EER

DON BOSCO - GROOT-BIJGAARDEN
Vrijdag

VU: SGDT - vzw

INFODAG EERSTE JAAR

STE

14 februari 2020 van 18 tot 21 u. (geen inschrijvingen)

9 mei 2020
van 9 tot 13 u. (inschrijvingen voor alle jaren)
Van
11 tot 29 mei 2020 enkel voor het 1ste jaar en na telefonische afspraak
Woensdag 1 juli 2020
van 9.30 tot 18 u.
Donderdag 2 juli 2020
van 9.30 tot 13 u.

INFODAG & INSCHRIJVINGEN Zaterdag

GR

AA

CONTACT
Brusselstraat 283 • 1702 Groot-Bijgaarden • T 02 466 55 79 • E info@donboscogb.be • W www.donboscogb.be

D

2020 - 2021

REGINA CAELI - DILBEEK
OPENDEURDAG

Vrijdag

6 maart 2020

van 18 tot 21 u. Informatie, rondleidingen, workshops (alleen voor het eerste jaar)

INSCHRIJVINGEN

Zaterdag

7 maart 2020

van 9 tot 12 u.

5 mei 2020

van 18 tot 21 u. (voor leerlingen vanaf het

INFODAG & INSCHRIJVINGEN Dinsdag
			

tweede jaar – voor leerlingen van het eerste jaar indien nog plaats)

van 9 tot 12 u.
van 9 tot 12 u.

(Voor alle jaren)
(Voor alle jaren)

CONTACT
Rozenlaan 45 • 1700 DILBEEK • T 02 568 18 18 • E leerlingenadministratie@erce.be • W www.reginacaeli.be/home

SINT-ANGELA - TERNAT
INFODAG

INFODAGEN INSCHRIJVINGEN

Woensdag 1 juli 2020
Donderdag 2 juli 2020

INSCHRIJVINGEN

(alleen voor het eerste jaar)

Vrijdag

24 april 2020

van 18 tot 21 u. (Tijdens de infodag van vrijdag 24 april wordt er NIET ingeschreven)

VOOR HET EERSTE JAAR
Zaterdag 25 april 2020
van 8:30 tot 11 u.
Na 25 april kan nog ingeschreven worden na telefonische afspraak		
		
VOOR HET TWEEDE JAAR
Donderdag 2 juli 2020
van 9 tot 11 u.
Na 2 juli kan nog ingeschreven worden na telefonische afspraak

Scholengemeenschap
Dilbeek - Ternat

INSCHRIJVINGEN

CONTACT
Statiestraat 35 • 1740 Ternat • T 02 582 15 38 • E info@sint-angela-ternat.be • W www.sint-angela-ternat.be

2020
2021

Beste leerling
Binnen enkele maanden zet je de stap van het lager naar het secundair onderwijs.
Een nieuwe omgeving, nieuwe vakken, nieuwe leerkrachten, …
Je hebt ongetwijfeld vele vragen.
Met deze brochure willen we je een kijk geven in het aanbod van onze scholen.
In de Scholengemeenschap Dilbeek - Ternat werken 4 secundaire scholen samen.

SINT-JOZEF - TERNAT

Deze folder is een speciale uitgave.
24 april 2020

INFODAG

Vrijdag

van 18 tot 21 u.

INSCHRIJVINGEN

VOOR HET DERDE, VIERDE, VIJFDE EN ZESDE JAAR
Vrijdag
24 april 2020
van 18 tot 21 u.
Vrijdag
3 juli 2020
van 16 tot 19 u.
Na 3 juli kan nog ingeschreven worden na telefonische afspraak

CONTACT
Statiestraat 37 • 1740 Ternat • T 02 582 13 11 • E info@sint-jozef-ternat.be • W www.sint-jozef-ternat.be

INTERNAAT
DON BOSCO GROOT-BIJGAARDEN (voor jongens en meisjes van de basisschool en meisjes van het secundair onderwijs)
Inschrijvingen: 9 mei 2020 en op afspraak (zie Don Bosco) • T 02 463 50 18 • M 0470 28 98 35 • E internaat@donboscogb.be
REGINA CAELI (meisjes & jongens vanaf 6j. of 1e leerjaar)
Inschrijvingen: zie Regina Caeli en op afspraak • T 02 568 18 21 • E internaat@erce.be

