
Samen Leren  
Samen Leven

Sint-Norbertus
instituut
Infobrochure





Fijn dat je er bent. Fijn dat je meer wil weten over onze 
school. 

Leren doen we allemaal en iedere dag, gewoon vanzelf. Op 
school doen we dat heel specifiek, met methoden en met 
leermiddelen en met professionals die daarvoor zijn opgeleid. 
In onze school creëren we een omgeving waar het leren 
centraal staat. 

Of je nu heel goed kunt leren of juist niet. Of je meer 
theoretisch denkt of juist heel praktisch, in onze school is er 
altijd wel een richting die bij jou past. 

Leren is meer dan uit het hoofd leren. Om voorbereid te zijn 
op de 21e eeuw leren we je samenwerken, plannen, 
verantwoordelijkheid opnemen en steeds zelfstandiger je 
leertaken op je te nemen. We vinden het belangrijk dat jij 
keuzes maakt en dat je je talenten ontdekt en toont. Zo groei 
je naar meer kennis over wie je wil zijn (mens), wat en hoe je 
wil leren (studie) en wat je wil worden (beroep).

Om optimaal te kunnen leren is het belangrijk dat jij voluit wil 
gaan voor deze school en deze richting en dat je thuis je 

daarbij ondersteunt. We hebben graag dat je veel vragen 
stelt en goed weet waar je voor kiest. Kijk dus goed rond in 
onze school op onze opendeurdag of spreek gerust iemand 
aan van ons team of onze leerlingen. 

Als je ergens in uitblinkt, extra uitdaging nodig hebt of als je 
het moeilijk hebt, heb je soms extra aandacht nodig. Wij 
geven die graag en willen je daarin heel zelfstandig en 
zelfredzaam maken. Emancipatie is daarbij het sleutelwoord.

Wij gaan voluit voor vernieuwing. Onze school staat bekend 
om de vele projecten waarin een 21ste-eeuwse leerling en 
zijn/haar noden centraal staan. Dat vraagt inzet van iedereen.

Leren is jouw verantwoordelijkheid. Wij willen je helpen die 
verantwoordelijkheid te dragen.

Met een hartelijke groet en graag tot ziens. 

Welkom
Welkom op het Sint-Norbertusinstituut (SNOR)

Directeur Algemeen en Pedagogisch Beleid

Directeur Onderwijs

Remco Babijn

Filip Van den Wyngaert
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Onze school maakt gedurfde, maar goed overwogen keuzes 
in de aanpak van de lessen en de begeleiding van onze 
leerlingen. De rode draad doorheen die aanpak is dat we je 
zo goed mogelijk willen voorbereiden op een leven lang 
leren. Daarom krijgt ‘leren leren’ een centrale plaats bij ons 
op school. We zetten niet alleen in op betekenisvolle kennis, 
maar leren jou ook wat een goede studieaanpak is en hoe je 
een goede planning maakt. 

We werken nadrukkelijk aan je zelfkennis in allerlei projecten, 
leren je omgaan met stress en dagen je uit. Zo leer je beetje 
bij beetje om je leerproces in eigen handen te nemen. Dat is 
wat we van jou verwachten!

Onze troeven
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1ste leerjaar

A Explo (Exploratie)

Latijn
STEM
TEx (Taal en expressie)

B 1B

Studieaanbod

S

2de graad

ASO Economie (optie wiskunde)

Economie (optie moderne talen)

Humane wetenschappen
Latijn (optie wiskunde)

Latijn (optie moderne talen)   
Wetenschappen

TSO Sociale en technische wetenschappen 
Techniek - wetenschappen

BSO Verkoop
Verzorging - voeding

S

S

2de leerjaar

A Klassieke talen
Maatschappij en welzijn
Moderne talen en wetenschappen
STEM-wetenschappen

B 2B

6

S



 
 

3de graad

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

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

BSO Verkoop 
Verzorging

Hogere richtingen

7de jaren Kinderzorg 
Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige 
Winkelbeheer en etalage

Se-n-se (Secundair na Secundair)  

