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Brochure 2e, 3e graad en 7e jaar bso
Schooljaar 2017-2018

Welkom!
Welkom op SNOR!
Fijn dat je interesse hebt voor onze school. Wij hopen dat je je er thuis voelt. Wij gaan voor
kwaliteitsvol onderwijs en voor een warm klimaat. We paren een lange traditie in onderwijs aan het
implementeren van de nieuwste inzichten. In de komende jaren investeren we verder in vernieuwing
van het onderwijs voor de leerling van de 21e eeuw. SNOR is met fierheid een katholieke school
die de diversiteit onder leerlingen en leerkrachten positief waardeert. Onze pedagogiek steunt op
verbondenheid, eigenaarschap, verantwoordelijkheidszin en een emanciperende benadering.
SNOR heeft een bijzonder ruim aanbod aan studierichtingen. We hebben een aso dat in kwaliteit kan
wedijveren met de colleges in de regio. De slaagkansen van onze oud-leerlingen aso en tso in het
hoger of universitair onderwijs zijn hoger dan het Vlaams gemiddelde. Uit ons veelzijdig tso en bso
worden leerlingen in de wijde omtrek in stages en later in het werkveld met open armen ontvangen.
Onze school kent verder een unieke ligging in een groen domein dichtbij het station, de bus en de
fietsostrade Antwerpen-Mechelen.
We hopen je vandaag alle informatie te geven die je nodig hebt. Spreek leerkrachten en leerlingen
gerust aan als je meer wil weten.
Graag zien we je terug op 1 september!
Remco Babijn
Directeur algemeen en pedagogisch beleid
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Studieaanbod
1e leerjaar A
Klassieke studiën

Moderne

Moderne-STEM

Moderne-taal/expressie

Technische

2e leerjaar A
Latijn

Moderne
wetenschapppen

Moderne-STEM

Modernetaal/expressie

TechniekSociale en technische
wetenschappen
vorming

2e graad tso

2e graad aso

1e leerjaar B
2e beroepsvoorbereidend
leerjaar
2e graad bso

Latijn optie wiskunde / Latijn optie moderne talen
Wetenschappen
Economie optie wiskunde / Economie optie mod. talen
Humane wetenschappen

Techniek-wetenschappen
Sociale en technische wetenschappen

Verkoop
Verzorging-voeding

3e graad aso

3e graad tso

3e graad bso

Latijn-wiskunde / Latijn-moderne talen
Wetenschappen-wiskunde
Moderne talen-wetenschappen
Economie-wiskunde / Economie-moderne talen
Humane wetenschappen

Techniek-wetenschappen
Farmaceutisch-technisch assistent
Sociale en technische wetenschappen
Gezondheids- en welzijnswetenschappen
Jeugd- en gehandicaptenzorg

Verkoop
Verzorging

De STEM-studierichtingen

Se-n-se

HBO5

Leefgroepenwerking

Verpleegkunde

7e jaren

Kinderzorg
Thuis- en bejaardenzorg/
zorgkundige
Winkelbeheer en etalage

Tweede graad bso
Verzorging – voeding
De opleiding verzorging-voeding tweede graad bereidt de leerlingen voor op
een derde graad bso waarin het contact met en de zorg voor mensen centraal
staat. Naast een algemene vorming krijgt de leerling een specifieke opleiding
op het gebied van zorg voor maaltijd, linnen, interieur, gezondheid, kwaliteit,
communicatie en expressie.
Frans
Er wordt op regelmatige basis in groepjes gewerkt om
godsdienst
het communiceren te bevorderen en hierover te reflecteren.
informatica
Tijdens projecten maken de leerlingen kennis met kinderen
lichamelijke opvoeding
(2,5 jaar tot 10 jaar) en de gezonde volwassenen.

