Zesde jaar
 Uren/week Uren/week
GODSDIENST 2 2
NEDERLANDS 4 4
FRANS 3 3
ENGELS  2 2
GESCHIEDENIS 2 2
L.O. 2 2
ESTHETICA 1 1
AARDRIJKSKUNDE 1 1
WISKUNDE 8 8
LATIJN 4 4
BIOLOGIE 1 1
CHEMIE 1 1
FYSICA 1 1

Wetenschapen - Wiskunde 6 Vijfde jaar  Zesde jaar
 Uren/week Uren/week
GODSDIENST 2 2
NEDERLANDS 4 4
FRANS 3 3
ENGELS  2 2
GESCHIEDENIS 2 2
L.O. 2 2
ESTHETICA 1 1
AARDRIJKSKUNDE 1 2
WISKUNDE 6 6
BIOLOGIE 2 2
CHEMIE 2 2
FYSICA 2 2
SEMINARIE 2 2
OPTIE-UUR 1 0

Wetenschappen - Wiskunde 8 Vijfde jaar  Zesde jaar
 Uren/week Uren/week
GODSDIENST 2 2
NEDERLANDS 4 4
FRANS 3 3
ENGELS  2 2
GESCHIEDENIS 2 2
L.O. 2 2
ESTHETICA 1 1
AARDRIJKSKUNDE 1 2
WISKUNDE 8 8
BIOLOGIE 2 2
CHEMIE 2 2
FYSICA 2 2
SEMINARIE 1 0



Optie-uur

In verschillende richtingen krijg je in het vijfde en/of het zes-
de jaar een optie-uur. Dit is een uur waarin je kan kiezen voor 
een vak dat je richting inhoudelijk uitbreidt, zoals statistiek of 
Spaans of filosofie ... of je kan kiezen voor een vak dat je per-
soonlijke groei verdiept, zoals drama, relaxatie, P.O., sociale 
inzet, fotografie, economie ... Het aanbod van keuzemogelijk-
heden kan van jaar tot jaar verschillen.

Na-uur Duits

Heb je geen Duits in je lessentabel van de derde graad, dan 
kan je 1 uur per week een na-uur Duits (8e lesuur) volgen. 

SINT - JAN 
BERCHMANSINSTITUUT

OV4

In samenwerking met BuSO-KIDS en het Sint-Jan Berch-
mansinstituut in Zonhoven organiseren wij ook opleidings-
vorm 4. Opleidingsvorm 4 geeft jongeren met autisme de 
kans om lessen van het gewoon onderwijs te volgen in onze 
school, met ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs 
(BuSO-KIDS).

In onze school organiseren we binnen OV4 in de tweede graad 
de TSO-richting Handel en de ASO-richtingen Economie en 
Wetenschappen, in de derde graad de TSO-richting Handel en 
de ASO-richtingen Economie-wiskunde en Wetenschappen-
wiskunde.

Vanaf schooljaar 2020-2021 zal de derde graad van de Hu-
maniora OV4 gespreid worden over drie schooljaren. Zo is er 
meer ruimte om behalve in het cognitieve ook te investeren 
in het ontwikkelen van levensvaardigheden en persoonlijke 
groei.

Alle lessen worden op onze campus gegeven door een team 
van leerkrachten uit de drie scholen. In OV4 werken ook en-
kele paramedici. Zij staan in voor de ondersteuning van het 
team, de leerlingen en de ouders.

Wens je meer informatie? 
Mail dan naar eva.stas@kids.be.



Muziek

In onze muziekopleiding van Musart voel je een ‘open mind’ 
die creativiteit stimuleert. Vanuit je artistieke eigenheid kan 
je zelf kiezen voor een van de drie opleidingen: klassiek, jazz 
of pop. 

Mogelijk heb je een voorkeur voor het klassieke repertoire en 
wil je samenspelen in een kamermuziekensemble of orkest, of 
droom je ervan solo’s te spelen op swingende jazz-standards 
en arrangementen te schrijven voor je eigen combo? Of heb 
je eerder de microbe van aanstekelijke popmuziek te pak-
ken en wil je de volgende singer-songwriter zijn? Wanneer 
je kiest voor een bepaalde muzikale stijl als hoofdrichting, 
zal je vaak de kans krijgen om – ook in andere stijlen – heel 
wat grensverleggende indrukken en ervaringen op te doen in 
een sfeer waar klassieke, jazz- en popmuziek mekaar aanvul-
len en verrijken. En als in de loop van je studie blijkt dat je 
een sterke voorkeur en een uitgesproken talent ontwikkelt 
voor een andere muzikale stijl, doordat je er op een bepaald 
moment mee in contact komt tijdens je opleiding, dan blijft 
steeds de mogelijkheid bestaan om – in samenspraak met je 
leerkrachten en de directie – over te schakelen naar een an-
dere muzikale hoofdrichting. 