Leefgroepenwerking

HBO5 Verpleegkunde

S

S

Het studieaanbod zal door de onderwijsvernieuwing 
veranderen. We blijven inzetten op dezelfde richtingen. 
Hou onze website in het oog voor de meest recente 
informatie!
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Opvoedingsproject
MISSIE & VISIE 

Het Sint-Norbertusinstituut maakt deel uit van VZW KITOS, 
Katholieke Scholengroep Regio Mechelen. KITOS staat 
voor Kwaliteit, Katholiek, het Individu (de leerling) staat 
centraal, Innovatie, Talentgericht, Openheid en Solidariteit. 

Onze christelijke inspiratie en de verschillende school- 
tradities zijn het fundament van onze kernwaarden.  
Het uiteindelijke doel is in een warm en verbonden 
schoolklimaat kwaliteitsvol onderwijs te verstrekken, zodat 
elk kind en elke jongere zijn of haar unieke talenten kan 
ontdekken en ontplooien. De volgende vier kernwaarden 
zijn de pijlers van onze missie: openheid, innovatie, 
verbondenheid en solidariteit.

Elke leerling moet zich geborgen en veilig voelen, zichzelf 
kunnen zijn en zichzelf leren ontdekken. We geloven in jouw 
groeimogelijkheden. Daarom creëren we een omgeving 
waarin je jezelf verder kan ontwikkelen. Samen werken we 
aan een goed leerklimaat waardoor je zin krijgt om van elkaar 
en met elkaar te leren en je talenten te ontdekken. Onze 
inspiratie halen we zowel uit de nieuwe inzichten in 
kwaliteitsvol onderwijs als uit onze lange onderwijstraditie 
die teruggaat op de zusters van het ‘Convent van Betlehem’.

Ben je een denker, een doener of een dromer? Wij dagen 
je altijd uit om de lat hoog te leggen. We bieden een rijke 
leeromgeving aan die dicht bij de ‘echte wereld’ staat. We 
zetten daarbij volop in op de competenties die je nodig hebt 
in de wereld van morgen. Zo hechten we onder andere veel 
belang aan taalontwikkeling, samenwerken, ICT-
vaardigheden én leren kiezen. Fouten maken is daarbij heel 
normaal en zien we als een kans tot leren. Iedereen is anders 
en we proberen deze diversiteit tussen leerlingen in te zetten 
om van elkaar te leren, niet alleen in de les, maar zeker ook 
daarbuiten, op sociaal gebied.

OPVOEDINGSPROJECT VAN 
SINT-NORBERTUSINSTITUUT

Meer info zie www.kitosscholen.be
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Onze school omringt alle leerlingen met de nodige warmte door 
emancipatie centraal te zetten. SNOR vertrekt hiervoor vanuit het 
zorgcontinuüm dat uit 3 fasen bestaat.

De meest uitgebouwde en preventieve fase is fase 0 waarin de 
klassenraad een krachtige leeromgeving creëert voor alle leerlingen. 
Daarbij worden stimulerende, remediërende, differentiërende en 
ondersteunende maatregelen getroffen die ten goede komen aan alle 
leerlingen in de groep.

Binnen fase 1 zitten leerlingen die extra begeleiding, ondersteuning of 
uitdaging nodig hebben die de klassenraad niet alleen kan bieden. Elke 
leerling is anders en daarom wordt er stilgestaan bij wat de leerling in 
zijn/haar klas nodig heeft om zijn/haar problemen aan te pakken.

Volstaat ook deze verhoogde zorg op maat niet, dan wordt de hulp 
ingeroepen van het CLB of in uitzonderlijke gevallen van een andere 
externe partner. Van zodra het CLB een traject loopt met de jongere of 
diens ouders, spreken we van uitbreiding van zorg of fase 2. 

We verwachten van iedere leerling groei in het zelfstandig omgaan met 
alles dat het leren moeilijk maakt. Zo helpen we je in jouw eigen 
emancipatieproces. Zo helpen we je om zelf verantwoordelijk te 
handelen. Alle ouders nodigen we uit in goede en open samenwerking 
met de school het emancipatiedoel na te streven.

