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Met hart en ziel

Immaculata wil een school zijn die:

• zich iedere dag opnieuw inzet voor alle leerlingen; 

(diversiteit, gelijk, meetellen, iedereen, empathie, integratie, engagement, betrokkenheid, kracht)

• bekommerd is voor leerlingen die het moeilijk hebben; 

(zorg, warmte, differentiatie, helpen, behulpzaamheid, Alinea, herhaling, geduld, gelijk, iedereen, kansen, 

zorgzaam, luisteren, Sprankel, GOK, steun, begeleiding, medeleven)

• een christelijke geest koestert; 

(bidden, viering, inspiratie, naastenliefde, opkikkerviering, bezinning)

• diep-menselijke waarden daadwerkelijk beleeft; 

(respect, respectvol, eerlijkheid, beleefdheid, delen)

• maximale ontplooiingskansen geeft aan iedereen; 

(bloei, motivatie, kansen, geduld, ...)
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Welkom in onze school waar we graag samen met jou op pad gaan, op zoek naar jouw talent. We willen dit pad samen 

afleggen op jouw tempo, volgens je eigen vermogen. Onderweg doe je de nodige kennis en vaardigheden op. Samen met 

jou willen we werken aan tal van activiteiten en projecten. Op jouw pad zal je warmte en hartelijkheid voelen en onze zorg 

om jouw bestwil. Stap met onze school mee in de richting van jouw toekomst. 

We willen een boeiende school zijn waar het fijn leren en leven is, een school waar elke leerling de kans krijgt om te 

schitteren zowel in als buiten de lessen, een school waar iedereen zich thuis voelt. Verantwoordelijkheid opnemen, groei 

naar zelfstandigheid en verbondenheid in het samen leren en het samen zijn, zijn in onze school heel belangrijk.

In deze infobrochure vind je alle praktische informatie over de school.

Aarzel niet om ons te contacteren als je nog met vragen zit.

De directie, leraren en begeleiders van Immaculata Ieper

Welkom
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Heilige Familie, Immaculata, Lyceum en VTI vormen 

samen een eerstegraadsschool. De info over 

de werking en de lessentabel vind je in onze 

specifieke eerstegraadsfolder en op deze website 

https://eerstegraad.smsi.be.

 

Eerste graad 2022-2023

1e leerjaar A

ALGEMENE VORMING

27 UUR
KOMPAS

1U
LEERPAD

2 UUR

HORIZON 1

HORIZON 2

HORIZON 3

2 UUR

VERKENNING

2 UUR

In de eerste graad zijn er 32 lesuren  
per week.

1e leerjaar B

ALGEMENE VORMING

27 UUR
KOMPAS

1U
LEERPAD

2 UUR
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2e leerjaar A

2e leerjaar B

UPGRADE/UPDATE

1 UUR

UPGRADE/UPDATE

1 UUR

ALGEMENE VORMING

25 UUR
KOMPAS

1U
LEERPAD

5 UUR

ALGEMENE VORMING

20 UUR
KOMPAS

1U
LEERPAD

10 UUR



Algemene vorming
In de lesuren algemene vorming kom je in 

aanraking met cultuur, economie, godsdienst, 

maatschappelijke vorming, geschiedenis, 

natuurwetenschappen, techniek, sociale vorming, 

sport, talen en wiskunde. Je wordt aangesproken 

op je interesses en mogelijkheden en ontdekt in 

het leerpad in welk domein je verder wil.

Kompas
In het kompasuur krijg je tijd en ruimte om 

op verkenning en ontdekking te gaan. 

Hierbij volgt je klassenleraar je op de voet.

In dit lesuur staan we regelmatig stil en nemen 

we de tijd om te zien hoever je staat. We gaan 

na waar je interesses en talenten liggen en waar 

je misschien nog niet helemaal op koers zit. 

We denken samen met jou na over je leertraject 

(leren leren) en ontdekken waar je sterk in 

bent of sterker in wil worden (leren kiezen). We 

werken aan het groepsgevoel, we dragen zorg 

voor onszelf en elkaar (leren leven). 

Met behulp van een GPS-portfolio brengen wij 

je talenten en interesses in kaart. Op deze manier 

helpen we jou te Groeien in Persoonlijk Succes. 

In het kompasuur laten we je groeien zodat je 

helemaal klaar bent om een succesvolle overstap 

naar de tweede graad te maken.

Upgrade/Update (2e jaar)
In dit lesuur dagen we je uit om leerstof verder 

te verkennen en uit te diepen of bieden we je 

de mogelijkheid om leerstof die je nog niet goed 

begrijpt bij te werken.

GROEIEN IN PERSOONLIJK SUCCES
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Studieaanbod A-stroom 2022-2023

D: doorstroomfinaliteit. 

Je wordt voorbereid op een opleiding binnen de universiteit of hogeschool. 

D/A: dubbele finaliteit. 

Je wordt zowel voorbereid op een opleiding binnen een hogeschool als op 

een rechtstreekse doorstroom naar de arbeidsmarkt.

GEZONDHEIDS- & WELZIJNS- 

WETENSCHAPPEN

SOCIALE & TECHNISCHE 

WETENSCHAPPEN

BIOTECHNOLOGISCHE 

STEM-WETENSCHAPPEN 

(D)

TECHNIEK - WETENSCHAPPEN

2

1

3

&

4

5

&

6

LEERPAD STEM - TECHNIEK - WETENSCHAPPEN

LEERPAD - MAATSCHAPPIJ & WELZIJN

LEERPAD - VOEDING & HORECA1S
T
E
 G

R
A

A
D

2
D

E
 G

R
A

A
D

3
D

E
 G

R
A

A
D
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MAATSCHAPPIJ- & 

WELZIJNS- 

WETENSCHAPPEN (D)

MAATSCHAPPIJ

& WELZIJN

(D/A)

BIOTECHNIEKEN (D/A)



Leerpad

Vanuit je interesses en talenten kies je een leerpad. In onze school kan je kiezen uit 3 leerpaden:

Wat kan je volgen in de eerste graad A?