SCHOLENGEMEENSCHAP DILBEEK - TERNAT
Statiestraat 37 • 1740 Ternat • M 0456 19 43 31 • W www.sgdilbeekternat.be • E info@sgdilbeekternat.be

Vanaf september 2019 bieden alle secundaire scholen in Vlaanderen een vernieuwd
studieaanbod aan. Deze vernieuwing verloopt stapsgewijs vanaf het eerste leerjaar
van de eerste graad.
Je start een traject om je behoeftes en interesses nog beter te leren kennen.
De scholen bieden elke leerling een brede vorming aan, een basispakket van
algemene vakken.
Daarnaast kan je in een keuzepakket proeven van vakken en projecten die je kunnen
helpen om een studierichting en een school te kiezen voor de tweede graad.
Voor de keuze van een studierichting in de tweede graad word je niet vastgepind op
de keuzes die je maakt in de eerste graad. Je leraren van de eerste graad helpen je
om een goede keuze te maken.
In de binnenzijde van deze folder vind je een overzicht van het aanbod van onze
scholen.
Neem zeker een kijkje op onze websites. We hopen je op de infodagen te ontmoeten!

Regina Caelilyceum
Dilbeek

Eerste leerjaar van de eerste graad A-stroom

Tweede en derde graad

Word je een zorgexpert, een wetenschapper die
graag onderzoekt, een talenknobbel, een logistiek
professional, …?

Regina Caelilyceum
Dilbeek

Focus X-TRA met verkenning van
Maatschappij en Welzijn
Economie en Organisatie
STEM* ICT
Sport
Talen-Wiskunde

Algemene vorming met
keuzepakket

Klassieke Talen (Latijn-Grieks)

*

Vanuit je interesses en talenten kies je in de tweede graad voor een studierichting.
Studierichtingen worden gerangschikt volgens interessegebied in studiedomeinen.
Je kiest voor een studiedomein en het pad dat je volgt binnen dit domein.

Klassieke Talen (Latijn)

Er zijn 3 paden.
We noemen deze paden de finaliteiten.

Moderne Talen - Wetenschappen

Talen-Wetenschappen
met project-uren

Focus BASIS met verkenning van
Maatschappij en Welzijn
Economie en Organisatie
STEM* ICT
Sport

Algemene vorming met
keuzepakket

• Doorstroomrichting: je bereidt je voor op het hoger onderwijs (hogeschool, universiteit);
• Dubbele finaliteit: je wordt voorbereid op het hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt;
• Arbeidsmarkt: je behaalt een beroepskwalificatie om in het werkveld te stappen.

Techniek
met
project Maatschappij en Welzijn
OF
project Technieken

Maatschappij - STEM* - Taal

Onze secundaire scholen behouden hun eigenheid. Je zal kunnen kiezen voor studierichtingen
die gelijkaardig zijn aan het huidige aanbod.
Natuurlijk staan onze scholen niet stil en evolueren ze mee met de maatschappelijke noden.
Waar mogelijk zal elke school nieuwe studierichtingen aanbieden.

STEM staat voor Science (wetenschap), Technology (technologie), Engineering (techniek) en Mathematics (wiskunde)

Verkenning van
Maatschappij en Welzijn
Economie en Organisatie
Sport

Taaldifferentiatie
en
exploratie-uren

Taal en Cultuur
Klassieke Talen

Regina Caelilyceum
Dilbeek

Tweede leerjaar van de eerste graad
In het tweede leerjaar van de eerste graad wordt de basisvorming aangevuld met een keuzepakket.

STEM

Regina Caelilyceum
Dilbeek

Regina Caelilyceum
Dilbeek

Klassieke Talen (Latijn)

2A

Klassieke Talen (Latijn-Grieks)

2A

2A

Economie en Organisatie

Moderne Talen & Wetenschappen

2A

2A

2A

STEM-wetenschappen

2A

2A

2A

STEM-technieken

2A

Economie en Organisatie

2A

2B

2A

2A

2B

Maatschappij en Welzijn

2A

2B

2A

2A

2B

Sport

2A

2B

Regina Caelilyceum
Dilbeek

Sport

2A

Maatschappij en Welzijn
Regina Caelilyceum
Dilbeek

Arbeidsmarkt

Dubbele
finaliteit

Doorstroom

Eerste leerjaar van de eerste graad B-stroom