3e jaar en 4e jaar
2
2
1
2

muzikale opvoeding

1

plastische opvoeding

2

project algemene vakken

6

verzorging-voeding:

18

- ik en de anderen

(5)

- gezondheid en welzijn

(4)

- zorg voor maaltijd

(5)

- zorg voor interieur en linnen

(4)

- zorg voor kwaliteit
totaal

4

verzorging-voeding

geïntegreerd in zorg voor maaltijd en
zorg voor interieur en linnen
34

Verkoop
Ben je rekenvaardig? Weet je met je creativiteit geen blijf? Dan is verkoop een richting
voor jou. Je krijgt er zowel communicatieve als bedrijfsgerichte vakken om de taken van de
verkoopsmedewerker onder de knie te krijgen.

verkoop
e

3 jaar

4e jaar

Engels

3

3

Frans

4

4

godsdienst

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands-zakelijke
communicatie

2

2

project algemene vakken

6

6

administratie en verkoop:

13

13

- administratie secretariaat

(3)

(3)

- administratie boekhouden

(4)

(4)

- verkoop logistiek

(3)

(2)

- verkoop serviceverlening

(3)

(2)

- presentatietechnieken

(-)

(2)

totaal

32

32
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Derde graad bso
Verzorging
Ben je sociaal vaardig, verantwoordelijk en stipt? Heb je geduld
en respect? Hou je van samenwerken en creatief zijn? Dan is
de richting verzorging iets voor jou. Zowel in het vijfde als in het
zesde jaar ga je dertien weken op stage in een groepsopvang (0
tot 3-jarigen), woon- en zorgcentrum ...

verzorging
e

6

5 jaar

6e jaar

Frans

2

2

godsdienst

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

muzikale opvoeding

1

1

project algemene vakken

4

4

verzorging:

22

22

- (ped)agogisch handelen

(4)

(5)

- verzorging

(6)

(5)

- zorg voor huishouding

(2)

(2)

- stage

(10)

(10)

totaal

33

33

Verkoop
Ben je verantwoordelijk, rekenvaardig en stipt? Hou je van zelfstandig
en creatief werken?
Dan is de richting verkoop iets voor jou.
In de basismodule verkoopmedewerker leer je de taken van een
retailmedewerker op praktijkgerichte wijze: zelfstandig goederen in
ontvangst nemen, verwerken en presenteren
Engels
in de winkel.
Frans
Daarnaast leer je ook zelfstandig verkopen, de klant
godsdienst
adviseren en service verlenen. Communicatieve
lichamelijke opvoeding
vaardigheden zijn dus zeker een pluspunt.
Nederlands-zakelijke
Ook krijg je een geïntegreerde ict-vorming:
communicatie
tekstverwerking, rekenblad, presentatiepakketten ...
project algemene vakken
Naast de verplichte basismodule kies je voor één
basismodule verkoopmedewerker:
van deze twee keuzemodules:
- verkoop
De module “logistiek” medewerker focust vooral op
- infoverwerking
het ontvangen en opslaan van goederen in een
- presentatietechnieken
magazijn, goederen verzendklaar maken en
- stage
de goederen registreren in de voorraadadministratie.
keuzemodule:
In de module “visual merchandising” leer je een ontwerp
- logistiek medewerker
van presentatie ontwikkelen. Verder ga je zelfstandig
- visual merchandising
de presentatie in de winkel of in de etalage uitvoeren.
totaal
Enig creatief talent, aandacht voor kleur en stijl zijn
dus een ‘must’.

verkoop
e

5 jaar

6e jaar

2

2

2

2

2

2

2

2

2

-

4

4

13

14

(3)

(4)

(3)

(1)

(2)

(2)

(5)

(7)

(7)

(8)

(5 + 2 stage)

(5 + 3 stage)

(5 + 2 stage)

(5 + 3 stage)

34

34
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7e specialisatiejaren
7e specialisatiejaar kinderzorg
Werk je graag met kinderen tussen 0 en 12 jaar? Heb je zowel het creatieve als het
pedagogische in je? Ben je verantwoordelijk, geduldig en stipt? Dan is een zevende
jaar kinderzorg echt iets voor jou.
Naast de gewone lessen heb je twee blokstages van telkens zes weken. Je werkt
dan mee in een groepsopvang en in een buitenschoolse kinderopvang. Je werkt mee
volgens het uurschema van een vast teamlid.
Na het volgen van deze opleiding behaal je een diploma
expressie
secundair onderwijs en/of een getuigschrift kinderzorg.
Frans
Je kan dan meteen het werkveld instappen of verder
godsdienst
studeren als verpleegkundige, opvoed(st)er of
lichamelijke opvoeding
kleuteronderwijzer(es)...
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kinderzorg
2
2
2
2