STEM – Techniek - Wetenschappen
Ben je geïnteresseerd in wetenschappen 

en wiskunde? 

Toon je belangstelling voor natuur en milieu? 

Experimenteer je graag in een labo en ga je graag op 

zoek naar creatieve en duurzame oplossingen? 

Dan is het leerpad STEM - TW iets voor jou! 

Maatschappij & Welzijn
Ben je geboeid door het sociale gedrag 

van mensen? 

Wil je sterk worden in sociale en communicatieve 

vaardigheden en dit in verschillende maatschappelijke 

situaties? Heb je interesse in gezondheid vanuit 

een natuurwetenschappelijke benadering en ben je 

geboeid door een gezonde en persoonlijke levensstijl? 

Dan is het leerpad Maatschappij en Welzijn iets voor jou.

Voeding & Horeca
Droom je ervan  om kok, kelner, slager 

of bakker te worden? 

Experimenteer je graag met eten en wil je ontdekken 

wat lekker, gezond en veilig is? Ben je handig en 

creatief? Droom je ervan om nieuwe producten, 

gerechten te ontwikkelen of om mensen op een 

gastvrije manier te ontvangen? Wil je hiermee later 

professioneel aan de slag, dan is het leerpad Voeding 

en Horeca iets voor jou!
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A puppet on a string 
Spelend creëren met textiel, da’s (s)tof!  

Creëer jouw eigen origineel textielproject.

Artistiek talent gespot! 
‘I’m an artist, welcome to my mind’… artistiek en creatief 

pootjebaden, zowel manueel als digitaal. 

Bestemming zkt. Toerist!
Ontdek de reismicrobe in jezelf door een visueel 

onlineverhaal te maken over coole bestemmingen. 

Da Vinci 2.0: Make(s) it happen!
Ontdek je technisch vernuft als uitvinder en ontwerper en 

creëer je eigen (voer)tuig voor op het land, ter zee of in de 

lucht.

Expeditie ruimte 
Verken de ruimte en ga op missie zoals een echte astronaut.

Explo Natuur 
Ontdek de wondere wereld van insecten en heuse 

zaadbommen!

Express yourself! 

Uit je gedachten en gevoelens op een creatieve manier.

Foodlab
Experimenteer op een wetenschappelijke manier met voeding.

Tijdens het 1e leerjaar A volg je naast je leerpad 3 

horizons. In elke horizon werk je enkele weken mee 

aan een uitdagend project. Zo kan je verschillende 

richtingen verkennen en je andere talenten ontdekken. 

We bieden in onze scholengemeenschap 18 horizons 

aan waaruit je over de campussen heen kan kiezen.

Horizons in 1A

Gamification
Codeer je eigen Minecraftwereld en zet zo je 

eerste stappen als programmeur!

Geluksvogels 
Ontwikkel je mentale veerkracht via 

creativiteit, mindfulness ... Ontdek de sleutels 

tot geluk in jezelf en de wereld om je heen. 

Het verhaal van de taal 
Sta stil bij de rijke geschiedenis van de taal 

en onderzoek de herkomst van woorden en 

uitdrukkingen.
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Secrets of nature
Film en monteer een natuurdocumentaire in de stijl 

van National Geographic.

Sociaal? Vaardig!
Ontdek jezelf als schakel in de wereld om je heen.

Solar Challenge
Creëer je eigen zon-aangedreven voertuig met de 

nieuwste technieken.

Sport & Gezondheid
Verleg je sportieve grenzen met aandacht voor een 

fitte, gezonde levensstijl.

Le tour du monde en 5 jours
Ontdek de schatten in de Franse taal, humor en 

muziek! 

Open je blik
Waarom ontwikkelt iedereen zich anders? Pluis 

het uit in de wereld van gedragswetenschappen 

en bericht over je onderzoek via sociale media.

Port-a-fort
Stap mee in de wereld van talrijke bouwberoe-

pen en bouw je eigen vogelrestaurant.
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Na het volgen van je leerpad in de eerste graad 

en het ontdekken van je talenten in de horizons, 

kan je in de tweede graad nog alle richtingen uit.

Voor meer informatie 
over de horizons verwijzen we je door naar de website 

https://eerstegraad.smsi.be en de eerstegraadsfolder 

van de Sint-Maartensscholen.



Tweede graad A-stroom

Maatschappij- & Welzijnswetenschappen (D)
Heb je een brede interesse in de mens, de wereld rondom 
ons en gezondheid? Ben je geen echte talenknobbel? Zie 
je theorie graag gekoppeld aan actualiteit en je eigen 
leefwereld? Denk je aan een beroep waar mensen centraal 
staan? Dan is maatschappij- en welzijnswetenschappen voor 
jou de geknipte richting. 
Vanuit een kritisch denken werp je een blik op het 
functioneren van mensen en de maatschappij. Je wilt graag 
het menselijk gedrag verklaren en ontdekken wat ons maakt 
tot de mensen die we zijn. Wat bepaalt onze identiteit, 
persoonlijkheid en ligt ons karakter vast? Bepaalt onze cultuur 
hoe we ons gedragen en waarom?
Via heel wat boeiende vakken wil je gedrag en gezondheid 
verklaren en doorgronden. Wat is normaal en wat is 
afwijkend gedrag? Maak je je geluk zelf en wie bepaalt 
het onderscheid tussen goed en kwaad? We gaan via 
onderzoekend leren op zoek naar antwoorden. 
In deze richting binnen de doorstroomfinaliteit word 
je voorbereid op het volgen van een opleiding aan de 
universiteit of hogeschool. 

