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Welkom
Welkom op het Sint-Norbertusinstituut (SNOR)
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,
leermiddelen en 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 wat minder. 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. We leren je
samenwerken, plannen, verantwoordelijkheid opnemen en
steeds zelfstandiger je leertaken opnemen. 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, wat
en hoe je wil leren en wat je wil worden.

stelt en goed weet waar je voor kiest. Kijk dus goed rond in
onze school op onze infomomenten 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, dan heb je soms extra aandacht nodig. Wij
geven die graag en willen je daarin heel zelfstandig en
zelfredzaam maken.
Wij gaan voluit voor kwaliteit. 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.

Van harte welkom!

Het SNOR-team

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
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Missie en 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 schooltradities 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.
Meer info zie www.kitosscholen.be
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OPVOEDINGSPROJECT VAN
SINT-NORBERTUSINSTITUUT
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 tot 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,
ICTvaardigheden 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.

Onze troeven
Een warme en geborgen sfeer: we houden rekening met
jouw unieke persoonlijkheid.
Het durfuur: je stelt je eigen doelen en werkt je droomproject
uit (zie p 12).
Ons open leercentrum: stimuleert het autonoom werken
door de frisse infrastructuur.
Begeleid zelfstandig leren: je neemt je leerproces beetje bij
beetje in eigen handen.
Projectmatig werken: je werkt in thema’s waardoor je de
verbanden tussen vakken beter ziet.
Leren leren: studieaanpak, plannen en omgaan met stress.
Een brede waaier aan middagactiviteiten.
Onze oud-leerlingen doen het goed in het hoger onderwijs.
SNOR maakt het verschil!
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Eerste jaar van
de A-stroom
Het basispakket is voor alle leerlingen hetzelfde. Door onze
keuze voor een wekelijks moment Begeleid Zelfstandig
Leren (BZL) en een slimme roostering van lesuren, kunnen
we daarin ook rekening houden met jouw persoonlijke noden.
We geven je de kans om te verdiepen waar je sterk in bent
en bieden extra ondersteuning als het nodig is.
We laten in wetenschappen de vakken Natuur, Ruimte en
Techniek samenwerken. Zo zetten we volop in op een
kwaliteitsvolle basiskennis én komt die kennis tot leven in
vakoverschrijdende projecten. Bovendien krijgen we zo nog
meer kansen om jouw talenten te ontdekken en te stimuleren.
Die aanpak werkt natuurlijk ook fantastisch binnen de uren
Artistieke Vorming.
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Naast de algemene vorming kies je voor een extra keuzepakket dat past bij jouw talenten en interesses. Het keuzepakket wordt, behalve voor Latijn, ingevuld met projectmatig
werk. In die projecten is er een centrale plaats voor samenwerken, kritisch zijn, ICT-vaardigheden, creatief zijn en probleemoplossend denken. Je keuze ligt vast voor een heel
schooljaar, maar is niet bepalend voor het 2de jaar.
Als het tijdens het schooljaar wat moeilijker wordt, krijg je in
de groep Plus gedurende een bepaalde periode extra ondersteuning om de basisdoelen van 1A te bereiken. Je verlaat
dan gedurende een aantal weken je keuzepakket.

basispakket (27 u.)
voor alle klassen 1ste jaar A-stroom

Engels

1 u.

Frans

3 u.

Geschiedenis

1 u.

voor alle klassen 1ste jaar A-stroom

Godsdienst

2 u.

Latijn

Lichamelijke opvoeding

2 u.

TEx

Mens en samenleving

2 u.

Nederlands

4 u.

Wiskunde

4 u.

1 keuzepakket (4 u.)

1 u.

Muziek

1 u.

Natuur, ruimte en techniek

Project taal-expressie

3 u.

Begeleid Zelfstandig Leren

1 u.

STEM-projecten

3 u.

Begeleid Zelfstandig Leren

1 u.

Projecten

3 u.

Begeleid Zelfstandig Leren

1 u.

Stem

Artistieke vorming
Beeld

4 u.

32
lesuren per week

Explo

Aardrijkskunde

2 u.

Natuurwetenschappen

2 u.

durfuur (1 u.)

Techniek

2 u.

voor alle klassen 1ste jaar A-stroom

1 u.
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Groep Latijn
4 u. Latijn
Droom jij weg bij mythen en historische verhalen?
Word je graag ondergedompeld in de wereld van
de oudheid? Heb je interesse in talen en cultuur? Ga
je graag op zoek naar verbanden tussen die
verschillende vreemde talen? Hou je van logisch
denken en wiskundig redeneren? Dan is Latijn
helemaal iets voor jou!