maatschappelijke vorming

2

Nederlands

2

pedagogisch handelen

7

seminarie

2

verzorging

2

zorg voor woon- en leefomgeving

1

stage

10

totaal

34

7e specialisatiejaar thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
Ben je verantwoordelijk, flexibel, empathisch en stipt? Behandel je anderen met geduld
en respect? Hou je ervan om te luisteren, samen te werken en je in te leven in een andere
wereld?
Dan is thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige een richting voor jou.
Naast de gewone lessen heb je twee blokstages. Je gaat vijf weken op stage in de thuiszorg.
De andere vijf weken loop je mee in een woonzorgcentrum of geriatrische afdeling.
Na het volgen van deze opleiding behaal je een diploma
secundair onderwijs en/of een studiegetuigschrift thuis- en
thuis- en
bejaardenzorg/zorgkundige. Je kiest dan of je meteen het
bejaardenzorg /
zorgkundige
werkveld instapt of verder gaat studeren. Je kan onmiddellijk
expressie
2
aan de slag in woonzorgcentra, thuiszorg of bejaardenzorg.
Frans
2
Verder studeren als verpleegkundige of opvoeder / begeleider
godsdienst
2
behoort ook tot de mogelijkheden.
lichamelijke opvoeding

2

maatschappelijke vorming

2

Nederlands

2

agogisch handelen

3

seminarie

2

verzorging

4

zorg voor woon- en leefomgeving

3

stage

10

totaal

34
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7e specialisatiejaar winkelbeheer en etalage
Zou je graag willen verkopen? Ben je sociaal ingesteld, rekenvaardig en stipt? Heb je
verantwoordelijkheidszin? Werk je graag zelfstandig en hou je van creativiteit? Dan is
winkelbeheer en etalage zeker iets voor jou.
Naast de gewone lessen heb je wekelijks één dag stage in een winkel of leerbedrijf.
Na het volgen van deze opleiding behaal je een diploma
secundair onderwijs of een studiegetuigschrift winkelbeheer
en etalage en eventueel een getuigschrift bedrijfsbeheer.
Hiermee kan je aan de slag als verkoper/verkoopster,
winkelbediende of hulp bij etalagisten.
Droom je van een eigen zaak? Dan kan dit door het
basisvorming
aanvullend getuigschrift bedrijfsbeheer. Misschien is dit wel
- Engels
dé kans om van het zelfstandig ondernemerschap te proeven
- Frans
met een succesvolle, bloeiende zaak als resultaat!
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winkelbeheer
en etalage
12
2
2

- godsdienst

2

- lichamelijke opvoeding

2

- maatschappelijke vorming

2

- Nederlands

2

specifiek gedeelte

22

- visual merchandising

4

- winkelbeheer

9

- stage (wekelijks)

7

- stage (blokstage)

2 (2 weken)

totaal

34

Peda Rooienberg
Studentenverblijf Pedarooienberg Samen op weg naar zelfstandigheid
Een open-internaat voor leerlingen secundair onderwijs vanaf 14 jaar.
Ons studentenverblijf is er voor jou om de stap naar meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
te zetten. Je kookt en studeert zelfstandig en je vult zelf je vrije tijd verantwoord in dit alles met
de ondersteuning van begeleiders, die ook ’s nachts aanwezig blijven.
Pedarooienberg wilt je graag laten proeven van het studentenleven met ruimte voor sport en
ontspanning.
Het studentenverblijf is gelegen in het centrum van Duffel en vlot bereikbaar met het openbaar
vervoer.

www.Pedarooienberg-duffel.be
Rooienberg 23 2570 Duffel
pedarooienberg@snorduffel.be
GSM

0498 904 804		

11

Bereikbaarheid
LE

nt
Si

RE

No N E
rb N LE
VEN
er
Du
tus
instituut

• met de fiets: veilig via de fietsostrade
• met de trein: station op 5 minuten wandelen
• met de bus: lijn 2, 52, 53, 550, 555, 556

Info en inschrijvingen
Opendeurdagen 21 en 22 april 2017
Juni, juli en augustus 2017
Zaterdag 3 juni van 10.00 tot 13.00 u.
Donderdag 29 juni van 10.00 tot 20.00 u.
Vrijdag 30 juni van 10.00 tot 17.30 u.
Van maandag 3 juli tot en met vrijdag 7 juli elke dag van 10.00 tot 17.30 u.
Van maandag 21 augustus tot en met donderdag 31 augustus elke weekdag van 10.30 tot 17.30 u.
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vlot bereikbaar