Maatschappij & Welzijns (D/A)
Ben je een sociaal persoon en gaat graag om met mensen? 
Heb je interesse in mensen en hoe ze binnen onze 
samenleving functioneren? Wil je graag actief, toepassend 
leren en ontdekt graag meer over welzijn, gezondheid, het 
menselijk gedrag en opvoeding? Denk je in de verre toekomst 
aan een beroep waarin omgaan met mensen centraal staat? 
Dan is Maatschappij & Welzijn echt iets voor jou! 
Je ontdekt meer over de werking van het menselijk lichaam, 
de mens en zijn gedrag. In het gezondheidslab dompelen 
we je onder in de diverse aspecten van gezondheid en 
gezondheidsbevordering. Je legt linken tussen ontwikkeling, 
zelfstandigheid, actuele tendensen en gezondheidsrichtlijnen.
Na jouw onderzoek kan je verschillende doelgroepen 
adviseren over gezonde voeding en hun leefomgeving. 
Bovendien weet  je alles georganiseerd te krijgen en 
betaalbaar te houden. Je wordt een expert in het stimuleren 
en behouden van zelfstandigheid op de verschillende 
domeinen van gezondheid.
In deze richting binnen de dubbele finaliteit word je zowel 
klaargestoomd om door te stromen naar het hoger onderwijs 
en leer je tegelijk waardevolle competenties en vaardigheden 
om onmiddellijk je kans op de arbeidsmarkt te wagen. 
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Biotechnische wetenschappen (D)
Ben je geboeid door wetenschappen en heb je talent voor 
wiskunde? Wil je graag experimenteren en onderzoeken 
in het labo? Je bent kritisch, wil graag iets doorgronden en 
toetst graag de theorie aan de praktijk? Werk jij bovendien 
ook zelfstandig, nauwkeurig en met oog voor detail? Dan 
is de richting Biotechnische wetenschappen absoluut iets 
voor jou. 
We weten je te fascineren met boeiende onderwerpen 
zoals krachten en energieomzettingen,  biodiversiteit en 
(micro)organismen, chemische bindingen en reacties,… 
Tijdens je opleiding groei je als een echte STEM-engineer in 
zelfstandigheid in het onderzoekend en probleemoplossend 
leren. Gewapend met een gezonde portie nieuwsgierigheid, 
wetenschappelijke kennis en onderzoeksvaardigheden 
trekken we het labo in waar je jouw kennis en 
vaardigheden van wiskunde en wetenschappen (chemie, 
fysica en biologie) toepast op o.a. biotechnologische 
processen, op plant, dier en micro-organismen.
In deze richting binnen de doorstroomfinaliteit word 
je voorbereid op het volgen van een opleiding aan de 
universiteit of hogeschool. 

Biotechnieken (D/A)
Heb je interesse in wetenschappen? Steek je graag 
de handen uit mouwen en wil onmiddellijk met jouw 
wetenschappelijke kennis aan de slag? Onderzoeken en 
experimenteren zijn jouw ding? Dan is Biotechnieken de 
geknipte richting voor jou.
Naast de wetenschappelijke component van biologie,
fysica en chemie is er ook aandacht voor een meer
concrete en praktische uitwerking van deze vakken in het 
labo. 
Hoe maak je veilige voeding? Hoe zet je afvalwater 
om in drinkbaar water? Hoe worden medicijnen 
geproduceerd? Samen zoeken we het uit; je verwerkt 
meetresultaten en simuleert processen. Je toetst de 
concrete maatschappelijke toepassingen en mogelijkheden 
van de ‘techniek’ en de ‘wetenschappen’ op hun 
verantwoord gebruik, rekening houdend met gezondheid, 
duurzaamheid, natuur en milieu.
In deze richting binnen de dubbele finaliteit word je 
zowel klaargestoomd om door te stromen naar het 
hoger onderwijs en leer je daarnaast ook waardevolle 
competenties en vaardigheden om na het secundair 
onmiddellijk je eerste stappen op de arbeidsmarkt te wagen.



Derde graad A-stroom

Sociale en Technische Wetenschappen
Ben je sociaal en ga je graag om met mensen? Heb je aanleg en belangstelling 
voor voeding en gezondheid? Heb je interesse voor wetenschappen? Spreekt 
actief leren, creatief handelen en technisch denken je aan? Ben je praktisch 
gericht, maar vind je tegelijk algemene vorming belangrijk? Wil je na het 
secundair onderwijs nog verder studeren? Denk je in de verre toekomst 
aan een beroep waarin omgaan met mensen centraal staat, zoals in het 
onderwijs, de gezondheidszorg of de sociale sector? Dan is Sociale en 
Technische Vorming echt iets voor jou! Kies je voor Sociale en Technische 
Vorming of Wetenschappen, dan kies je voor een sociale richting, die 
theoretisch én praktisch onderbouwd is. De wetenschappen (op sociaal, 
natuurwetenschappelijk en voedingsvlak) zijn heel belangrijk in deze richting, 
net als de toepassingen in de praktijk. In deze richting krijg je een goede 
voorbereiding op verdere studies. 

Techniek-Wetenschappen
Toon je interesse voor wiskunde en in het bijzonder voor wetenschappen? 
Liggen talen je minder? Ben je gemotiveerd om je te verdiepen in de 
natuurwetenschappelijke denk- en werkwijze? Kan je vlot theorie aan en vind 
je tegelijk het inoefenen ervan belangrijk? Heb je belangstelling en handigheid 
voor labowerk? Ben je bereid je in te zetten voor theoretische vakken? Wil je 
na het secundair onderwijs nog verder studeren? Denk je in de verre toekomst 
aan een job in de wetenschappelijke sector, de gezondheids- of milieuzorg, het 
onderwijs of de sector van de biotechniek? Dan zal Techniek-Wetenschappen 
je ongetwijfeld liggen! Je krijgt er heel wat algemene en theoretische vakken, 
waardoor je grondig voorbereid wordt op hoger onderwijs. Doorheen de jaren 
ligt de klemtoon steeds meer op Wetenschappen en Wiskunde, terwijl de talen 
minder zwaar zijn dan in andere theoretische richtingen.

