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Studiemogelijkheden 
1ste jaar

• Keuze tussen moderne talen & wetenschappen of Latijn

• Basisvorming: leerprogramma voor beide richtingen is 
hetzelfde voor 27 wekelijkse lestijden

• Differentiatie: de 5 overige lestijden worden verschillend 
ingevuld. 

• Moderne wetenschappen: 

• meer ruimte en tijd om een stevige basis te leggen 
voor Frans, Nederlands en wiskunde. 

• 1 extra uur per week voor het vak 
natuurwetenschappen

 extra nadruk op het aanleren van ICT-
vaardigheden

 integratie van de wetenschappen

• Latijn:
• stevig studiepakket van 5 uren Latijn

meerwaarde: je ontwikkelt extra redeneervermogen, 
leert sneller verbanden zien, je krijgt een stevige 
basis voor het leren van moderne vreemde talen en 
je maakt kennis met vele uitingen van cultuur via de 
studie van de taal

minder tijd voor hetzelfde programma dus hoger 
leertempo



Studiemogelijkheden 
1ste jaar

• Engels vanaf 1ste middelbaar.

• Bij Frans wordt klassenoverstijgend gewerkt aan remediëring en 
differentiatie. 

 We zetten in op een extra leraar Frans die op bepaalde uren in 
kleinere groepjes kan werken.

• Ook voor wiskunde in het 2de middelbaar werken we 
klassenoverstijgend aan remediëring en differentiatie. 

 We zetten in op een extra leraar wiskunde die op bepaalde uren 
in kleinere groepjes kan werken. 

• Financieel-economische geletterdheid krijgt aandacht binnen het vak 
mens en samenleving.

• ICT-vaardigheden worden systematisch geïntegreerd in vakken en 
projecten.

• In alle vakken wordt ingezet op remediëring en differentiatie.



Specifieke info SJB

• SJB is een aso-school die…
• gastvrij en zorgzaam is,
• werk maakt van een fijn schoolklimaat waar ieder zich 

thuisvoelt,
• een stevige uitdaging biedt,
• garant staat voor kwaliteitsvol onderwijs,
• veel aandacht schenkt aan leren leren en leren leven,
• samen met de leerlingen school maakt,
• handelt vanuit christelijke waarden.

• Een SJB’er is een leerling die…
• interesse heeft in een theoretische aanpak van 

schoolvakken, 
• fouten mag maken om van daaruit te groeien,
• stap voor stap een goede studiehouding ontwikkelt, 
• meebouwt aan een fijne sfeer, met respect voor iedereen,
• groeit naar zelfstandigheid,
• geniet van de mooie en goede dingen die hij of zij 

tegenkomt.



Specifieke info voor het 1ste middelbaar
• busverbindingen met de ruime regio

• veilige fietspaden

• kennismakingsdag in augustus

• onthaaldag

• klasdag

• meter en peterproject

• aandacht voor de leerling: basiszorg voor iedereen en 
extra zorg voor diegene die het nodig heeft

• sportdag

• projectdag ‘respect’

• wandelexcursie

• excursie ‘bebouwde kernen’

• fluolezing

• toneel

• elke schooldag middagactiviteiten: 
sport, spel, koor, bijwerkklas, middagstudie, bibliotheek, computerruimte …

• gebruik lockers
• gebruik van smartschool: raadplegen van agenda, opvolgen van taken …



Studiemogelijkheden op SJB



We gooien de 
poort van onze 
school digitaal 
open. 

Duik mee in 
de virtuele 
rondleiding van 
SJB.

Klik hier voor

onze SJB VR-tour!

Leerlingen van het eerste middelbaar 

aan het woord: klik hier!

https://amiamis.be/sjb/
https://youtu.be/osdUwfW50Ms


Wanneer
en hoe 

aanmelden
inschrijven

• Voor het 1ste middelbaar:

• Verken onze school via de VR-tour en het SJB-game op 
onze website: www.sjbmalle.be.

• Infomoment op zaterdag 27 februari 2021: ons team 
staat die dag voor u klaar om eventuele vragen 
digitaal te beantwoorden. Met een simpele muisklik 
komt u in een privémeeting met de geknipte persoon 
(zorgteam, leraar, directie...) om uw vraag te 
beantwoorden.

• Vanaf zaterdag 24 april 2021: digitale inschrijvingen 
mogelijk voor 1ste middelbaar via onze website.

• Snuif de sfeer op tijdens de Sint-Jansfeesten op 
zaterdag 8 mei 2021 (onder voorbehoud).

• Voor alle andere jaren:

• Neem telefonisch contact op met de school.

http://www.sjbmalle.be/




MEER informatie over 
onze school?

Sint-Jan Berchmanscollege
Kasteellaan 18
2390 Westmalle

03 312 98 98

college@sjbmalle.be 