Naast deze artistieke vorming (instrument-lessen, notenleer, 
harmonie, koor, samenspel, enz.) krijg je een degelijke alge-
mene opleiding die jouw muzikale bezigheden in een bredere 
context plaatst en tegelijk voorbereidt op een brede waaier aan 
(niet enkel artistieke) mogelijkheden in het hoger onderwijs.



Toegepaste Beeldende Kunst

De derde graad Toegepaste Beeldende Kunst biedt je een 
brede waaier aan kunstvakken om de beeldende taal te ont-
dekken en je creatieve talenten te ontwikkelen: waarneming-
stekenen, kunstgeschiedenis, beeldende vorming (3D-werk), 
toegepaste beeldende vorming (manuele en digitale beeld-
verwerking), ...

Daarnaast volg je samen met de leerlingen van muziek een 
stevig pakket algemene vakken om een vlotte doorstroming 
naar het hoger onderwijs te garanderen. In het laatste jaar 
werk je zelfstandig een GIP uit, waarbij je je competenties 
en talenten toont aan de hand van een creatieve presentatie 
voor een jury.

Via kunstreizen in binnen- en buitenland en gerichte bedrijfs-
bezoeken vorm je een realistisch beeld van je verdere studie-
mogelijkheden en je latere werkterrein.

Wens je meer informatie? Mail dan naar info@musart.be.



En wat na het zesde jaar?

Er wordt van jou in het laatste jaar verwacht dat je een goede 
studiekeuze kan maken voor het hoger onderwijs. Je krijgt 
hiervoor de nodige tools aangereikt om een weloverwogen 
keuze te maken door over jezelf, je studiehouding en studie-
methode te reflecteren, o.m. aan de hand van de Columbus-
test, en door dat uit te wisselen met je jaargenoten. Tijdens 
allerlei sessies in de klas verken je het landschap van het ho-
ger onderwijs (zowel in de breedte als in de diepte). Je toetst 
jezelf vervolgens aan het profiel van jouw gekozen opleiding 
en je wordt aangespoord om je blik te verruimen op infoda-
gen, openlesweken, de SID-in of om zelfs al eens te proeven 
van je gekozen richting tijdens de vakverdiepingsdagen (bij-
voorbeeld de toelatingsproef geneeskunde, de exploratieda-
gen of ‘leerkracht in spe’...). 

Ten slotte wordt je keuze ook door de klassenraad uitgebreid 
geanalyseerd en met je doorgenomen. Zo krijg je heel wat 
hulpmiddelen aangereikt. Jij bepaalt echter uiteindelijk je 
tempo en de uitkomst aan het einde van de rit.



Samen voor  
je(zelf) zorgen 

Om vlot je weg te vinden bij je schoolse activiteiten, maar 
ook om goed voor jezelf te zorgen, sta je niet alleen. Je hebt 
immers heel wat bondgenoten:

Je ouders

Je ouders zijn een belangrijk steunpunt voor je: ze gaan met 
jou in dialoog over je schoolse leven. Ze helpen je je goed in 
je vel voelen en kunnen je ook ondersteunen bij het organi-
seren van je studie. Daartoe vinden ze in de leerlingencom-
munity van ons elektronisch leerplatform Smartschool onder 
meer de studiebegeleidingsdocumenten die ook je leerkrach-
ten gebruiken.

Je ouders gaan niet alleen met jou in dialoog, maar ook met 
de school. De school organiseert immers op geregelde tijd-
stippen oudercontacten.  Wanneer nodig, kunnen je ouders 
ook hierbuiten terecht bij de klastitularis, vakleerkracht of di-
rectie. Directe communicatie vinden we zeer belangrijk! 

Om onderwerpen te bespreken die voor alle ouders belangrijk 
zijn, wordt elk jaar ook een infoavond georganiseerd (leren 
leren, studiekeuze 3de graag secundair onderwijs, structuur 
hoger onderwijs...).