Gezondheids- en Welzijnswetenschappen
Heb je interesse voor wetenschappen, vooral voor biologie? Boeit de wereld 

van gezondheid en welzijn je? Wil je je actief en gemotiveerd inzetten voor an-

deren? Ben je creatief en praktisch gericht, maar vind je tegelijk algemene vor-

ming belangrijk? Wil je na het secundair onderwijs nog verder studeren Denk 

je in de verre toekomst aan een beroep waarin omgaan met mensen centraal 

staat, zoals in het onderwijs, de gezondheidszorg of de sociale sector? Dan is 

Gezondheids- en Welzijnswetenschappen net iets voor jou! Het is een sociale 

richting, waarin de omgang met de gezonde mens centraal staat. Je maakt er 

uitgebreid kennis met de gezondheids- en welzijnssector en krijgt er heel wat 

wetenschappen. Integratie van theorie en praktijk is kenmerkend voor deze 

afdeling. Gezondheids- en Welzijnswetenschappen vormt een uitstekende 

voorbereiding op verdere studies, vooral in de sector van de welzijnszorg, de 

gezondheidszorg en het onderwijs.
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Studieaanbod B-stroom 2022-2023

GROOTKEUKEN

HAARSTILIST

RESTAURANT EN KEUKEN

HAARZORG

THUIS- EN 
BEJAARDEN-

ZORG
(ZORGKUNDIGE) 

KINDERZORG 

HAAR- EN SCHOONHEIDS-

VERZORGING
ZORG EN WELZIJN

VERZORGING

2

1

3

&

4

5

&

6

7

LEERPAD - MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN - VERZORGING

LEERPAD - MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN - HAAR- EN SCHOONHEIDSZORG

LEERPAD - VOEDING EN HORECA1S
T
E
 G

R
A

A
D

2
D

E
 G
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A

A
D

3
D

E
 G

R
A

A
D

S
P

E
C

.
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Maatschappij en Welzijn - Verzorging
Wil je graag meer weten over de zorg voor 

mensen, hun lichaam en omgeving? Wil je groeien 

in samenwerken en ben je geboeid door alles wat met 

gezondheid en het welzijn van jezelf en anderen te maken 

heeft? Steek je graag de handen uit de mouwen en liggen 

praktische opdrachten je? Dan is dit leerpad iets voor jou! 

In dit leerpad verken je ook andere domeinen: voeding, 

mode, ict en lifestyle.

Maatschappij en Welzijn 
Haar- en schoonheidsverzorging
Droom je ervan om anderen mooi te maken en wil je je 

later op een creatieve manier uitleven in een kapsalon 

of schoonheidssalon? Dan is dit leerpad iets voor jou! 

In dit leerpad verken je ook andere domeinen: verzorging, 

mode, voeding en ict.

Voeding en Horeca
Ben je geboeid door alles wat er gebeurt in de 

keuken, de bakkerij of de slagerij?

Hou je van het verwerken van voedingsmiddelen tot 

lekkere, gezonde bereidingen?

Wil je graag op een gastvrije en creatieve manier mensen 

ontvangen in een restaurant?

Dan is het leerpad Voeding en Horeca iets voor jou!

In dit leerpad verken je ook andere domeinen: verzorging, 

beeld, ict, lifestyle.

Leerpad 

Vanuit je interesses en talenten kies je een leerpad. In onze school kan je kiezen uit 3 leerpaden:

Wat kan je volgen in de eerste graad B?
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Na het volgen van je leerpad in de eerste graad en 

het ontdekken van je talenten via de verkenning 

kan je in de tweede graad nog alle richtingen uit.



Tweede graad B-stroom

Zorg en Welzijn
Ben je sociaal en ga je graag om met mensen? Zorg je graag voor jezelf, 

maar ook voor een ander? Wil je graag alles weten over de gezondheid, 

zorg en het menselijke lichaam? Steekje graag je handen uit de mouwen 

en ga je graag actief aan het werk? Dan is Zorg & Welzijn echt wel iets 

voor jou!

Je leert in deze richting over de ontwikkeling van mensen, van de 

babytijd tot wanneer men de bejaarde leeftijd bereikt. Je leert zowel voor 

baby’s als oudere mensen zorg dragen en dat op allerlei manieren: door 

ontspannende activiteiten te organiseren, een goed gesprek te voeren, 

te helpen bij lichamelijke verzorging en door mensen te ondersteunen bij 

huishoudelijke taken. 

Je ontdekt gezondheid in al zijn vormen: lichamelijk, geestelijk, sociaal. Je 

leert het effect van gezonde voeding op ons lichaam en geest. Aandacht 

voor de mens in de thuiscontext staat centraal: je leert de kneepjes van 

de verschillende huishoudelijke taken en ontdekt zo hoe je mensen thuis 

kan helpen. 

In deze veelzijdige en praktische richting binnen de arbeidsmarktgerichte 

finaliteit word je voorbereid op de richtingen verzorging en assistentie in 

wonen, zorg en welzijn in de derde graad. Daarna ben je klaar om door 

te stromen naar de arbeidsmarkt. 

Haar- en schoonheidsverzorging
Droom je ervan om later in een kapsalon of een schoonheidssalon 

te werken? Heb je een uitgesproken interesse voor alles wat met 

schoonheid te maken heeft? Je houdt er van mensen te verwennen met 

een stralend kapsel of een ontspannende schoonheidsverzorging? Zit 

creativiteit je in de vingers? Heb je interesse in mode en trends? Dan is de 

richting Haar- en schoonheidsverzorging voor jou de geknipte richting! 

Je maakt kennis met een aantal basistechnieken en competenties 

uit de haar- en schoonheidsverzorging. Je leert veilig, hygiënisch en 

ergonomisch werken. Je krijgt sociale en communicatieve vaardigheden 

onder de knie. Je leert vlot personen onthalen en begeleiden en je leert 

werken in team. Je leert meer over de structuur van het haar, de opbouw 

van de huid en het effect van verschillende producten en behandelingen. 

Je volgt trends en evoluties in de haar- en schoonheidssector op de voet.
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Restaurant en keuken
Hou je van koken en mensen 

verwennen met je kookkunsten? Wil 

je graag mensen op een stijlvolle 

manier bedienen? Wil je graag allerlei 

ingrediënten ontdekken, kookprocessen 

en-technieken leren? Leer je het liefst 

door echt de handen uit de mouwen 

te steken? Dan is Restaurant en keuken 

echt jouw ding! 

