
KLEIN SEMINARIE

Hou je van creatief denken  
en uitdagend leren? 

Ontdek jouw talenten in  
het college!

De TROEVEN van het Klein 
Seminarie:

› De groene en open leef
omgeving met de eigen stek  
en de aparte speelplaats voor  
de eerstes.

› Een warme en zorgzame 
leefomgeving met extra bege
leiding voor wie het nodig heeft.

› Het zesjarig studieaanbod als 
uitdagende leeromgeving 
voor jouw talent: GrieksLatijn, 
Latijn, Economie, Moderne talen, 
Wetenschappen en wiskunde. 

› De hartelijke collegesfeer 
van dialoog en respect, van 
verbinding en weerbaarheid.

› Een creatieve en activerende 
leeromgeving met je eigen laptop 
in de les en de studie.

› Een inspirerende leefomgeving 
met onze fascinatie voor natuur 
en materie, met onze christelijke 
visie op mens en samenleving. 

KIES VOOR JE TALENTEN

Het eerste jaar staat in het teken van algemene vorming. Daarnaast kies  
je uit drie opties en kan je je interesse aanscherpen via de keuzeuren.
In het tweede jaar kies je een basisoptie: Moderne talen en wetenschappen, 
GrieksLatijn of Latijn. Je kiest ook één differentiatie pakket: Economische 
wetenschappen of Wetenschappen & technologie.

Latijn
Je hebt een sterke aanleg voor talen en literatuur en je bent geboeid door 
geschiedenis en cultuur. Je studeert graag en je houdt van onderzoekend 
leren. Je bent ook sterk in abstract denken.

Nederlands+ en Wiskunde Lab
Je bent geboeid door wiskunde. Vraagstukken en problemen los je graag 
op. Je houdt van studeren en wil doorzetten. Je bent sterk in abstract 
denken.

Nederlands+, Frans+ en Wiskunde+
Je hebt een algemene interesse en je leert graag. Je kiest voor een ver
sterkend pakket en krijgt voor elk van die vakken één lesuur méér tijd  
om de leerstof in te oefenen en toe te passen.

Voor aardrijkskunde en 

geschiedenis.

Met je eigen laptop leer je 

efficiënt omgaan met ICT  

in de les en de studie.

ALGEMENE VORMING 29 u.

OPTIE 1 : Latijn
OPTIE 2 : 1 u. Nederlands+ en 2 u. Wiskunde Lab
OPTIE 3 : 1 u .Nederlands+ en 1 u. Frans+ en 1 u. Wiskunde+

KEUZE-UREN voor optie 2 en optie 3
1 u. Programmeren OF 1 u. Taalacademie OF 1 u. Wetenschapsexploratie



INFO & BELEVING 
VOOR 12-JARIGEN

zo 26 april 2020  
van 13.30 tot 17.00 uur

INFONAMIDDAG  
VOOR 12-JARIGEN

wo 29 april 2020  
van 13.30 tot 17.00 uur

INFOAVOND  
VOOR 14-JARIGEN

di 26 mei 2020  
om 19.30 uur

Zondag 26 april: info en 
beleving voor 12-jarigen

Onze leerlingen en leer krachten 
bege leiden je graag op je  
verken nings tocht. Je kan ideeën  
uit wisselen met eerstejaars, 
proeven van vakken en projecten. 
Je maakt er kennis met onze 
sportieve, creatieve en solidaire 
activiteiten.

SAMEN ° LEREN ° GROEIEN ...

Het Klein Seminarie biedt ruimte aan elke leerling. Het is belangrijk 
dat je je thuis voelt in ons eerste jaar en daar zorgen we samen 
voor: de aparte speelplaats, klasmomenten met de klassenleraar, 
groepsactiviteiten met alle eerstes, ...

Je klassenleraar en vakleerkrachten begeleiden je met studietips bij je 
leren en laten je groeien in je leerattitude. Ze helpen je plannen en een 
leerportfolio maken. Je krijgt feedback op je toetsen en studiewerk. Waar 
nodig sturen zij jou individueel bij tijdens de lessen of over de middag.

Samen met je vrienden studeren is motiverend: wij bieden verplichte 
studietijd aan met leerbegeleiding. Elke jaargroep heeft een vaste 
opvoeder bij wie je terecht kan tijdens de pauze of in de studie. 
Je leercoach zorgt over de middag of tijdens de avondstudie voor 
individuele leerondersteuning Frans, Nederlands en wiskunde.

... MET RUIMTE VOOR HART EN GEEST

Een fijne collegesfeer is er dank zij de sportieve, creatieve en solidaire 
activiteiten. Tijdens de schooltijd is er volop ruimte voor film, toneel, 
muziek, pittige sport, excursies, Europese uitwisselingen, studiereizen, 
bedrijfsbezoeken, een actieve leerlingenraad, Dwars over de Mandel, 
de driedaagse Kasseltocht, ...