Je klasgenoten

Jij maakt deel uit van een groep die elke dag samen klas maakt: 
samen leven, samen leren, vriendschappen bouwen, problemen 
aanpakken ...  Je klasgenoten zijn je bondgenoten. Bondgeno-
ten krijg je niet enkel door georganiseerde klasactiviteiten zoals 
de vriendschapsdag, sportdag, uitstappen … maar ook door tal 
van spontane, leuke, soms ook moeilijke klasmomenten.

Je leerkrachten

Je klastitularissen zijn jouw coaches op school. Ze organi-
seren samen met jou de leuke klasmomenten en zijn er ook 
als steun en probleem-oplosser wanneer je je niet zo goed 
voelt. Heb je een goed idee of zie je een probleem, zij zijn je 
aanspreekpunt: samen gaan jullie op pad.

Je klastitularissen helpen jou ook zicht krijgen op je studieme-
thode en je groei: dat doen ze niet enkel door jou te coachen 
bij eventuele studieproblemen, maar ze stimuleren en helpen 
je ook je vaardigheden te onderzoeken en daarna aan te scher-
pen. Ze leren je een studieplanning op maat  te maken, notities 
in orde te brengen, met regelmaat te studeren.  Studievaar-
digheden als samenvatten, schematiseren, doelgericht werken 
worden door, en met jou, verfijnd. Je persoonlijke groei wordt 
weerspiegeld in je Persoonlijk Reflectierapport (PR).

Ook je vakleerkrachten helpen bij het stapsgewijs aanpak-
ken van elk doel, het methodisch verwerken van (grotere) 
leerstofgehelen, het voorbereiden van je examens om daarna 
een analyse te maken van je troeven en aandachtspunten. Ze 
zetten samen met jou een gepaste remediëring op.

Naast de vele tips van je klastitularissen en je vakleerkrach-
ten, kan je in het derde jaar extra ondersteuning krijgen van 
een leercoach. De leercoach leert je hoe je jezelf kan organi-
seren en hoe je kan studeren. Deze samenwerking maakt van 
jou een architect van je studievaardigheden.

Het zorgteam

Als je zelf met een probleem zit of je ziet dat één van je me-
deleerlingen een probleem heeft, kan je terecht bij je klastitu-
laris of bij één van de zorgleerkrachten. Zij hebben heel wat 
ervaring en kunnen je vaak helpen met lastige vragen of moei-
lijke situaties waarover je thuis of met je vrienden moeilijk kan 
praten, of waarvoor je geen oplossing vindt. 

De zorgleerkrachten zullen samen met jou uitzoeken hoe je 
best geholpen kan worden. Ze zullen niet zomaar iets beslissen 
zonder jouw instemming of medeweten. Zo kunnen jullie er 
samen voor kiezen om naar het CLB te stappen of om doorver-
wezen te worden naar meer gespecialiseerde hulp, maar vaak 
volstaat het ook om te praten en zelf oplossingen te zoeken. 

Als je een leerstoornis hebt (bijvoorbeeld dyslexie, ADHD, 
enz.) of je ondervindt specifieke leerproblemen, kan je gebruik 
maken van ‘redelijke aanpassingen’. Het is belangrijk dat je 
samen met je ouders en je klastitularis, goed aangeeft waar 
je tegenaan loopt. Je KT en het zorgteam bekijken dan sa-
men met jou en je ouders welke ondersteuning je nodig hebt. 
Voorbeelden van ‘redelijke aanpassingen’ zijn: meer tijd om je 
examens af te werken, een buddy die je helpt je notities bij te 
houden, enz. In het formulier “vertrouwelijke informatie” kan 
je je leerstoornis of leermoeilijkheid vermelden. Of je vertelt 
het gewoon aan je klastitularis. We proberen op onze school 
elke leerling met eender welk leerprobleem zo goed mogelijk 
te helpen door samen uit te zoeken welke ‘redelijke aanpas-
singen’ kunnen helpen.

Het zorgbeleid op onze school wordt ondersteund door het VCLB  
Hasselt en het Ondersteuningsnetwerk Midden-Limburg:

Zorgloket Midden-Limburg

Liesbet Meykens
0477 66 64 15
zorgloket.middenlimburg@
katholiekonderwijs.vlaanderen

VCLB Hasselt

Jan Palfijnlaan 2
3500 Hasselt
011 37 94 90
hasselt@clb-net.be





Samen
school beleven
School is meer dan lessen alleen. Je krijgt als leerling allerlei 
kansen om je horizon te verruimen en school samen te be-
leven.