Emancipatie
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7.45 uur Schoolpoorten openen

8.25 uur Alle leerlingen zijn op school

1ste lesuur 08.30 u. – 09.20 u.

2de lesuur 09.20 u. – 10.10 u.

3de lesuur 10.25 u. – 11.15 u.

4de lesuur 11.15 u. – 12.05 u.

5de lesuur 13.00 u. – 13.50 u.

6de lesuur 13.50 u. – 14.40 u.

7de lesuur 14.50 u. - 15.40 u.

8ste lesuur 15.40 u. – 16.30 u.

Pauze

Pauze

Pauze met middag- 
activiteiten (sport, bib, 
gezelschapspelen ...)

MIDDAGMAALTIJD 
Je kan in onze refter je eigen lunchpakket verorberen  
of soep, een broodje of warme maaltijd bestellen  
Je kan kiezen tussen een dagmenu (soep, hoofdschotel, 
dessert voor € 4,95) of een alternatieve schotel voor  
€ 3,00. Het menu vind je op onze website.

Dagindeling
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Infoavond 
Vrijdag 13 maart 2020, van 17.30 tot 21.00 uur.  
 
1e jaar: algemene inleiding om 17.45, 18.30, 19.15 en 
20.00 uur. Daarna rondleidingen in de klassen met  
speeddate (met leerlingen uit Latijn, Explo, STEM, TEx 
en B-stroom).

3e jaar: Algemene inleiding om 18.30 uur.

5e jaar: Algemene inleiding om 19.15 uur.

Doorlopend info voor 2e, 4e, 6e en 7e jaar in de 
lokalen.

Infomomenten

 
 
Inschrijvingen 1ste jaar  
Vrijdag 13 maart van 17.30 tot 21.00 uur

Inschrijvingen voor alle jaren in Stationsstraat  
Zaterdag 6 juni van 10.00 tot 13.00 uur   

Opendeurdag met inschrijvingen 7de jaren 
(behalve 7WE) en HBO5 (Rooienberg)  
Zaterdag 27 april van 14.00 tot 17.00 uur 

Infomomenten en inschrijvingen 
schooljaar 2020-2021
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Bereikbaarheid
MET DE FIETS ...
Je raakt snel en veilig op onze school met de fiets.  
Een fietspad op de Netedijk zorgt voor een vlotte 
verbinding met Lier of Walem en Rumst. Vanuit Mortsel, 
Hove, Lint, Kontich, Sint-Katelijne-Waver en Mechelen kan  
je makkelijk via de fietsostrade langs de spoorweg  
naar Duffel.

MET DE TREIN ...
Per uur stoppen 4 treinen op de lijn Brussel / Mechelen- 
Antwerpen in Duffel. Van aan het station ligt onze school 
op slechts 5 minuten wandelafstand. Voor de meest 
recente dienstregelingen verwijzen we je graag door 
naar belgianrail.be

MET DE BUS ...
De lijnbussen 2, 52, 53, 550, 555 en 556 hebben een 
stopplaats aan het station of aan het gemeentehuis van 
Duffel, op 5 minuutjes stappen van de school.  
De juiste rijtijden van deze buslijnen vind je op  
delijn.be of buzzynet.be.

EN VERDER ...
De snelweg E19 is niet veraf, zodat onze school ook met  
de auto vlot bereikbaar is. We vragen om autogebruik rond 
de school te beperken vanwege de veiligheid.

Kontich /Antwerpen

Station
Duffel

Mechelen

Rumst

Lier

St
.-K

at
el
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W
av

er

Sint-Norbertus 
instituut
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Verneem nog veel meer op 
www.facebook.com/Snorduffel
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Sint-Norbertusinstituut Duffel
Stationsstraat 6

2570 DUFFEL
T 015 30 38 58

info@snorduffel.be
www.snorduffel.be 

www.facebook.com/Snorduffel
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Sint-Norbertus 
instituut

Tot ziens!

VOLUIT VOOR VERNIEUWING!


