
I N F O B R O C H U R E
V O O R  L E E R L I N G E N  VA N  H E T  E E R S T E  L E E R J A A R  E N  H U N  O U D E R S

School jaar  2022-2023



Beste leerling 

Binnenkort begin je vol goede moed 
aan je eerste stappen binnen het 

secundair onderwijs. Misschien voel 
je je daardoor wat onzeker. Maar geen 
nood, wij zullen alles in het werk stellen 
om je op weg te helpen en je zal zien: 
al vlug wordt onze school jouw veilige 
thuishaven!

Samen met jou staat het team klaar om 
jouw talenten te ontdekken en verder 
te laten kiemen. Op de eerste plaats 
krijgt je groei in studeren alle nodige 
aandacht. Daarnaast komt jouw sociale, 

culturele en sportieve ontwikkeling 
voldoende aan bod. In onze school 
groeit iedere leerling uit tot de beste 
versie van zichzelf!

We wensen je een vlotte start en 
verwelkomen je graag op dinsdag   
1 september.

Wij staan voor kwaliteitsvol onderwijs. 
Graag geven we je in deze brochure 
een inkijk hoe we dit dagelijks op 
verschillende vlakken realiseren. 

Dit is een interactieve brochure, er 
verschijnt meer info door met je muis 
te klikken op of te bewegen over de 
kernwoorden die zijn aangeduid met dit 
symbool:       . 

Tot binnenkort in 
het Sint-Franciscuscollege!
De directie en leerkrachten
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SFC daagt uit,
ondersteunt 
en werkt aan 

de bouwstenen 
van jouw toekomst.

Hartelijk welkom in 
het Sint-Franciscuscollege! 

i
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Wij stellen aan jou met trots ons
team voor, een team dat samen

met jou op pad zal gaan. Het zijn 
stuk voor stuk leerkrachten en 
schoolmedewerkers die competent 
zijn en die trots zijn op de kennis die 
zij hebben en op de doelen die zij met 
jou als leerling willen bereiken. Het 
zijn leerkrachten die jou met respect 
en warmte behandelen, die jij kan 
vertrouwen. Het zijn gepassioneerde 
mensen die instaan voor jouw 
kwaliteitsvol onderwijs.
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U I T DA G E N D O N D E R W I J S
A-S T R O O M

BA S I SVA K K E N

V E R R I J K E N D E VA K K E N

1A 2A

• moderne vreemde talen
Engels
Frans

• Nederlands 

• wiskunde

4
(0)
(4)

4

4

5
(2)
(3)

4

4

• aardrijkskunde

• beeld

• geschiedenis

• godsdienst

• IT

• lichamelijke opvoeding

• mens en maatschappij

• muziek

• natuurwetenschappen

• techniek

2

1

1

2

1

2

2

1

2

2

28

1

1

2

2

0

2

0

1

1

2

25

28 uur basisvorming 
in de A-stroom

Wij bieden iedere leerling uitdagend onderwijs aan.
Na je opleiding in het Sint-Franciscuscollege ben je 
klaar om je toekomst tegemoet te gaan.

In de eerste graad van het secundair onderwijs willen we 
het beste in ieder kind naar boven halen en kiezen we voor 

onderwijs dat onze leerlingen breed vormt. Deze brede vorming 
realiseren we binnen de lesuren basisvorming. De organisatie 
hiervan gebeurt zo veel als mogelijk op maat van iedere leerling. 
Heb je leervoorsprong, dan zal je uitgedaagd, verbreed of 
verdiept worden. Heb je leervertraging voor bepaalde vakken, 
dan bieden we remediëring aan om de basisdoelen maximaal   
te bereiken.
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In onze school maak je 
nog geen studiekeuze op 

de leeftijd van 12 jaar. We 
ontdekken samen met jou  
je interesses en talenten.

Om je mogelijkheden en 
interesses te ontdekken, kan 
je kiezen uit: een duopakket  
4 uur of 4 uur Latijn. Via deze 
keuzemogelijkheden verhogen 
we jouw studiemotivatie.

We geven je in het eerste 
leerjaar de kans een bepaald 
interessegebied te ontdekken. 
Naar het tweede jaar toe 
liggen alle keuzes nog open 
(uitgezonderd de basisoptie 
Klassieke Talen). Je maakt pas 
een specifiekere studiekeuze 
vanaf de tweede graad.