Project

Onder het motto kruip ‘onder de stolp uit’ verken je in het 
vijfde jaar tijdens de ‘projectdagen’ de maatschappij die je 
omringt. Je trekt er woensdag, donderdag en vrijdag voor de 
krokusvakantie op uit om experts en ervaringsdeskundigen 
te interviewen en in allerlei instellingen je oor te luisteren te 
leggen. Zo leer je over de maatschappij via een zelfgekozen 
thema en leer je in groep overleggen en een paper schrijven.

Seminarie

In de seminaries humane wetenschappen, wetenschappen en 
moderne talen in de derde graad leer je via allerlei vernieuwen-
de werkvormen samen thema’s vakoverschrijdend onderzoe-
ken en voor de klas brengen. Je krijgt een team van verschil-
lende leerkrachten die je zo goed mogelijk hierin begeleiden.

Vakverdieping

Tijdens de vakverdiepingsdagen in het laatste jaar bijt je je  vast 
in een vak dat je echt boeit. Zo kan je al een tipje van de sluier 
lichten voor je studiekeuze. Enkele smaakmakers zijn alvast 

‘toelatingsproef geneeskunde’,  ‘een hoofdstuk fysica verkennen 
uit het hoger onderwijs’, ‘het lopen van een halve marathon’, 
‘Spaans’, ‘een eigen onderneming starten’, ‘sport en fysica’ of 
‘exploratiedagen’. Als je als zesdejaars uit een lange lijst van 
onderwerpen je ‘goesting’ niet kan vinden, kan je je ook in een 
eigen onderwerp verdiepen in de vorm van een ‘leercontract’ 
onder begeleiding van een zelfgekozen leerkracht.

Bezinning

De leerlingen van het zesde jaar gaan op bezinning: drie dagen 
weg van de school, los van alle verplichtingen en vaste patro-
nen, geconfronteerd met stilte, zichzelf, andere mensen, ande-
re omgeving, vreemde activiteiten… Zij kunnen hierbij kiezen 
tussen verschillende formules: gespreksdagen waarbij op zoek 
gaan naar diepgang, stilstaan bij wat er achter de oppervlakte 
zit en durven vanzelfsprekendheid doorbreken, pelgrimstoch-
ten waarbij ze samen op weg gaan, hindernissen niet ontwijken 
en grenzen verleggen, meeleefdagen in tehuizen voor ouderen 
of mensen met andere begaafdheden en grenzen …

Wereldteam

We delen onze bijzonder mooie aardbol met meer dan 7 mil-
jard mensen, en met bijna ontelbaar veel dieren- en planten-
soorten. Het Wereldteam is een groep enthousiaste leerlingen 
en leerkrachten die actief wil meebouwen aan een wereld die 
duurzaam en eerlijk is, waar iedereen een goed leven kan 
leiden en er zorg is voor het milieu.  Het wereldteam bedenkt 
elk jaar een hele hoop acties en initiatieven om de wereld op 
school te brengen en met de school ons steentje bij te dra-
gen aan de wereld. Zo is er de wereldwinkel, Vredeseilanden, 
Broederlijk Delen, hulp in een asielcentrum en nog veel meer.  
In het Wereldteam kan je een beetje van je energie investe-
ren aan het samen beter maken van onze wereld.



Europese uitwisselingen

De Europese uitwisselingen brengen Europa naar de klas 
en de beste manier om andere culturen te ontdekken en te 
waarderen is er zelf op uit te trekken en in een gastgezin te 
verblijven en zelf gasten te ontvangen. Als Erasmus+-school 
organiseren we voor onze globetrotters uitwisselingen met 
partnerscholen in Spanje, Italië, Polen, Noorwegen ... Daar-
naast organiseren we ook bilaterale uitwisselingen. Beide for-
mules staan garant voor boeiende internationale ervaringen.

Internationale reizen in de paasvakantie

Naast inspanning hoort ook ontspanning en dus pakken heel 
wat vierde- en vijfdejaars tijdens de paasvakantie hun koffers 
naar Barcelona of Italië. In het  vierde jaar kan je flaneren 
langs pittoreske straatjes onder een heerlijke lentezon in Bar-
celona en in het vijfde jaar kan je proeven van ‘la dolce vita’ 
tijdens de Italiëreis.

Risicowerking 

Met de risicoprojecten in het derde en het vierde jaar willen 
we je weerbaarder maken tegen de gevaren van een ‘kick-
mentaliteit’ en leer je hoe je allerlei risico’s zoals medicatie, 
alcohol, illegale drugs, pesten, veilig verkeer, computerver-
slaving … moet inschatten en vermijden.

