
Je volgt het eerste leerjaar A of het eerste leerjaar B. Zowel in A als in B  

krijg je een gemeenschappelijke basisvorming. Als aanvulling op deze 

basisvorming is er een keuzepakket op jouw maat. Dat biedt je de kans 

om kennis te maken met vakken die aansluiten bij je interesses en talenten.

basisvorming: 27 lesuren zijn
voor iedereen hetzelfde

basisvorming: 28 lesuren zijn
voor iedereen hetzelfde

1ste leerjaar a 1ste leerjaar b

2u aardrijkskunde
2u godsdienst
1u geschiedenis

mens & 
samenleving

5u Nederlands
4u FransTaal

2u lichamelijke opvoeding
2u plastische opvoeding
1u muzikale opvoeding

eXPRessie

4u wiskunde
2u natuurwetenschappen
2u techniek

sTem

3u maatschappelijke vorming 
2u godsdienst

mens & 
samenleving

4u Nederlands
1u FransTaal

3u plastische opvoeding
2u lichamelijke opvoeding
1u muzikale opvoeding

eXPRessie

6u techniek 
4u wiskunde
2u natuurwetenschappen

sTem

“Wat we doen in STEM? We leren 
logisch redeneren en we denken 
probleemoplossend in elke les!”

Beste leerling,

Binnenkort maak je de overstap van je basisschool naar de eerste graad van het 

secundair onderwijs. Je staat voor een hele uitdaging. We willen je daarbij helpen en 

daarom is er deze brochure. 

We bieden je in de eerste graad van onze scholengemeenschap KSOM een stevige 

basisvorming aan met ruimte voor je talenten en we helpen je zo op weg naar een 

toekomst in de juiste studierichting in de tweede en derde graad. Hiervoor hebben 

de vier scholen een gezamenlijke opleiding uitgewerkt, waarin vier elementen heel 

belangrijk zijn.

Op die manier zal je via verschillende vakken heel sterk groeien in vier grote domeinen: 

Expressie, Mens en Samenleving, STEM en Taal. Zo kan je ontdekken wat je goed kan 

en graag doet.

Zien we je terug op onze infoavond en Open Dag?

Het KSOM-team

We maken van jou en van elke leerling een sTem-leerling.

We hebben aandacht voor elk van jouw talenten.

rOZeNberG s.O.
Rozenberg 2, 2400 Mol • 014 31 33 43

www.rozenbergmol.be • info@rozenbergmol.be

Infoavond KsOM  woensdag 7 februari om 19.00 uur

  Cultuurcentrum ‘t Getouw!

  Molenhoekstraat 2, Mol

Infoavonden van de scholen

sint-lutgardis donderdag 19 april om 19.00 uur

rozenberg s.O.  maandag 23 april om 19.00 uur

technisch Instituut sint-Paulus dinsdag 24 april om 19.00 uur

sint-jan berchmanscollege woensdag 2 mei om 19.00 uur

sINt-lUtGarDIs
Gasthuisstraat 3, 2400 Mol • 014 20 20 20

www.sintlutgardis.be • info@sintlutgardis.be

techNIsch INstItUUt sINt-PaUlUs
Kruisven 25, 2400 Mol • 014 20 20 07

www.tisp.be • info@tisp.be

sINt-jaN berchMaNscOlleGe
Jakob Smitslaan 36, 2400 Mol • 014 31 18 41

www.sjbmol.be • info@sjbmol.be

+ keuzepakket: 5 lesuren kies je zelf + keuzepakket: 4 lesuren kies je zelf

“De lessen Nederlands zijn 
heel gevarieerd. Lezen, 
schrijven, spreken, luisteren, 
kijken: echt een boeiende 
afwisseling! En Frans? Ik 
vind Frans formidable!”

“Ik wil alles weten over de 
wereld van vroeger en nu!”

“LO, MO, PO: we kunnen ons 
helemaal sportief en creatief 
uitleven!”