LATIJN: 4 UURDUOPAKKET: 4 UUR

Romeinse en Griekse 
taal en cultuur

2 uur differentiatiepakket
+

2 uur seminarie

OF

4 uur op ontdekking in 1A
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Ben je geboeid door taal en cultuur? 
Vind je het leuk om woordjes te leren 
en grammatica in te studeren? 
Wil je weten hoe de Grieken en 
de Romeinen dachten, voelden en 
handelden? Dan kan je op ontdekking 
binnen de keuze Latijn. Je ontwikkelt 
een methode om Latijnse teksten te 
lezen en te begrijpen. Wanneer je aan 
de slag gaat met deze teksten vergroot 
je je algemene kennis en verhoog 
je je taalvaardigheid. Leerkrachten 
besteden ook aandacht aan de rijke 
cultuur van Grieken en Romeinen. 

LATIJN: 4 UUR

DUOPAKKET: 4 UUR

Als je kiest voor het duopakket moet je twee keuzes maken. 
Allereerst kies je 2 lesuren binnen het differentiatiepakket.
 
Binnen het differentiatiepakket bouw je verder aan 
je toekomst door te focussen op het verdiepen en/of 
remediëren van de basisvakken. 

Tijdens deze lessen word je begeleid door twee leerkrachten 
die inspelen op de individuele noden en behoeftes van ieder kind. 

Je stelt je eigen pakket samen en maakt 
een keuze uit de volgende basisvakken: 

1 uur Frans en 1 uur Nederlands
1 uur Nederlands en 1 uur wiskunde
1 uur wiskunde en 1 uur Frans

• altijd 2 leerkrachten 
• op maat van iedere leerling: uitdagen en/of ondersteunen

Enkele voorbeelden:

Uiteraard heb je ook heel wat andere talenten die je verder 
kan ontdekken en ontplooien tijdens de 2 lesuren seminarie.

Concreet:
• Je kiest 2 seminaries uit het onderstaande aanbod. 
• Elke combinatie is mogelijk.  
• Elk seminarie volg je 20 weken.

Ook in de 2de en 3de graad kan je -naast je specifiekere 
studiekeuze- nog altijd kiezen uit een ruim aanbod van 
seminaries om je interesses te verruimen. 

Reis rond
de wereld

SMASH

Arts & 
Crafts

Wetenschappen

Technologie
& Creativiteit

Music 
Maestro

# I      Food

Hop on ... 

2 K E U Z ES
2X20 W E K E N

I       Me

Enkele voorbeelden:
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SEMINARIES 
A-STROOM 

5 interessegebieden

KU N ST E N C R EAT I E

TA A L E N C U LT U U R

ST E M

M A ATS C H A P P I J 
E N W E L Z I J N 

VO E D I N G E N 
H O R EC A  

SEMINARIES A-STROOM
Het seminarie biedt concrete en uitdagende leerstof aan en houdt rekening met de beginsituatie van iedere leerling. 
Het seminarie wordt aangeboden op je eigen niveau. Heel wat competenties komen aan bod: communicatie, samenwerken, 
zelfstandigheid, probleemoplossend denken, creativiteit, IT-vaardigheden...

O B S E R V E R E N E N O R I Ë N T E R E N

In de eerste graad van het SFC maak je kennis met verschillende interessegebieden die ook aan bod komen in    
de tweede en derde graad.

Observeren 
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U I T DA G E N D O N D E R W I J S
B-S T R O O M

27 uur basisvorming 
in de B-stroom
Heb je in het basisonderwijs moeilijkheden ervaren ondanks 

de vele inspanningen? Dan ben jij van harte welkom in 
onze B-stroom. Wij motiveren en begeleiden jou om je talenten 
te ontdekken en succeservaringen te beleven. In onze B-stroom 
organiseren wij doe-dagen om ook buiten de schoolmuren 
levenservaring op te doen. Je kan rekenen op de ondersteuning 
en begeleiding van onze coach B-stroom. Tijdens elke pauze 
is zij beschikbaar om zowel met ouder als leerling in dialoog 
te gaan.