Chrysostomos

Chrysostomos is ongetwijfeld hét hoogtepunt voor de laat-
stejaars. Nog 100 symbolische dagen aftellen alvorens ze de 
schoolpoort van HKJ achter zich dichttrekken en dat vieren ze 
met hun X-mos. Maanden op voorhand begint het plannen, 
overleggen, vergaderen, repeteren, budgetteren  … en als kers 
op de taart is er de show voor de vijfdejaars en de leerkrachten. 
’s Avonds sluiten we samen af met een geweldige X-mosfuif.

Excursies en themadagen 
Opdat vakoverschrijdende eindtermen zoals kritisch den-
ken, respect, zorgzaamheid, communicatie en relaties, ac-
tief burgerschap, herinneringseducatie, samenwerken, open 
en constructieve houding … geen dode letter blijven, worden 
er op school en daarbuiten allerlei excursies en themadagen 
georganiseerd. Een greep uit het aanbod: de vriendschaps-
dag voor elk leerjaar in september, de dag van de econo-
mie in het vierde en zesde jaar, gezondheidsdag voor het 
3de jaar, het scholierenparlement, de dikketruiendag, de 
sportdag, de wiskunde B-dag, de olympiades … Daarnaast 
zijn er ook de talrijke excursies zoals Breendonk, Ieper,  
Middelheim, Trier, Xanten, de haven van Antwerpen, zelf gid-
sen in de Kempen of de Ardennen, theater- en filmvoorstel-
lingen …

Scholierenparlement/KRAS

Hoe komt een wet tot stand? Hoe werkt de democratie? Wie 
heeft nu eigenlijk de macht? Als dit voor jou herkenbare vragen 
zijn en je rond een actueel thema wel eens de praktijk wil mee-
maken, dan is het scholierenparlement iets voor jou. Viermaal 
per jaar krijg je de kans om samen met jongeren uit andere 
scholen parlementariër te zijn en de wereld te veranderen. Aan 
het eind is er telkens een slotzitting in het parlement in Brussel, 
met alle scholierenparlementen uit Vlaanderen en ook enkele 
‘echte’ politici. En, geloof het of niet, soms worden er zelfs delen 
van jullie resoluties overgenomen in echte wetsvoorstellen en 
gaat het dus verder dan een spel dat heel erg boeiend is.

Groene school
Binnen het Wereldteam zijn er leerlingen en leerkrachten 
die zich engageren voor de milieuproblematiek in de Groene 
school. Zij werken aan acties omtrent energie, milieu en ge-
zond leven om op deze manier van de school een milieuvrien-
delijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken. Dit door 
bijvoorbeeld wekelijks het PMD op te halen en te sorteren.  





Onze extra
troeven

Open leercentrum

Je bent tijdens de middagpauze of na school welkom in ons 
open leercentrum. Hier kan je allerlei boeken ontlenen, kran-
ten lezen of op het internet surfen. Tijdens de lessen kan je 
hier aan de hand van instructies van je leerkracht zelfstandig 
aan de slag.

Schoolrestaurant

De school beschikt over een broodjesbar en selfservicerestau-
rant, waar je de keuze hebt tussen diverse warme en koude 
gerechten, aangevuld met een gezonde groente- en salade-
bar. Voor wie boterhammen meebrengt, bestaat de mogelijk-
heid om een drankje te kopen.

Wil je een drankje, broodje of maaltijd kopen in ons school-
restaurant, dan vraag je een kaart aan. Ouders kunnen deze 
kaart digitaal opladen. 

Internaat

Op de campus van de Scholen Kindsheid Jesu bevindt zich een 
modern internaat. Heb je interesse om intern te worden, neem 
dan zeker een kijkje op de website.

www.kjhasselt.be/internaat

Avondstudie

De mogelijkheid bestaat om één of meerdere dagen na school 
in de studie te blijven. Je kiest in samenspraak met je ouders 
welke dagen je komt en tot wanneer je blijft (16.30, 17.00 of 
17.30 uur). Wij zorgen voor een ruimte waar je in alle rust 
kunt werken.

Bereikbaarheid

De school is vlot bereikbaar via het openbaar vervoer:

• Bushalte vlakbij de school met busverbindingen naar Has-
selt en het noorden van Limburg

• Treinverbinding Brussel-Landen-Sint-Truiden-Alken-Has-
selt-Genk heeft stopplaats op 150 meter van de school in 
station Kiewit.

