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ONZE KIJK OP JOUW TOEKOMST

Welkom
Binnenkort zet jij een grote en belangrijke stap.
Je zegt de lagere school vaarwel en gaat naar de middelbare school.
Onze school is misschien dé school waarnaar jij op zoek bent.
Sint-Lambertus is dé domeinschool STEM in de regio Heist. Heb je
interesse in technologie en engineering, voer je graag zelf iets uit of wil je je
graag verdiepen in wiskunde en wetenschap?
Dan is onze school zeker iets voor jou.
Het schoolteam en de leerlingen zorgen hier SAMEN voor een warme school
waar iedereen zich thuis voelt en alle kansen krijgt om zich te ontplooien.
We zorgen ervoor dat elke leerling kan LEREN volgens eigen mogelijkheden
en kan groeien in zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
We zijn bekommerd om jouw toekomst en daarom INNOVEREN we ons
onderwijs. We zorgen voor uitdagingen in onze wondere wereld van techniek
en wetenschap.
We wensen jou alvast een goede schoolkeuze en een fijne start in het eerste
jaar secundair toe!
Het schoolteam
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1e graad op Sint-Lambertus

Oriënterende en observerende
1e graad
In de eerste graad kan je op onze school verkennen, proeven,
ontdekken waar je sterk in bent en waar je interesses liggen. Zo kan
je een goede studiekeuze maken op het einde van de eerste graad.
In het basispakket krijg je een degelijke algemene vorming zodat
ook de keuze voor richtingen die onze school niet aanbiedt in de
tweede graad mogelijk blijft. Binnen deze uren zorgen we voor
verdieping, uitdaging en ondersteuning via co-teaching,
binnenklasdifferentiatie ...
We bieden verschillende keuzes aan waaruit je zelf kan kiezen wat
jou leuk, interessant of uitdagend lijkt.
Regelmatig brengen we de echte wereld binnen in de school en
doorbreken we de opsplitsing in vakken door projectmatig
vakoverschrijdend te werken.
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Lessentabel 1A

STEM-wetenschappen
STEM-technieken
Voor leerlingen die het getuigschrift
basisonderwijs behaalden en interesse
hebben in een richting die voorbereidt op
hoger onderwijs of arbeidsmarkt (finaliteit
doorstroom en dubbele finaliteit).
Voor iedere leerling voorzien we drie lesuren
engineering en ICT. Je talenten en
interesses kan je leren kennen tijdens de
twee keuze-uren. Of je interesse hebt voor
STEM-wetenschappen kan je ontdekken in
het Wiskunde-WetenschapsLab en het
ProgrammeerLab.
Kies je voor STEM-technieken dan kan je
testen hoe handig je bent in de
Factory Hout-Bouw en de Factory
Mechanica-Elektriciteit.
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Engineering 1A
In deze uren bieden we ruimte aan vakoverstijgende projecten. Door
middel van moderne technologieën en gereedschap kan je bijna
alles maken. Door het werken met verschillende materialen ontdek
je jouw interesses, kwaliteiten en talenten.
Je kan zelf keuzes maken. Zo lever je je eigen uniek "werkje" af.
Creatief denken, maken, experimenteren, falen, ontdekken,
ontwerpen zijn allemaal kernwoorden die je terugziet in dit vak.

Keuze STEM-wetenschappen
Hou je van experimenteren en redeneren?
ProgrammeerLab
Heb je zin om zelf te programmeren? Droom je
ervan je eigen game of website te maken of een
robot aan te sturen? In ons ProgrammeerLab zet je
de eerste stappen in de wereld van nullen en
eentjes.
Wiskunde-WetenschapsLab
Ben jij geboeid door wetenschappen? Wetenschap
is verbazingwekkend en fascinerend. Je kruipt in
de huid van een professor en komt
proefondervindelijk heel wat te weten.
Wiskunde uitdagend? Reken maar!
Je gaat op een andere manier met wiskunde aan
de slag: grafieken en tekeningen maken met
wiskundesoftware, leuke rekenraadsels,
uitdagende wiskunde-problemen …
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Keuze STEM-technieken
Hou je van creëren en fabriceren?
Factory Hout-Bouw
Wil je ervaren of timmeren en metselen jouw talent is?
Benieuwd of jij een plan kan lezen? In onze Factory
Hout-Bouw ga je meteen heel praktisch aan de slag.