Je maakt kennis met een aantal basis-

technieken en competenties uit de 

horeca. Je leert veilig, hygiënisch en 

ergonomisch werken. Daarnaast heb 

je aandacht voor duurzaamheid en 

gezondheid.

Je leert klantgericht, probleemoplossend 

denken en flexibel handelen. Je ontdekt 

verschillende smaken, geuren en 

texturen en weet te goochelen met 

kruiden. 

Clara’s Klooster, ons didactisch restaurant 

met professionele keuken, wordt jouw 

tweede thuis. In de keuken creëer 

je smaakvolle gerechten en in het 

restaurant zorg je voor een vlekkeloze 

bediening.



Derde graad B-stroom

Grootkeuken
Heb je aanleg voor keukenwerk? Is werken in 

een grootkeuken je grote droom? Wil je lekker, 

gezond en verantwoord koken, te midden van alle 

wonderen van de hedendaagse kooktechniek? Hou 

je van aanpakken en organiseren? Vind je praktisch 

en hygiënisch werken belangrijk? Kies je liever 

voor regelmatiger werkuren dan in de restaurant 

keuken? Wil je je ten dienste stellen van een grote 

groep klanten in de grootkeuken van instellingen, 

bedrijven, vakantie- en seminariecentra, 

zelfbedieningsrestaurants en de cateringkeuken? 

Dan is Grootkeuken je op het lijf geschreven!

Haarzorg
Droom je ervan om later een kapsalon te hebben of 

er in te werken? Heb je een uitgesproken interesse 

voor alles wat met haarzorg te maken heeft. Zie je 

jezelf al knippen, brushen, kleuren, permanenten? 

Ga je graag en vlot om met klanten en wil je hen 

onthalen en begeleiden in de stijl van het kapsalon? 

Vind je uiterlijke verzorging en mode belangrijk? 

Heb je creatieve ideeën en vaardige vingers? Dan 

is Haarzorg geknipt voor jou! Door deze intense 

praktijkopleiding leer je het beroep van kapper 

aan. Het accent ligt vooral op het stap voor stap 

aanleren van haartechnieken om mooie kapsels 

te realiseren. Je leert ook organisatorisch, veilig, 

ergonomisch en hygiënisch werken. Daarnaast is je 

persoonlijkheidsvorming heel belangrijk.

Na het zesde jaar Haarzorg kan je nog een zevende 

specialisatiejaar Haarstilist volgen. 

Verzorging
Droom je van zorgen voor kinderen en zorgontvangers 

die hulp nodig hebben, zowel in een instelling als 

in gezinnen? Ben je sociaal en wil je die sociale 

vaardigheden verder ontwikkelen? Heb je interesse 

voor verzorgende taken, gezondheid en voeding? Hou 

je van manueel en creatief bezig zijn? Kan je goed 

omgaan met kinderen en oudere zorgontvangers? 

Wil je je ten dienste stellen van iedereen die 

hulp nodig heeft? Kan je in een team werken 

en verantwoordelijkheid opnemen? Dan past de 

richting Verzorging bij jou! Deze afdeling bereidt je 

voor op een beroep in de verzorgingssector: in de 

kinderopvang, in woon- en zorgcentra’s en in de 

thuis- en de gezinszorg. Het leren omgaan met en het 

verzorgen van oudere zorgontvangers en kinderen 

zijn belangrijke doelen. Na het zesde jaar Verzorging 

kan je nog een zevende specialisatiejaar Thuis- en 

Bejaardenzorg (zorgkundige) of Kinderzorg volgen.
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Zorgbeleid

Met het hele lerarenkorps en onze 

leerlingenbegeleiders, opvoeders staan we 

klaar om al onze leerlingen met de beste 

zorgen te omringen en met raad en daad bij 

te staan. Wij willen elke leerling alle kansen 

bieden, ook een leerling met een beperking 

of een hulpvraag. Daarom hebben we een 

zorgbeleid opgesteld. Dit is een samenwerking 

tussen school, leerling en ouders.
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Inschrijvingsprocedure
Om een gepast aanbod te kunnen doen voor 

leerlingen met hulpvragen is het eerst en vooral 

belangrijk om te weten over welke hulpvragen 

het gaat. Bij de inschrijving wordt daarom 

gevraagd naar mogelijke problemen en vroegere 

begeleiding. We vragen aan ouders om de nodige 

achtergrondinformatie (BASO-fiche, attesten, 

gemotiveerde verslagen) mee te brengen.
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Zorgbeleid
Basismaatregelen en individuele 

maatregelen

Leerlingen met bepaalde 

leerproblemen, al dan niet met een 

diagnose, hebben recht op redelijke 

aanpassingen. In ons zorgbeleid 

werken we met basismaatregelen (voor 

iedereen) en individuele maatregelen 

(voor de afzonderlijke leerling).

Basismaatregelen zijn maatregelen 

waarvan we overtuigd zijn dat deze 

elke leerling ten goede komen. 

Individuele maatregelen zijn 

maatregelen die nodig zijn bij bepaalde 

problemen, maar die niet voor elke 

leerling nodig zijn.

Toekennen van maatregelen

Niet iedereen kan zomaar om het even 

welke individuele maatregel krijgen. 

Elke beperking, elk leerprobleem en 

elke leerling is anders. Elke situatie 

wordt individueel bekeken, rekening 

houdend met de studierichting. Dit 

gebeurt in overleg met leerkrachten, 

leerlingenbegeleiding, directie en 

eventueel het CLB en ondersteuners.

We willen leerlingen stapsgewijs 

stimuleren in hun groei tot 

zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Dit 

is positief voor hun competentiegevoel 

en zelfvertrouwen. Een maatregel die 

nodig is in een eerste jaar kan soms 

niet meer nodig zijn in een tweede 

jaar. De individuele maatregelen zijn 

daarom geldig voor één schooljaar.

 



Engagement van de school
Basismaatregelen voor iedereen

Elke school van onze scholengemeenschap engageert 

zich om onderstaande maatregelen voor elke leerling 

waar te maken.