1B 2B

• moderne vreemde talen
Engels
Frans

• Nederlands 

• wiskunde

3
(1)
(2)

5

4

3
(1)
(2)

3

3

• beeld

• godsdienst

• lichamelijke opvoeding

• maatschappelijke vorming

• muziek

• natuur en ruimte

• techniek

28

1

2

2

3

1

3

4

20

1

2

2

2

1

1

2

BA S I SVA K K E N

V E R R I J K E N D E VA K K E N

Flexuren: 
Tijdens verschillende momenten werk je zelfstandig 
aan leerstof van de basisvakken. Aan het begin van de 
week krijg je jouw weekopdrachten. Je kiest zelf op welk 
moment je deze maakt. Tijdens de flexuren begeleiden 
2 leerkrachten je in de klas. 
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Elke week starten we het 1ste lesuur 
samen met de klassenleraar. Hij/zij 
ondersteunt je op vlak van studie 
en sociale vaardigheden. Je krijgt 
opdrachten om tijdens de flexuren 
aan de slag te gaan. 

Met je persoonlijke laptop leer je 
de digitale basisvaardigheden en 
is er aandacht voor het correct 
omgaan met digitale media.

2 uur prikkelen in de B-stroom 

STARTMOMENT IT

2 uur op ontdekking in 1B

Deze uren kies je volledig zelf,     
passend bij je persoonlijke interesses.

• Je kiest 2 seminaries uit het aanbod. 
• Elk seminarie volg je 20 weken. 

Enkele voorbeelden:

Creatief 
buiten

Pimp it

I       Me

2 K E U Z ES
2X20 W E K E N

# I      Food
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SEMINARIES 
B-STROOM 

4 interessegebieden

ST E M

M A ATS C H A P P I J 
E N W E L Z I J N VO E D I N G E N 

H O R EC A  

SEMINARIES B-STROOM
Elk seminarie evalueert zowel het proces als het product. Het seminarie biedt concrete en uitdagende leerstof aan en houdt 
rekening met de beginsituatie van iedere leerling. Het seminarie wordt aangeboden op je eigen niveau, dit wil zeggen 
zowel concreet als uitdagend. Heel wat competenties komen aan bod: communicatie, samenwerken, zelfstandigheid, 
probleemoplossend denken, creativiteit, IT-vaardigheden… 

KU N ST E N C R EAT I E
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In het tweede leerjaar A word je verder uitgedaagd om op ontdekking te gaan binnen een bepaalde basisoptie. 
Dit neemt 7 lestijden per week in beslag. Je kiest een basisoptie van 5 lesuren, een seminarie van 1 lesuur en 1 differentiatie-uur.

Ontdekkend
2 lestijden halfjaarlijks wisselend met
2 lestijden beeld

Op maat van de individuele leerling
Doel: elke leerling laten uitblinken 
Steeds 2 leerkrachten voor de klas

In het tweede leerjaar B gaat het 
over 12 lestijden per week. Je kiest 

2 basisopties die je graag wil volgen. 

BASISOPTIE 5u

10u UITDAGEND ONTDEKKEN

DIFFERENTIATIE 1uSEMINARIE 1u (≠ basisoptie)

2u PRIKKELEN
= 2 x 5u basisoptie

Startmoment 1u

IT en Mediawijsheid 1u

Frans 

Nederlands

Wiskunde

++

+

Op ontdekking in 2A

Op ontdekking in 2B

Enkele voorbeelden:

Enkele voorbeelden:

* Indien je kiest voor de basisoptie Klassieke Talen in combinatie met het seminarie Grieks, kan je geen differentiatie-uur kiezen.
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In het 2de leerjaar zal je klassenleraar samen met jou op zoek gaan naar de studierichting in de 2de graad waar jij verder kan 
uitgroeien tot de beste versie van jezelf. Dit doet hij/zij door met jou in gesprek te gaan aan de hand van het talent- en 

groeiportfolio. Aan de hand van opdrachten en gesprekken in verschillende vakken kom je meer te weten over je talenten, 
interesses en mogelijkheden! 

• Allereerst maak je de keuze voor een bepaald interessegebied.         
De basisopties en seminaries die je gevolgd hebt, geven je hier meer duidelijkheid over.  

• Daarnaast geven je resultaten je een inzicht in je capaciteiten en bepalen ze in welke finaliteit je je talenten   
verder kan ontwikkelen: een richting in de doorstroomfinaliteit, dubbele finaliteit of de arbeidsmarktfinaliteit. 