Factory Mechanica-Elektriciteit
Vind je monteren, demonteren en solderen of het
maken van elektrische schakelingen een hele
uitdaging? In onze Factory Mechanica-Elektriciteit
ga je aan de slag met metaal, kunststof en wie
weet kan jij de lamp laten branden?

Lessentabel 1B

Voor leerlingen die geen getuigschrift
basisonderwijs behaalden en interesse hebben in
een richting die voorbereidt op de arbeidsmarkt
(finaliteit arbeidsmarkt).

Voor iedere leerling voorzien we 3 lesuren
engineering en ICT. Je talenten en interesses kan
je leren kennen tijdens de 2 uren Lab en Factory.
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Engineering 1B
In deze uren bieden we ruimte aan vakoverstijgende projecten. Door
middel van moderne technologieën en gereedschap kan je bijna
alles maken. Door het werken met verschillende materialen ontdek
je jouw interesses, kwaliteiten en talenten. Je kan zelf keuzes
maken. Zo lever je je eigen uniek "werkje" af.
Creatief denken, maken, experimenteren, falen, ontdekken,
ontwerpen zijn allemaal kernwoorden die je terugziet in dit vak.
Voor de leerlingen in de
B-stroom ligt de nadruk vooral op maken en uitvoeren.

Verkenning 1B
Hou je van experimenteren en redeneren?
ProgrammeerLab
Heb je zin om zelf te programmeren? Droom je
ervan je eigen game of website te maken of een
robot aan te sturen? In ons ProgrammeerLab zet je
de eerste stappen in de wereld van nullen en
eentjes.
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Verkenning 1B
Hou je van creëren en fabriceren?
Factory Hout-Bouw
Wil je ervaren of timmeren of metselen jouw talent
is? Benieuwd of jij een plan kan lezen? In onze
Factory Hout-Bouw ga je meteen heel praktisch
aan de slag.

Factory Mechanica-Elektriciteit
Vind je monteren en demonteren, solderen of het
maken van elektrische schakelingen een hele
uitdaging? In onze Factory Mechanica-Elektriciteit
ga je aan de slag met metaal, kunststof en wie
weet kan jij de lamp laten branden?

SAMEN
LEREN
INNOVEREN

Lessentabel 2A

STEM-wetenschappen (engineering)

Als je kiest voor de basisoptie STEMwetenschappen leer je een uitdaging of behoefte
onderzoeken en een prototype ontwerpen. Je
houdt hierbij rekening met beperkingen en
randvoorwaarden en er is aandacht voor de
interactie tussen Science, Technologie,
Engineering en Mathematics.
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Lessentabel 2A

STEM-technieken (engineering)

Als je kiest voor de basisoptie STEM-technieken
leer je een prototype verder uit te werken en een
ontwerp bijsturen. Je onderzoekt hoe je het
productieproces kan verbeteren en er is aandacht
voor de interactie tussen Science, Technologie,
Engineering en Mathematics.

Lessentabel 2B

Tijdens de uren STEM-technieken in de B-stroom
ligt de nadruk op het realiseren van constructies
en installaties. Je ontdekt eigenschappen van
materialen en producten en leert gereedschappen,
machines en realisatietechnieken gebruiken. Je zal
ook ICT-vaardigheden leren toepassen.