We beschikken over een ruime parking. De school is niet en-
kel bereikbaar via de Kempische Steenweg, maar ook via de 
Paalsteenstraat aan de achterzijde van het gebouw.





Schoolorganisatie

Dagindeling

Voormiddag 1ste uur 08.30 tot 09.15 uur
 2de uur 09.15 tot 10.05 uur
  Pauze 
 3de uur 10.25 tot 11.15 uur
 4de uur 11.15 tot 12.05 uur
 5de uur 12.05 tot 12.55 uur
  Pauze 
Namiddag 6de uur 13.50 tot 14.40 uur
 7de uur 14.40 tot 15.30 uur
 8ste uur 15.30 tot 16.20 uur,  
  enkel voor bepaalde studierichtingen

Evaluatie

2de graad - Het examen wordt driemaal per jaar afgenomen op 
het einde van ieder trimester en voor 60 punten verrekend in het 
eindresultaat van ieder vak. De vakken Frans, Engels en Duits 
(in het vierde jaar) worden gespreid geëvalueerd. Informatica 
en muzikale opvoeding worden permanent geëvalueerd. In het 
vierde jaar zijn er voor de vakken aardrijkskunde, biologie, fysica 
(1u),  chemie (1u) en godsdienst slechts twee examenmomenten 
voorzien, namelijk in december en juni. Voor het vak Nederlands 
wordt de evaluatie gespreid over het hele trimester, waardoor er 
reeds 60 punten worden verdiend in de loop van het trimester en 
het examen wordt dan nog voor 40 punten verrekend.   

3de graad - Het examen wordt tweemaal per jaar afgenomen 
op het einde van ieder semester. Dit resultaat wordt verrekend 
in het eindresultaat van ieder vak, 70 punten (1e semester) 
en 105 punten (2e semester). Voor het vak Nederlands wordt 
de evaluatie gespreid over het hele semester, waardoor er 70 

punten zijn verdiend in de loop van het 1ste semester en 90 
in de loop van het 2de semester. Het examen wordt dan nog 
respectievelijk voor 30 en 60 punten verrekend. De moderne 
vreemde talen worden gespreid geëvalueerd.

Schoolrekening

Bij het begin van het schooljaar ontvang je een voorschotrekening  
(76 euro). In de loop van het schooljaar ontvang je 2 afrekenin-
gen. De schoolrekening bevat de kosten voor excursies, kopieën, 
culturele en sportieve activiteiten. Wil je weten wat een school-
jaar kost? We beschikken over een kostenraming per richting. 
Indien de schoolrekening voor problemen zou zorgen, zal er sa-
men met de directie discreet gezocht worden naar een oplossing.

Handboeken

Voor de aankoop van boeken werken we met een externe firma, 
Iddink, die de nieuwe boeken verdeelt en op het einde van het 
schooljaar ook weer verzamelt. Via hun website kan  je de ge-
wenste boeken, aan de hand van onze boekenlijst, bestellen. 
Het boekenpakket wordt dan door deze firma aan huis geleverd. 
Ook de betaling wordt rechtstreeks met deze firma geregeld.

Scholengemeenschap Sint-Quintinus

De Humaniora Kindsheid Jesu maakt deel uit van de scholen-
gemeenschap Sint-Quintinus. Onze scholen vind je, in het hart 
van de provincie, gespreid over drie gemeenten: Hasselt (Mid-
denschool en Humaniora Kindsheid Jesu, Hast, BuSO-KIDS), 
Stevoort (Instituut Mariaburcht) en Zonhoven (Vrije Midden-
school en Sint-Jan Berchmansinstituut). Met een totaal van 
ruim 7.100 leerlingen en een 1.000-tal personeelsleden is ze 
de grootste scholengemeenschap van Limburg. 

www.sgsq.be







Contact

Humaniora Kindsheid Jesu

Kempische Steenweg 400
3500 Hasselt

Secretariaat

   Algemeen • 011 27 84 60
 Humaniora • 011 27 84 62

humaniora@kjhasselt.be

Directieteam

Directeur
 Werner Nevels • werner.nevels@kjhasselt.be

Adjunct-directeur
An Oris • an.oris@kjhasselt.be

  Kurt Vanbockryck • kurt.vanbockryck@kjhasselt.be

Website

www.kjhasselt.be/humaniora
www.musart.be

Volg ons op facebook
www.facebook.com/hkjhasselt



Met dank aan de leerlingen van optie-uur Fotografie, 
leerkrachten Koen Beets en Dider Janssens.

humaniora
KINDSHEID JESU