Oriënteren

INTERESSEGEBIED ABSTRACTIEVERMOGEN 
Economie en Organisatie

Informatica

Mens en Maatschappij

Taal en Cultuur

Wetenschappen

Doorstroomfinaliteit met keuze voor een domeinoverschrijdende   
of domeingebonden studierichting
Richtingen die in principe voorbereiden      
op de universiteit en/of de hogeschool. 
Dubbele finaliteit 
Richtingen die in principe voorbereiden      
op de hogeschool en/of de arbeidsmarkt. 
Arbeidsmarktfinaliteit 
Richtingen die voorbereiden op de arbeidsmarkt en de mogelijkheden 
bieden om verder te studeren in specifieke vervolgopleidingen.

AANBOD 2DE/3DE GRAAD
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Wij vinden het belangrijk dat jij eigenaar wordt van je eigen leerproces zodat je je eigen leerwensen kan aangeven en sturen. 
Daarbij is het belangrijk dat je een regelmatige en efficiënte studiemethode toepast. Wij zien het als één van onze kerntaken 

om jou in dit leerproces te begeleiden, te ondersteunen en je te laten groeien in zelfstandigheid. Wij gebruiken hiervoor de 5 stappen 
van het leren. Want jij wil toch ook een zo groot mogelijke hoeveelheid leerstof zo snel mogelijk en zo goed mogelijk kennen?

Leervaardigheden in de kijker!  

L E E R VA A R D I G H E D E N E N 
D I G I TA L E  C O M P E T E N T I E S

Leren? 
Dat kan ik zelf!

Maar wil je even helpen?

Het leerproces van ieder kind is uniek. We benaderen 
dit met een gedifferentieerde aanpak tijdens de les. 
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De (digitale) wereld 
ontwikkelt zich razendsnel. 

Aan de digitale competenties 
van toekomstige studenten en 
werknemers stelt men steeds 
hogere eisen.

Voor onze jongeren lijken 
digitale toepassingen zo evident 
als stromend water. Jij bent 
waarschijnlijk enorm bedreven in 
het gebruik van allerlei digitale 
toestellen. Maar ICT inzetten 
als hulpmiddel bij levenslang 
leren vraagt weliswaar meer dan 
dat. Kennis kunnen opzoeken en 
kritisch beoordelen, informatie 

presenteren en uitwisselen, 
vertrouwdheid met nieuwe 
media ontwikkelen … dat is ons 
gezamenlijk doel! Wij willen jou 
immers ten volle ondersteunen 
in het ontwikkelen van je digitale 
vaardigheden. Wij leren je de 
digitale basisvaardigheden 
aan in het lesuur IT. Deze 
vaardigheden integreren we in 
de andere vakken: we oefenen 
aangeleerde kennis verder in en 
we zorgen voor verankering van 
de basisdoelen. Je zal uitgroeien 
tot de beste digitale versie van 
jezelf!

We ontkennen niet dat dit project 
een stevige investering vraagt 
van de ouders. We benadrukken 
wel dat dit een investering is 
die we samen realiseren. Wij 
voorzien de nodige service 
en bieden daarnaast ook een 
toekomstgerichte voorbereiding 
en oefening in digitale 
vaardigheden. De kosten worden 
gespreid over 3 jaar waarbij 
je per maand een vast bedrag 
betaalt. Voor iedere leerling is 
het een sterke troef en een stap 
vooruit om zich digitaal geletterd 
op de arbeidsmarkt te begeven. 

Digitale vaardigheden 
in de kijker!  

• traditie en innovatie hand in hand: leerwerkboeken naast de laptop
• focus op vaardigheden van morgen: digitale geletterdheid bij elke leerling
• verrijken van het leerproces
• ondersteunend lesmiddel
• leerrendement en motivatie verhogen door sterke IT-lessen
• differentiatie digitaal ondersteunen
• digitale ondersteuning van een persoonlijk leertraject
• identieke mogelijkheden voor iedere leerling
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Smartschool voor leerling en ouder(s)

Smartschool is een elektronisch 
communicatie- en leerplatform, m.a.w. 
een veilige schoolwebsite waar leerlingen, 
ouders, leerkrachten, directie … informatie 
met elkaar kunnen uitwisselen met 
pedagogisch-didactische doeleinden. Zo 
kan je thuis je lessenrooster, je klaslokaal, 
infodocumenten... raadplegen. 

Je leraar stelt hier extra oefenmateriaal 
ter beschikking. Je taken kan je uploaden 
in de uploadzone zodat je leraar deze kan 
verbeteren en je feedback kan geven. 

Indien je thuis internetproblemen hebt, kan 
je op school ook tijdens de middagpauze voor 
je schoolwerk in het OLC (open leercentrum) 
terecht.