Structuur in de klas

• Duidelijke structuur in de lessen (presentatie, 

cursussen, bordschema, ... )

• Rustige omgeving

Instructies

• Duidelijke instructies voor de leerlingen, indien 

nodig opgesplitst in deelinstructies

• Zoveel mogelijk afwisseling in de manier hoe de 

leerstof aangeboden wordt

Aangeboden tekstmateriaal

• Duidelijke bladspiegel

• Duidelijk lettertype

• Aandacht voor paginanummering en inhoudstafel

Taken, opdrachten, toetsen, examens

• Haalbare opdrachten (aangepast aan leeftijd en 

gevolgde richting)

• Tijdige planning voor taken, opdrachten, toetsen en 

examens

• Duidelijke vraagstelling

• Voldoende tijd bij toetsen en examens

• Enkel aanrekenen van spelfouten bij taalvakken (bij 

andere vakken worden ze aangeduid)

• Gerichte feedback na evaluaties

Geschreven notities door de leerling

• Aandacht voor kwaliteit en tempo van het noteren

Agenda

• Aanleren van efficiënt werken met de 

planningsagenda

• Taken en opdrachten worden niet enkel gedicteerd, 

maar ook op het bord genoteerd.

Leren en studeren

• Aanbieden van tips om te leren studeren

• Duidelijk maken van de verwachtingen voor elk 

afzonderlijk vak

• Aanreiken van middelen om het vergeten van zaken 

te vermijden

Gevoel van basisveiligheid

• Stimuleren van goede contacten in de klas en een 

goede klassfeer

• Ondersteuning bieden bij conflicten

• Eénduidig toepassen van de regels

Positieve benadering

• Aanmoedigen van de leerlingen

• Stimuleren en motiveren via concrete werkpunten

• Geven van positieve opmerkingen en bevestigen 

van positief gedrag

Individuele maatregelen

Voor ernstige problematieken zijn individuele 

maatregelen nodig. De leerlingbegeleiding waakt 

hierover, in samenspraak met de directie, de 

klassenraad en het CLB. De aanpak en de maatregelen 

worden aangepast aan de gevolgde richting en 

aan de leeftijd. Enkele voorbeelden van individuele 

maatregelen: 

• de leerling zit vooraan in de klas;

• de leerling mag voor examens met de computer 

werken (een leerling met dyslexie kan bijvoorbeeld 

met voorleessoftware werken);

• de leerling mag bepaalde hulpmiddelen gebruiken 

(een leerling met dyscalculie mag bijvoorbeeld een 

eenvoudig rekentoestel gebruiken);

• de leerling krijgt extra tijd voor het maken van een 

examen;

• ...
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Engagement van de leerling
• De leerling engageert zich tot het goed functioneren 

in de klas.

• De leerling werkt actief mee aan wat de school en de 

leerkrachten proberen op te bouwen.

• De leerling maakt, indien nodig, afspraken met 

de klassenleraar en/of leerlingenbegeleiding en 

komt deze afspraken na. Hij/zij signaleert tijdig 

moeilijkheden die zich bij bepaalde vakken voordoen.

Engagement van de ouders
• De ouders maken de vraag om extra zorg bij de 

aanmelding/inschrijving bekend en motiveren deze 

vraag.

• De ouders volgen het schoolwerk van hun zoon/

dochter op en nemen bij moeilijkheden contact op 

met de klassenleraar.

• De ouders steunen wat de school en de leerkrachten 

proberen op te bouwen. Zij erkennen de taak en 

bevoegdheid van de leerkracht en de praktische 

beperkingen bij het uitvoeren van bepaalde 

maatregelen.
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Schoolreglement
Het schoolreglement kunt u consulteren op 

onze website www.immaculataieper.be en 

op Smartschool (Intradesk > Leerlingen en 

Ouders > Schoolreglement). Elke leerling 

krijgt ook nog een Intern Schoolreglement 

met concrete afspraken rond kledij, 

maaltijden, GSM-gebruik, sancties, …).

Boeken
Boeken kunnen tot begin juli besteld worden 

via de school. Wie daarna nog boeken wil 

bestellen, kan dat doen door onze boekenlijst 

af te geven bij een boekhandel naar keuze. 

Ouders en/of nieuwe leerlingen kunnen de 

bestelde boeken afhalen op donderdag  

25 augustus. Voor de andere leerlingen is dit 

op dinsdag 30 augustus.

Eten op school
Ga je ’s middags niet naar huis, dan kan je 

kiezen tussen

• een volle maaltijd

• picknick met soep

• picknick in de kelderrefter

Via de app van de school kan er een warme 

maaltijd of broodje besteld worden.

 

Praktisch
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Schoolrekeningen
Iedere leerling krijgt in de loop van het schooljaar 

vier schoolrekeningen. Alle kosten voor 

schoolbenodigdheden, schoolse activiteiten, … 

worden uitsluitend via de schoolrekening betaald. 

Zijn er financiële problemen om de factuur te 

vereffenen, dan kan je steeds contact opnemen 

met de directie of met de financiële dienst van de 

school (karine.verstraete@smsi.be). 

Samen zoeken we een oplossing.

Een laptop voor elke leerling
Elke leerling zal het hele schooljaar kunnen be-

schikken over een eigen laptop die vaak ingezet 

wordt tijdens de lessen. Ook thuis kan de leerling 

deze laptop gebruiken voor taken en om zich voor 

te bereiden op toetsen en examens. De laptop blijft 

eigendom van de school.

Leerlingenparticipatie
Alle leerlingen die zich geroepen voelen en zich willen 

inzetten, kunnen zich aansluiten bij een leerlingenraad. Per 

graad is er een leerlingenraad die, naast het organiseren van 

activiteiten voor de andere leerlingen, voorstellen formuleert 

aan de directie om het leven op school aangenamer te 

maken. 

Ouderparticipatie
Ouders die zich geroepen voelen en de school mee vorm 

willen geven, kunnen zich aansluiten bij de oudervereniging.

Kledij L.O.
Voor de lessen L.O. koop je een witte T-shirt met het logo 

van de school aan via de school. Voor de zwemles dragen 

meisjes verplicht een zwempak (geen bikini) en de jongens 

verplicht een zwembroek (niet onder de knieën).