Activiteit of project:

DE DAG DER KLASSIEKEN
De Dag der Klassieken: al onze latinisten van het eerste
tot het zesde jaar brengen deze dag samen door en leren
vooral van elkaar. Elke klas bereidt een onderwerp voor. Zo
duiken we in de Romeinse eetgewoonten en leren hiphop
scanderen, maar ook een quiz en toneel staan op het
programma. Uiteraard mag de Romeinse wandelrally door
Duffel niet ontbreken.
XANTEN - We gaan op uitstap naar Xanten en worden
gegidst door onze eigen zesdejaars.
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TEx
Groep TEx
3 u. project taal-expressie
Kan jij je verliezen in verhalen? Weet je met je creativiteit
geen blijf? Vind je het een uitdaging om verschillende
moderne talen te spreken en schrijven? Kan jij als een
heuse acteur emoties uitvergroten? Kortom wil jij TAAL
echt tot leven laten komen? Dan is TEx jouw keuze!

Activiteit of project:

HIER ZIT HET SNOR!
Als geen ander weet je hoe het was om te zoeken naar een
secundaire school die bij je past. Vanuit jouw ervaringen
verzorg je van a tot z het onthaal en rondleidingen voor
bezoekers uit het zesde leerjaar en hun ouders. Je leert
wat een warme verwelkoming inhoudt en professionals
tonen je tips en tricks. Een degelijke voorbereiding en
creativiteit zijn hier een must!
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STEM
Groep STEM
3 u. STEM-projecten
Ga je graag op onderzoek in de wereld van wetenschap
en techniek? Stel jij de wereld wel eens in vraag? Wil jij
je buigen over problemen en uitdagingen in onze
maatschappij? Heb jij een creatieve oplossing voor de
klimaatopwarming? Wil je wel eens proeven van
programmeren? Dan is STEM écht iets voor jou!

Activiteit of project:

CRIME SCENE INVESTIGATION - Je leert sporen
onderzoeken en ontmaskert zo de moordenaar die onze
school onveilig maakt!
AAN DE SLAG MET OZOBOTS - Je leert programmeren.
SPOED! - Je wordt ondergedompeld in de wereld van
microscopie en chemicaliën en leert over de verschillende
bloedtypes.
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Explo
Groep Explo
3 u. projecten
Kan je moeilijk kiezen uit het keuzepakket? Wil je wel van
verschillende studiedomeinen proeven? Onderzoek je
graag en wil je dat presenteren? Wil je uitzoeken waar je
interesses en talenten nu écht liggen? Dan zit je in Explo
helemaal op je plaats!
Activiteit of project:

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN - Je ontwikkelt een
eigen project dat onze maatschappij ten goede komt.
KUNST EN CREATIE - Je onderzoekt perspectieven
en beeldgrapjes en leert de kneepjes van het vak. Zo
word je meester van het beeld.
NATUURWETENSCHAPPEN - Je leert hier wat
fysica te maken heeft met pretparken.
ECONOMIE EN ORGANISATIE - Je leert over
Europa en we maken je financieel geletterd. Zo leer je
over muntstukken, digitale betalingen en phishing.
TALEN - Je dompelt je onder in allerlei talen en gaat op
zoek naar gelijkenissen en verschillen. Misschien bedenk
je wel zelf een nieuwe taal!
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Durfuur
Met het durfuur geven we alle leerlingen de kans om
zichzelf extra uit te dagen en ons helemaal te verbazen.
Onze leerkrachten helpen je bij de keuze van je project en
begeleiden jou daarin een jaar lang. Zo leren we je nog
beter kennen.

Een greep uit de vorige projecten:
een eigen game ontwerpen
Spaans of Duits leren zodat je op vakantie kan meepraten
je slaapkamer een make-over geven
tekentechnieken verfijnen
in de wereld van een DJ duiken
spellen voor logopedisten ontwerpen
een robotarm maken
egelkastjes uitzetten
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“Ik vind het leuk om mijn talenten te onderzoeken
en ermee aan de slag te gaan.” (Wolf)

“Ik ben baas over mijn eigen project.” (Amelie)

“Ik kies zelf wat ik wil bereiken op
het einde van het jaar.” (Flore)

“Je kunt gewoon een project kiezen
dat echt bij je past!” (Tor)

“Ik voel me op mijn gemak en mag kiezen wat
mijn doelen zijn.” (Lilith)