Iedere ouder krijgt in de loop van de 
maand september gegevens toegestuurd 
van zijn/haar co-account. Hiermee kan je 
de resultaten van je kind opvolgen alsook 
berichten sturen naar leerkrachten   
of directie. 
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INHOUD

LEERVOORSPRONG LEERVERTRAGING

O N D E R W I J S  O P M A AT

Op vlak van leren bereiken we dit door het uitbouwen van een krachtige leeromgeving en het ontwikkelen van een 
aangepaste didactiek. Op klasniveau bieden de leraren taken/opdrachten aan die gericht zijn op het behalen van 

het voor jou hoogst mogelijke leerrendement.  

Net zoals ieder kind ben jij uniek alsook jouw leer-en leefhouding. We willen als school zoveel mogelijk inspelen op jouw 
individuele noden.

Op vlak van leren   

in de klas

buiten de klas
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We geven in onze aanpak ook veel aandacht aan je ontwikkelingsproces. 
Je kan pas tot leren en tot groei komen als je jezelf goed in je vel voelt. 

Op vlak van leven   

INHOUD

vertrouwenspersonen middagactiviteiten

schoolpsychologe in het team zichtbaarheid op de speelplaats

faalangsttraining leerlingenraad

samenwerking met het VCLB LeefWijs@sfc

herstelgesprekken indien nodig
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LeefWijs@sfc
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W E L B E V I N D E N E N 
TOTA A LO N T W I K K E L I N G

Breed vormen betekent dat we aandacht schenken aan de kerncompetenties die je nodig hebt om in onze kennismaatschappij 
goed te kunnen functioneren. Je krijgt de kans om te experimenteren en je talenten te ontdekken. We bieden verschillende 

culturele en sociale activiteiten aan om jou verder te laten ontplooien. We besteden als school veel aandacht aan het samenleven 
in verbondenheid. Om dit te stimuleren bieden we zowel tijdens de middag als na de schooluren vele activiteiten aan. 
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P R A K T I S C H E I N F O R M AT I Ei

Ochtendstudie

Belsignaal 

1e uur
2e uur

Pauze

3e uur
4e uur

5e uur: middagpauze

Belsignaal

6e uur
7e uur
8e uur

Einde

10 minuten pauze

9e uur: externe studie
9e uur: studiecoaching

Avondmaal

Avondstudie

* voor vrijwilligers  
**        op woensdag: studie van 13.00 – 14.00 uur
***       behalve op woensdag en vrijdag
****     Deze studie is enkel voor externen die zich voor (een) vaste dag(en) inschrijven. 

Dagindeling   

Externaat Halfinternaat

7.55 – 8.20 uur *

8.20 uur 

8.25 uur
9.15 uur

10.05 uur

10.25 uur
11.15 uur

12.05 uur

13.10 uur

13.15 uur
14.05 uur
14.55 uur

15.45 uur

15.55 – 16.45 uur ****
15.55 – 16.45 uur

7.55 – 8.20 uur

8.20 uur 

8.25 uur
9.15 uur

10.05 uur

10.25 uur
11.15 uur

12.05 uur

13.10 uur

13.15 uur **
14.05 uur
14.55 uur

15.45 uur

15.55 – 16.45 uur ***

16.45 – 17.15 uur ***

17.15 – 18.15 uur ***
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Statuten   

Je hebt de mogelijkheid om ’s morgens en ‘s avonds te studeren in de studiezaal (zie ‘dagindeling’). 

Als extern kan je boterhammen, een broodje of een middagmaal (= soep, hoofdschotel of vegetarische schotel of  
maaltijdsalade en een dessert) op school eten. 

Prijzen*:

• middagmaal: 4,70 euro
• broodjes:  2,50 euro of 3 euro of 3,50 euro

Je kan je middagmaal of je broodje betalen met bancontact. 

* worden geïndexeerd in 2022-2023

Als half-intern eet en studeer je in de school, maar ga je wel elke dag naar huis (zie ‘dagindeling). Je kan elke middag 
een maaltijd in het restaurant eten. ’s Avonds kan je ervoor kiezen om je zelf meegebrachte boterhammetjes op te eten 
of in het restaurant aan te sluiten. 

De studie van 15.55 tot 16.45 uur zal altijd in kleinere groepen onder leiding van een vaste leerkracht doorgaan. 
Deze ‘studiecoach’ begeleidt je bij het plannen en instuderen van de leerstof. 