Kluisjes
Er kan op school een kluisje gehuurd worden. Voor de 

leerlingen van het eerste jaar is het gebruik van een kluisje 

gratis. 
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Dagindeling 
1e lesuur 8.30 u. - 9.20 u.

2e lesuur 9.20 u. - 10.10 u.

Pauze      10.10 u. - 10.25 u.

3e lesuur 10.25 u. - 11.15 u.

4e lesuur 11.15 u. - 12.05 u.

Middagpauze    12.05 u. - 13.05 u.

5e lesuur: 13.10 u. - 14.00 u.

6e lesuur 14.00 u. - 14.50 u.

Pauze   14.50 u. - 15.05 u.

7e lesuur 15.05 u. - 15.55 u.

8e lesuur 15.55 u. - 16.45 u.

De afdelingen Grootkeuken en Restaurant en 

Keuken hebben op andere tijdstippen pauze.

Op woensdagnamiddag heb je vrijaf. Enkele 

klassen hebben op woensdagnamiddag echter 

wel les. Deze leerlingen zijn dan vrij op een 

andere halve dag.

 

Onthaal
Het secretariaat is op schooldagen open van 

07.45 uur en sluit om 18.00 uur. Op woensdag 

sluit de school om 16.00 uur en op vrijdag om 

17.00 uur.

Wie door ziekte of een andere reden verhinderd 

is om naar school te komen, belt ’s morgens de 

school op. Dit kan vanaf 08.00 uur (057 20 45 74).

Leerlingen kunnen voor om het even welk 

probleem terecht op het secretariaat van de 

school.

Studie 
Dagelijkse studie:

• Maandag, dinsdag en donderdag:  

16.00 – 16.45 uur (begeleide studie) 

17.00 – 18.00 uur (gewone studie)

• Vrijdag: 16.00 – 16.45 uur (gewone studie)

• Op woensdagnamiddag is er geen studie

 

Inhaaltoetsen

Leerlingen die een toets niet maakten wegens 

afwezigheid kunnen een inhaaltoets maken. Deze 

worden georganiseerd na de lessen.

Examenstudie

Tijdens de examenperiode is er mogelijkheid om 

in de namiddag studie te volgen. Ook organiseren 

we op zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur 

examenstudie voor geïnteresseerde leerlingen.

Onthaal en dagindeling
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Klassenraden en deliberaties
In oktober, december, maart, april en juni 

worden er klassenraden gehouden. In deze 

klassenraden wordt het leerproces van de 

leerlingen geëvalueerd. Bij leerlingen met 

studiemoeilijkheden wordt er gezocht naar een 

concrete opvolging.

Ook het welbevinden van de leerlingen wordt 

op de klassenraad geëvalueerd. Wanneer de 

klassenraad vaststelt dat een leerling op gebied 

van welbevinden met speciale noden of vragen 

zit, worden de ouders altijd op de hoogte gebracht 

door de leerlingenbegeleiding en wordt er gezocht 

naar een efficiënte opvolging.

Oudercontacten en infomomenten
Eind september verwelkomen we de ouders 

van de leerlingen uit het eerste jaar voor een 

kennismakings- en infomoment. We geven 

praktische informatie mee, ouders leren de 

klassenleraar wat beter kennen en we horen graag 

hoe de eerste schoolweken verlopen zijn.

Net voor de herfstvakantie krijgen de leerlingen 

een halftrimestrieel rapport.

Met Kerstmis, Pasen en eind juni krijgen de 

leerlingen een trimestrieel rapport. Er zijn 

oudercontacten voorzien met Kerstmis en eind juni. 

Met Pasen voorzien wij een selectief oudercontact.

Ouders kunnen buiten deze voorziene 

oudercontacten altijd leerlingenbegeleiding of 

directie contacteren voor een gesprek. Daarvoor 

contacteren ze de school op het nummer 057 20 

45 74, per mail via immaculata@smsi.be of via de 

berichtenmodule op Smartschool.

Leerlingenbegeleiding
Leerlingen met specifieke noden, vragen en 

problemen of ouders van deze leerlingen 

kunnen altijd terecht bij de drie mensen van 

de leerlingenbegeleiding: Catherine Lesage 

(1e graad), Sara Dupont (2e graad) en Adinda 

Vandenbulcke (3e graad). De leerlingenbegeleiding 

werkt samen met het CLB om elke leerling de kans 

te bieden zich maximaal te ontplooien tot een 

zelfbewuste en zelfstandige jongere.

De leerlingenbegeleiders zijn gedurende de hele 

dag voor de leerlingen beschikbaar voor een vraag, 

een gesprek of begeleiding.

Leerbegeleiding
Onze school biedt een ruime waaier aan 

leerbegeleiding aan:

• studiemethodebegeleiding;

• taalstudie na de lessen;

• wiskundestudie na de lessen;

• remediëring over de middag voor wiskunde en 

wetenschappen, Frans, Engels, haarzorg, directe 

en indirecte zorg;

• begeleiding van anderstalige leerlingen;

• systematische aanpak van leerlingen met 

dyslexie, dyscalculie en andere leerproblemen 

aan de hand van extra uitleg en/of individuele 

begeleidingsplannen;

• begeleide avondstudie;

• het werken met niveaugroepen, projecten en 

permanente evaluatie in bso;

• sociale activiteiten in de eerste graad (b.v. leren 

leren, sociale vaardigheden, …)

• …

Als ouder kunt u de leerbegeleiding aanvragen 

via de klassenleraar. Ook de klassenraad en/of 

klassenleraar kan beslissen om een leerling in 

leerbegeleiding te nemen.

Begeleiding
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CLB

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding heeft als 

opdracht bij te dragen tot het welbevinden van 

leerlingen en situeert daartoe de begeleiding van 

leerlingen op vier domeinen:

• het leren en studeren;

• de onderwijsloopbaan;

• de preventieve gezondheidszorg;

• het psychisch en sociaal functioneren.

De school, maar ook de leerlingen en de ouders 

kunnen het CLB om hulp vragen. 