2e en 3e graad
Onze school is een domeinschool STEM. Wij bieden
studierichtingen aan in het studiedomein STEM in de
3 finaliteiten: doorstroom, dubbele finaliteit
(doorstroom/arbeidsmarkt) en arbeidsmarkt.
Finaliteit doorstroom: Abstract-theoretische
studierichtingen laten de leerlingen succesvol
doorstromen naar academische en professionele
bachelor- of masteropleidingen.
Dubbele finaliteit: Studierichtingen met dubbele finaliteit
laten leerlingen succesvol doorstromen naar gerichte
professionele bacheloropleidingen en graduaatsopleidingen maar zijn eveneens gericht op doorstroom
naar de arbeidsmarkt doordat de leerlingen 1 of meerdere
beroepskwalificaties behalen.
Finaliteit arbeidsmarkt: Arbeidsmarktgerichte
studierichtingen laten leerlingen succesvol doorstromen
naar graduaats-opleidingen maar zijn hoofdzakelijk
gericht op doorstroom naar de arbeidsmarkt. De
leerlingen behalen 1 of meerdere beroepskwalificaties.
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2e en 3e graad

Leerlingbegeleiding
Wij willen dat elke leerling, met al zijn talenten en
mogelijkheden, maar ook met zijn beperkingen zich goed
voelt op de school, zodat hij of zij zich maximaal kan
ontplooien op vlak van leren en leven. Het hele team
werkt aan het welbevinden van onze leerlingen, omdat
wij geloven dat iemand pas tot leren kan komen als hij of
zij zich goed in zijn vel voelt en betrokken is.
Preventieve en remediërende acties op vlak van leren
leren, studie- en beroepskeuze en socio-emotioneel
welbevinden zorgen ervoor dat leerlingen kunnen
groeien en succes ervaren.
Als we merken dat een leerling niet goed functioneert,
kampt met een leer- en/of ontwikkelingsstoornis of nood
heeft aan individuele studiebegeleiding, persoonlijke
studiekeuzebegeleiding, persoonlijke socio-emotionele
begeleiding, een luisterend oor, hulp bij het oplossen van
conflicten met leerlingen en/of leerkrachten … kan hij of
zij gepaste individuele begeleiding krijgen.
We geven onze leerlingen alle kansen door ze te
steunen, te stimuleren en te begeleiden.
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De vakleerkracht is de expert en dus het aanspreekpunt als het over zijn
vakgebied gaat.
Een klassenleraar volgt elke leerling van zijn klas van zeer nabij en is het
eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders.
In elke graad is er een graadcoördinator die mee instaat voor het onthaal van
nieuwe leerlingen, voor de organisatie van de studiekeuzebegeleiding, het
coördineren van het leren en het welbevinden op school.
Onze leerlingbegeleiders zorgen voor individuele hulp, bijvoorbeeld bij het
leren leren, het maken van een studieplanning of bij individuele problemen.
Wie zich niet goed in zijn of haar vel voelt, kan ook aankloppen bij de
leerlingbegeleiders voor socio-emotionele begeleiding. Zij volgen leerlingen
(tijdelijk) op. Leerlingen met een ontwikkelingsstoornis of specifieke
onderwijsbehoefte kunnen een beroep doen op een leerlingbegeleider.

peter/meter
We werken op school met een peter of meter uit een hoger jaar. Niet alleen maakt hij of zij je
wegwijs tijdens de eerste dagen, ook doen we samen een aantal leuke activiteiten zodat we
één grote vriendengroep worden.

leercoaching
Leren kan je leren! Vlot het niet zo goed op school?
Leercoaching kan helpen! In een traject van vijf sessies, gaan we samen op zoek
naar een studiemethode op maat.

oudercontacten
Minstens 4 keer per jaar organiseren we oudercontacten om samen met de klassenleraar of
vakleerkracht het welbevinden, de resultaten en de vorderingen of struilkelblokken te
bespreken. Ook de graadcoördinator, leerlingbegeleiding en directie zijn aanwezig.
Voor een gesprek staat onze deur altijd open.

middagactiviteiten
Tijdens de middagpauze worden allerlei activiteiten georganiseerd. Je hebt de mogelijkheid
om te sporten, om te lezen, om gezelschapsspellen te spelen …

SMOS-klas
Heb je iets niet goed begrepen en wens je een beetje meer uitleg voor wiskunde, taal of
wetenschappen? Wil je in de school op computer je taken maken? Dan kan dat in de SMOSklas (studeren met ondersteuning) tijdens de middag. Leerkrachten helpen je op weg!

huistaakklas

Op maandag-, dinsdag- en donderdagavond kan je in de huistaakklas van 15.25 tot 16.15
uur onder begeleiding studeren en je taken maken, ook met behulp van computers.