Je kan alleen van statuut veranderen na een vakantie.

EXTERNAAT

HALFINTERNAAT 

INHOUD - 22 -



Bereikbaarheid en verkeer  

Het schoolabonnement van De Lijn is een alternatief voor de fiets of de auto. In de ganse regio Heusden-Zolder-Houthalen-
Helchteren organiseert De Lijn het leerlingenvervoer. Meer informatie hierover is terug te vinden op www.delijn.be. 

Uniek in de regio: onze persoonlijke schoolbus voor leerlingen van Korspel, Stal-Koersel en 
Koersel Kapelleke evenals voor de leerlingen van Boekt, Viversel en Bolderberg.

Je fiets moet op de school altijd gesloten zijn, ook als hij in de fietsenkelder staat. Zorg voor een degelijk fietsslot.   
Als je fiets geen vast slot heeft, zorg je best voor een cijferslot; daar heb je geen sleuteltje voor nodig.

Sinds enkele jaren is in onze school een werkgroep ‘verkeer’ actief. Onze doelstelling is de verkeersveiligheid onder de aandacht 
te brengen door het organiseren van gerichte acties. Samen met jou als ouder willen zij de zorg voor de verkeersveiligheid van 
jouw kinderen delen. 

Omdat we zelf via allerlei initiatieven, waaronder ‘de dag van het verkeer’, de fluodag, de prikacties en de busevacuatie ons 
steentje willen bijdragen aan de verkeersveiligheid, durven we ook vragen om als ouder je zoon/dochter te stimuleren voor  
het dragen van een fluohesje en een helm. 

GOED BEREIKBAAR MET ‘DE LIJN’ OF DE SCHOOLBUS

FIETSENKELDER/FIETSENSTALLING 

VERKEERSVEILIGHEID 
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Ouders participeren
Jij bent als ouder een belangrijke partner van onze school. Scholen die het maximum uit iedere leerling willen halen, kunnen 

niet zonder de noodzakelijke steun van de ouders. Samenwerken is dus een ‘must’ en dit zowel in het belang van de school, de 
ouders als de leerling. Opbouwende gesprekken en een goed contact tussen beide partijen leveren winst op voor alle betrokkenen.

Wij organiseren in de loop van het schooljaar verschillende momenten waarop wij als school met jou als ouder in contact 
kunnen treden. 

• In de maand september is er een infoavond met een eerste kennismaking met de klassenleraar van je zoon of dochter.
• Op het einde van elke periode (voor de herfst-, kerst-, paas- en zomervakantie) is er een persoonlijk contact met de 

klassenleraar bij het afhalen van de rapporten. Hij/zij beschikt dan over de meest recente studieresultaten van je zoon/dochter. 
Ook kan je bij hem/haar terecht voor allerlei andere zaken die te maken hebben met het welzijn van je zoon/dochter.

• Ondanks alle uitleg op het rapport, in de agenda,... kan het nodig zijn dat ouders een gesprek hebben met de 
vakleerkracht. De school organiseert individuele contactmogelijkheden tussen de ouders en de vakleerkrachten.

• Verder is er nog een speciale contactavond in verband met de studiekeuze voor het volgende leerjaar.
• In de loop van het schooljaar kan ook telefonisch een afspraak gemaakt worden voor een gesprek met een  

vakleerkracht. Het is mogelijk om de vakleerkracht via Smartschool te bereiken, via uw co-account.

Een school heeft niet enkel leerlingen, maar ook ouders nodig om uit te groeien tot een echte 
leefgemeenschap. De oudervereniging is een advies- en inspraakorgaan dat de ouders van de 
leerlingen vertegenwoordigt. Men bekommert zich in overleg met de directie over de diverse 
aspecten die eigen zijn aan het ‘schoolse leven’: het schoolreglement, het veiligheidsgevoel,  
de verkeersproblematiek…

Men richt ook geregeld vormings- en thema-avonden over actuele onderwerpen in.

De website van onze school is te vinden op www.sfc.be. Ze bevat informatie    
over het studieaanbod, de statuten, de schoolse en      
buitenschoolse activiteiten… 

CONTACT OUDERS – LEERKRACHTEN

DE OUDERVERENIGING

DE WEBSITE
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I N T E R N A AT

Het Sint-Franciscuscollege biedt je ook de mogelijkheid om je als intern in te schrijven en je studies te combineren met een toffe 
vriendenkring op school. De warme en familiale sfeer binnen de muren van het internaat, geven je de kans om als jongere 

volop te groeien in een ondersteunende, begeleidende en gezellige sfeer.