Vrij CLB Westhoek  info@vrijclbwesthoek.be 

Bukkerstraat 38  057 21 60 48

8900 Ieper  www.clb-ieper.be

In onze school werken we met het digitaal 

leerplatform ‘Smartschool’. Via een gebruikersnaam 

en een individueel paswoord kunnen ouders via de 

computer, tablet of smartphone toegang krijgen tot dit 

leerplatform.

In geval van problemen kunt u tijdens de 

openingsuren van het secretariaat terecht bij de 

collega’s ICT (carlo.dewinter@smsi.be of 

bert.dujardin@smsi.be). Dit leerplatform wordt als 

belangrijkste communicatiemiddel tussen de school 

en ouders gebruikt. Leerlingen beschikken hiernaast 

ook nog over een papieren schoolagenda die enkel 

gebruikt wordt voor de planning van de leerling.

Algemene informatie via Smartschool:
Op het leerplatform kan alle informatie over de 

school opgevraagd worden:

• schoolkalender;

• schoolagenda van de leerling met de lesonderwerpen 

en de planning van taken en toetsen;

• lesrooster;

• informatie omtrent een bepaald vak.

Specifieke informatie voor de ouders over de 
opvolging en de begeleiding van de leerling:
• berichtenmodule voor brieven van de school i.v.m. 

activiteiten en het versturen van berichten aan directie, 

leraren, leerlingenbegeleiding en administratie;

• skore-puntenboekje: hier vinden leerlingen en ouders 

alle punten van toetsen en taken die in de loop van het 

trimester/semester worden gegeven.

Leerlingen kunnen op Smartschool ook 

bijkomende informatie over de lessen raadplegen 

zoals oefeningen, powerpointpresentaties, 

correctiemodellen, illustraties en remediërende 

oefeningen.

Smartschool en communicatie met ouders
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Je thuis tijdens de schoolweek
De Sint-Maartensscholen bieden jongens en 

meisjes uit de scholengroep de mogelijkheid 

om tijdens de schoolweek op het internaat te 

verblijven. Op ons internaat streven we ernaar 

om een warme en hartelijke thuis te zijn voor 

leerlingen die tijdens de schoolweek niet naar 

huis gaan. Onze opvoeders en begeleiders 

hebben veel ervaring in het begeleiden van 

jongeren. Die ervaring stellen we graag ten 

dienste van jou als leerling. We volgen niet enkel 

je studies op. Neen, ook voor een goeie babbel of 

sport en spel gooien we graag alles in de strijd. 

Samenleven = samen leven 
Op internaat leef, eet en studeer je samen 

met je medeleerlingen. Verschillende mensen, 

achtergronden en scholen: het samenzijn werkt 

verrijkend. Het dagelijks omgaan met elkaar leert 

je open te staan voor anderen en rekening te 

houden met wie je samenleeft.

Een moderne leefomgeving
Je eigen kamer heeft een moderne look. Ook 

alle comfort is er te vinden. Op deze manier voel 

je je er vlug een beetje thuis. In de leefruimte 

kun je een gezellige zithoek vinden met 

breedbeeldprojectie, nieuwe laptops en een 

muziekinstallatie. En ja, de volumeknop mag 

soms een tandje hoger. Een voetbal-, volley- en 

basketveld, een sportruimte, een filmzaal, een 

leesruimte en verschillende andere hoekjes 

zorgen ervoor dat je alles binnen handbereik hebt 

om je nooit te vervelen. 

Leuke activiteiten 
Leuke activiteiten kleuren je dagen. Ben je sportief 

en hou je van een gezonde uitdaging? Heb je zin om 

een partijtje te voetballen, een rondje te joggen, te 

badmintonnen of te dansen? Op het internaat zijn er 

steeds genoeg kandidaten die op een leuke en sportieve 

manier met jou in zee willen gaan. Ook buiten het 

internaat kun je sportieve en culturele uitdagingen 

aangaan. Door samen te sporten, te spelen, te zijn, 

verleg je de grenzen van jezelf en anderen.

Op internaat?
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Contacten

immaculataieper.smsi.be 

Directieteam
Algemeen directeur Jan Vannobel jan.vannobel@smsi.be 0474 38 02 84

Pedagogisch directeur Steven Beddeleem steven.beddeleem@smsi.be 0472 58 27 05

Technisch directeur Lut Rooryck lut.rooryck@smsi.be 0497 23 64 48

Onthaal - Administratie 

immaculata@smsi.be

Leerlingenbegeleiders
Eerste graad Catherine Lesage catherine.lesage@smsi.be

Tweede graad Sara Dupont sara.dupont@smsi.be

Derde graad Adinda Vandenbulcke adinda.vandenbulcke@smsi.be
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Inschrijven

Op vrijdag 22 en zaterdag 23 april voorzien we infodagen met mogelijkheid tot inschrijven. 

We voorzien op 10 juni 2022 ook nog een inschrijfavond. 

Inschrijven kan ook elke werkdag tijdens de zomervakantie. Gelieve er wel rekening mee te houden dat de 

administratieve sluiting loopt van zaterdag 9 juli 2022 tot en met maandag 15 augustus 2022. 

Om organisatorische redenen raden we ouders aan om ten laatste op 1 juli 2022 in te schrijven. 

De inschrijving van een leerling is pas definitief wanneer: 

• het inschrijvingsformulier is ingevuld en ondertekend; 

• de ouders en leerlingen instemmen met het opvoedingsproject en het schoolreglement. 

Nodig voor een inschrijving: 

• het rijksregisternummer van de leerling, 

• een kopie van het kerstrapport of het schooljaarrapport, 

• het advies van de klassenraad 6de leerjaar (= BASO-fiche), 

• getuigschrift Basisonderwijs (Enkel bij inschrijving in 1A. Je krijgt dit eind juni van de lagere school).
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Augustijnenstraat 60 - 8900 Ieper

tel. 057 21 21 52

info@smsi.be

www.smsi.be

Rijselstraat 83 - 8900 Ieper

tel. 057 20 45 74

immaculata@smsi.be 

immaculataieper.smsi.be 