Industriële 
Techniek

Industriële 
Wetenschappen

Oriëntering Moderne Latijn

KeUZePaKKet 4u techniek 2u techniek 1u wiskunde 1u wiskunde 4u Latijn
1u wiskunde 3u o-Project 1u Frans
1u i-Project 1u Nederlands

1u i-Project

1u titularisuur 1u titularisuur 1u titularisuur 1u titularisuur 1u titularisuur

taleNteN

• Geheugen

• Praktische
   vaardigheden

• Inzicht

• Leertempo

MOeIlIjKheID

• Taal

• Wiskunde

schOOl tisp tisp rozenberg rozenberg rozenberg
sjb sjb sjb
st-lutgardis
tisp

St-Lutgardis TISP

KeUZePaKKet 1u frans 3u praktische 
vaardigheden 
elektriciteit, hout, 
mechanica

1u techniek
1u voeding

1u titularisuur 1u titularisuur

taleNteN

• Geheugen

• Praktische
   vaardigheden

• Inzicht

• Leertempo

MOeIlIjKheID

• Taal

• Wiskunde

schOOl st-lutgardis tisp

We zorgen voor een intensieve taalontwikkeling op jouw maat.

We bieden je een brede, algemene vorming aan.

Inschrijvingen en inlichtingen  
vanaf de Open Dag op 6 mei tot einde schooljaar van 2 
t.e.m. 7 juli, van 16 t.e.m. 31 augustus en 1 september O

nz
e 

sc
ho

le
n 

zi
jn

 v
lo

t 
be

re
ik

ba
ar

 m
et

 b
us

 o
f 

tr
ei

n 
en

 v
ia

 v
ei

lig
e 

fie
ts

ro
ut

es
 (w

w
w

.k
so

m
.b

e/
be

re
ik

ba
ar

he
id

)

titularisuur Een nieuwe school, nieuwe klasgenoten, nieuwe leerkrachten, alles wordt 

nieuw. We besteden veel aandacht aan de overstap vanuit je basisschool en daarom voorzien 

we een vast lesuur met je klastitularis. Zich goed voelen in de klas, zelfvertrouwen, sociale 

vaardigheden, leren leren, leren organiseren, leren de juiste keuze maken naar het tweede 

leerjaar: het komt allemaal aan bod. Je klastitularis wordt zo je vertrouwensleraar en het 

eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders.

i-Project De leerlingen van Industriële Wetenschappen en Moderne zoeken innovatieve en 

creatieve oplossingen voor wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen.

o-Project De leerlingen van Oriëntering leren onder begeleiding van een leerkracht-coach 

van de eigen school vijf domeinen kennen: handel, hotel-voeding, sociale en technische 

vorming, STEM en lichaamsverzorging of sport. Samen met hun leerkracht-coach volgen de 

leerlingen de lessen op die school waar het studiedomein wordt aangeboden.

steM voor specialisten Extra uren techniek voor leerlingen van Industriële Techniek 

en Industriële Wetenschappen: zo worden ze echte specialisten in Science, Technology, 

Engineering en Mathematics.

Ontdek onze scholen, onze vele 
studierichtingen en onze troeven!

Ontdek het studieaanbod en de troeven 
van elke school!



basisvorming: 24 lesuren zijn
voor iedereen hetzelfde

2De leerjaar a

2u geschiedenis 
2u godsdienst
1u aardrijkskunde

mens & 
samenleving

4u Nederlands
3u Frans
2u Engels

Taal

2u lichamelijke opvoeding
1u muzikale opvoedingeXPRessie

4u wiskunde 
2u techniek
1u natuurwetenschappen

sTem

+ keuzepakket: 8 lesuren kies je zelf

bouw en 
houttechnieken

mechanica 
elektriciteit

industriële 
Wetenschappen

handel sociale en 
technische vorming

moderne 
Wetenschappen

latijn grieks-latijn 
(latijn-optie grieks)

KeUZePaKKet 1u nederlands 1u nederlands 1u nederlands 1u nederlands 1u nederlands 1u nederlands 5u latijn 4u latijn

7u technische    
     activiteiten

7u technische       
     activiteiten

1u wiskunde 1u frans 1u frans 1u frans 1u frans 1u frans

5u technische 
     activiteiten

4u handel 4u stv 1u wiskunde 1u WW 3u grieks
2u minor* 2u minor* 2u WW 1u sei

1u i-project 2u sei
1u i-project

schOOl tisp tisp tisp sjb rozenberg rozenberg rozenberg rozenberg
st-lutgardis sjb sjb sjb