Ons internaat kan je daarom best vergelijken met een grote ‘familie’, waarbinnen je je thuis kan voelen. Natuurlijk zal niet alles 
altijd even makkelijk verlopen, maar de jarenlange ervaring leert ons dat het samenleven met ‘zussen’ en ‘broers’ je honderd en één 
kansen geeft om je persoonlijkheid verder te ontwikkelen en je te laten groeien tot de beste versie van jezelf.

We begeleiden de leerlingen in het zorgvuldig, grondig en regelmatig studeren. De studiebegeleiding -georganiseerd per graad en op 
maat van ieder kind- vormt één van de belangrijkste troeven van ons internaat. 

Leerlingen van de eerste graad studeren samen in een studiezaal. Naast het instuderen van de leerstof trekken we ook tijd uit om 
te ‘leren leren’ (structuur, planning, netheid). De tweede studie van de eerste graad start met een gezamenlijk moment waarbij 
de leerlingen naar een samenvatting van het journaal kijken en zo de actualiteit kunnen volgen. In de tweede graad bouwen we 
hierop verder. Via SKORE -het online puntenboekje- volgen we de schoolresultaten op de voet, zodat we snel kunnen inspelen op de 
noden van iedere leerling. Via Smartschool hebben we snel en rechtstreeks contact met iedere leerkracht. Ook de ouders blijven via 
mailverkeer voortdurend op de hoogte van de vooruitgang van hun kind.

Op woensdagnamiddag biedt het internaat een veelzijdig en gevarieerd programma aan.

6.50 uur
7.20 uur
7.30 uur
7.55 uur
8.10 uur

8.25 – 15.45 uur
15.45 – 16.45 uur
16.55 – 17.55 uur

18 – 18.50 uur
18.50 – 20 uur

20 – 21 uur
21 – 21.30 uur

21.30 uur
22.00 uur
22.30 uur

opstaan (iedereen wordt met muziek gewekt)
ontbijt
internaat wordt afgesloten 
leerlingen volgen ochtendstudie
iedereen naar school
lessen
ontspanning met vieruurtje 
studie
avondmaal
studie 
avondontspanning voor iedereen
douchen en/of tv-kijken
bedtijd voor de leerlingen van het eerste en tweede jaar
bedtijd voor de leerlingen van het derde en vierde jaar
bedtijd voor de leerlingen van het vijfde en zesde jaar

DAGINDELING

STUDIEBEGELEIDING

We ondervinden ook dat de meeste jongeren echt nood hebben aan een goede structuur. Die regelmaat vind je binnen ons internaat 
terug. De dagelijks vaste studiemomenten van 07.55 tot 8.10 uur, van 16.55 uur tot 17.55 uur en van 18.50 uur tot 20 uur geven 
vorm aan deze structuur. Wij bieden je dus een studieomgeving en een studieklimaat aan, waarbij je rust en regelmaat vindt om je 
verstandelijke capaciteiten volledig tot hun recht te laten komen.

Maar niemand kan een hele week lang alleen maar met zijn of haar neus in de boeken zitten! Daarom bieden wij je ook een ruime 
waaier van sport- en ontspanningsmogelijkheden aan.

Daarnaast zorgen we ook voor de innerlijke mens. 
’s Morgens, ’s middags en ’s avonds krijg je een evenwichtige maaltijd, die je de nodige kracht geeft maar die ook bijzonder lekker is. 
Regelmatig vindt onze chef-kok ook wel een manier om je extra te verwennen of te verrassen.
Prijs: 260 euro per maand (10 maanden).

Als internaat hebben we dus heel wat méér te bieden dan je misschien op het eerste gezicht zou denken. 
Kom zeker even langs! Je bent van harte welkom!
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Minderbroedersstraat 11
3550 Heusden-Zolder

011 52 07 20

www.sfc.be
Bezoek onze 

Facebookpagina

OPEN SCHOOLDAG 
met inschrijving 

op zondag 24 april van 10-17 uur. 
Hou onze website www.sfc.be 

zeker in de gaten!

http://www.sfc.be
https://www.facebook.com/Sint-Franciscuscollege-1403310149932580/
http://www.sfc.be
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