Schoolleven
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Oud-leerlingen aan het woord
Jef Derboven
zaakvoerder
"Van jongs af heb ik een grote affiniteit met het natuurproduct hout
en daarom koos ik voor de opleiding houttechnieken binnen SL.
SL heeft een goede reputatie wat betreft het afleveren van
bekwame mensen en dankzij deze keuze leid ik vandaag mijn
eigen onderneming en team in de sector."

Sander Augustynen
master of science in de industriële wetenschappen
“Als enige van de lagere school ben ik naar SL gegaan.
Zes jaar heb ik er IW gevolgd. Al snel nieuwe vrienden gemaakt die nu nog
steeds hecht aan elkaar hangen. De legendarische skivakanties komen
nog regelmatig ter sprake. Ik ben altijd graag naar school gegaan op SL.”

Koen Peeters
zaakvoerder
"Afgestudeerd aan "de vakschool" van Heist-op-den-berg met een traject van 6 jaar algemene bouw
met daarna 1 jaar specialisatie dakwerken. Na een aantal jaar als werknemer gewerkt te hebben,
besloot ik om op 21-jarige leeftijd uit de startblokken te schieten als ondernemer. Gestart in een
garage en uitgegroeid tot een ondernemer met een magazijn van 800 m²."
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Oud-leerlingen aan het woord
Dries Kennes
master of science in de industriële wetenschappen
"Ik kan zeggen dat de opleiding IW mij goed heeft
voorbereid op mijn professionele bachelor én
master industrieel ingenieur. Ik heb zelfs af en toe
de cursussen uit Heist terug bovengehaald.
Door de goede individuele aanpak heb ik me 6 jaar
lang op mijn plaats gevoeld."

Thijs Van Espen
monteur-technieker
"Ik ben Thijs Van Espen en koos voor SL omdat ik dat de ideale
school vond om mijn interesse in techniek om te zetten naar
handigheid in techniek. Mijn passie om correct en nauwkeurig te
werken kon ik in SL verder laten groeien. Deze passie met daar
bovenop nog de uitgebreide technische bagage zoals
materialenkennis en verwerkingsmethoden die ik in SL mocht
leren, maakten mij tot de persoon die ik nu ben op de werkvloer.
Ik volgde lagere school in de GVB Booischot. Op SL deed ik
mechanische technieken en een 7de jaar fotolassen. Nu werk ik
reeds 7 jaar in het bedrijf van mijn ouders als monteur-technieker
in verwarming, airconditioning, ventilatie en hernieuwbare
energie."

Inschrijvingen

Inschrijvingen voor 1A en 1B
Deze inschrijvingen verlopen in twee stappen:
1.
Vanaf 19 maart 2022 kan je voorinschrijven. Dit kan tijdens onze infodag of
nadien na afspraak op de school.
Hiervoor kan je de school contacteren op het nummer 015 24 12 42
of via e-mail info@sintlambertus.be.
2.

Vanaf 25 april 2022 kan deze inschrijving gefinaliseerd worden.

OPENDEURDAG 22 mei 2022
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Sint-Lambertus
Kerkplein 14
2220 Heist-op-den-Berg
015 24 12 42
info@sintlambertus.be
www.sintlambertus.be

ONZE KIJK OP JOUW TOEKOMST

Inschrijvingen tijdens de zomervakantie
Inschrijven tijdens de zomervakantie kan na
een telefonische afspraak op het nummer 015 24 12 42
of na afspraak via e-mail info@sintlambertus.be
van vrijdag 1 juli tot en met vrijdag 8 juli 2022
maandag tot vrijdag van 10 u. tot 18 u.
zaterdag van 10 u. tot 13 u.
van woensdag 24 augustus t.e.m.
woensdag 31 augustus 2022
maandag tot vrijdag van 10 u. tot 16 u.
zaterdag van 10 u. tot 13 u.