Ontdekken
wie je bent

Worden wie je bent
in de 2de en 3de graad

Infobrochure eerste graad

Keuze uit meer dan 80 studierichtingen

Katholiek secundair Onderwijs Mol

www.ksom.be

Open Dag
6 mei 2018

* 2u minor 
keuze uit Geïntegreerd taalproject, Handel, Hotel-voeding, Lichaamsverzorging, Sociale en technische vorming, Sport, STEM

seI: socio-economische initiatie

WW: wetenschappelijk werk

Administratie
Administratie optie logistiek
Administratie optie retail
Administratie & retail
Apotheekassistent
Autotechnieken
Basismechanica
Bio-esthetiek
Carrosserie
Carrosserie en spuitwerk
Centrale verwarming & sanitaire installaties
Computergestuurde mechanische productietechnieken
Decoratie en restauratie schilderwerk
Economie
Economie - moderne talen 
Economie - wiskunde
Elektriciteit - elektronica
Elektrische installaties
Elektrische installatietechnieken
Elektromechanica
Elektrotechnieken 
Esthetische lichaamsverzorging
Farmaceutisch - technisch assistent
Fotolassen
Gemeenschapsrestauratie
Gezondheid- en welzijnswetenschappen
Grieks - Latijn 
Grieks - wiskunde
Haarstilist
Haarzorg
Haarzorg Duaal
Handel
Hotel
Hout
Houtbewerking
Houttechnieken
Humane wetenschappen
Industriële elektriciteit
Industriële wetenschappen
Informaticabeheer
Interieurinrichting
Kinderbegeleider Duaal
Kinderzorg / Begeleider in de kinderopvang
Lassen - constructies
Latijn
Latijn - moderne talen 
Latijn - wetenschappen
Latijn - wiskunde
Lichamelijke opvoeding en sport
Mechanische technieken
Mechanische vormingstechnieken
Moderne talen - wetenschappen
Moderne talen - wiskunde
Procesautomatisatie
Restaurant en keuken
Retail
Retail optie logistiek
Retail optie Visual Merchandising
Schilderwerk en decoratie
Schilderwerk en decoratie Duaal
Schoonheidsverzorging
Secretariaat - talen
Sociale en technische wetenschappen
Specialiteitenrestaurant
Sportwetenschappen
Techniek- wetenschappen
Thuis- en bejaardenzorg / Zorgkundige
Toegepaste autotechnieken
Verwarmingsinstallaties
Verzorging
Verzorging - voeding
Wetenschappen
Wetenschappen - wiskunde

Kwaliteitsvolle en brede basisvorming

Krachtige leeromgeving met schooloverstijgende projecten

Integratie van STEM in de vakken en in het i-Project in het tweede leerjaar

Deskundige begeleiding in het tweede leerjaar bij je 

keuze voor een juiste studierichting in de tweede graad

Keuzepakketten op maat van je interesses en talenten

Optimale begeleiding bij overstap vanuit de basisschool

Titularisuur in het eerste jaar

Onze troeven in 
de eerste graad!

basisvorming: 17 lesuren zijn
voor iedereen hetzelfde

2De berOePsvOOrbereIDeND leerjaar

2u godsdienst
2u maatschappelijke vorming

mens & 
samenleving

3u Nederlands
1u FransTaal

2u lichamelijke opvoeding
1u muzikale opvoeding
1u plastische opvoeding

eXPRessie

3u wiskunde
2u natuurwetenschappensTem

+ keuzepakket: 15 lesuren kies je zelf

st-lutgardis tisp

KeUZePaKKet Je kiest één beroepenveld  
van 14 lesuren

•	 Hotel - Bakkerij - Slagerij

of twee beroepenvelden  
van 7 lesuren

•	 Decoratie

•	 Haarzorg

•	 Administratie & Retail

•	 Verzorging - Voeding

Voor iedereen: 
1u basisvaardigheden ICT /  
     sociale activiteit 

Je kiest één beroepenveld  
van 15 lesuren

•	 Nijverheid

- Bouw

- Elektriciteit

- Hout

- Mechanica

met ICT-integratie

schOOl st-lutgardis tisp

STOER: studeren op eigen ritme in de B-stroom