“Ik leer mezelf beter kennen in het durfuur.” (Lien)
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Tweede jaar van de A-stroom
In het tweede jaar werken we opnieuw
met een basispakket en worden de uren
van het keuzepakket uitgebreid. Tijdens
de uren van de basisvorming houden we
rekening met jouw noden voor herhaling
en/of verdieping, zodat je goed
voorbereid wordt voor een studierichting
op maat in de tweede graad. Ook in het
tweede jaar is er dus plaats voor BZL en
laten we vakken weer samenwerken
waar dat mogelijk is.
Het grootste verschil met het eerste jaar
is dat je nu een keuzepakket van 7
lesuren samenstelt, waarbij je toch al
even vooruitkijkt naar de tweede graad.
Je ervaringen uit het eerste jaar zullen je
zeker helpen bij die keuze.
De 7 keuze-uren bestaan uit een combinatie van 5 lesuren uit een basisoptie en
2 minoruren uit een studiedomein dat je
verder wil verkennen.

12
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25 u. basispakket

5 u. basisoptie

voor alle klassen 2de jaar A-stroom

(1 optie naar keuze)

Engels

2 u.

Klassieke talen

Frans

3 u.

Maatschappij en welzijn

Geschiedenis

2 u.

Moderne talen en wetenschappen

Godsdienst

2 u.

STEM-wetenschappen

Lichamelijke opvoeding

2 u.

Nederlands

4 u.

Wiskunde

4 u.

Artistieke vorming:
beeld
muziek

1 u.
1 u.

Natuur, ruimte en techniek:
Aardrijkskunde
Natuurwetenschappen
Techniek

2 u. minor
(1 optie naar keuze)

Latijn leeft!
Maatschappij en welzijn
Moderne talen
Economie en organisatie

1 u.
1 u.
2 u.

STEM-wetenschappen
PLUS-minor

Basisopties
Wij bieden 4 basisopties van 5 lesuren aan. De keuze die
je maakt, geldt voor een heel schooljaar. Informeer je dus
voldoende vooraleer je je keuze maakt. Na elke basisoptie
kan je nog alle kanten uit.
STEM-wetenschappen - Door onze jarenlange STEMervaring kan je rekenen op waardevolle en relevante
onderzoeksprojecten met divers modern materiaal. Hier
leer je vanuit je nieuwsgierigheid wetenschappelijke en
technische projecten onderzoeken. Zo zoek je o.a. uit hoe
je processierupsen natuurlijk kan bestrijden, bouw je een
minidome die later als serre dienst zal doen en bestudeer je
de wetten van Newton. Op ICT-vlak word je ferm uitgedaagd.
Inkscape, Solidworks en Tinkercad zullen je dan ook niet
meer vreemd in de oren klinken, maar ook programmeren
mag niet ontbreken.
Maatschappij en welzijn - Je bent geïnteresseerd in de
sociale aspecten van de mens en de manier waarop
menselijke relaties werken. Communicatieve en sociale
vaardigheden nemen daarbij een belangrijke plaats in. Je
leert er voor jezelf opkomen, debatteren en reflecteren,
maar je krijgt ook creatieve opdrachten voorgeschoteld.
Binnen dit vak ontdek je waar je interesses precies liggen:
lifestyle, voeding, lichaamszorg of maatschappelijk welzijn.
Dat doe je onder andere in de thema’s You’ve got talent en
Wie ben ik? waarin je ook de impact van sociale media
onder de loep neemt.

Klassieke talen - Het onderzoek van het Latijn en de antieke
cultuur staat centraal tijdens deze uren. Je leest en
interpreteert Latijnse teksten waarbij je taalgevoel wordt
aangescherpt. Je leert verder over de mythes en gewoonten
uit de oudheid en legt linken met onze huidige culturen. We
verlaten ook de schoolbanken ook en roeren in Romeinse
potten en pannen met de originele ingrediënten. Ook de
Romeinse etiquette en dresscode zijn daarbij een must.
Moderne talen en wetenschappen - Niet het leren van taal
zelf staat hier centraal, maar wel hoe taal werkt. Hoe draagt
taal bij tot de cultuur of groep waartoe je behoort (bv.
jongerentaal)? Binnen de thema’s Feesten en De wereld
rond in 3 talen onderzoek je verschillen in culturen en
taalvarianten, maar ook aan de Europese Dag van de Talen
gaan we niet voorbij. Je communicatieve vaardigheden
benut je optimaal in de uitwisseling met leeftijdsgenoten uit
het Waalse gewest. In het luik wetenschappen ontdek je
heel wat wetenschappelijke technieken. Je legt de basis
voor microscopie, leert meettoestellen gebruiken en pluist
uit hoe chemie in ons dagelijks leven verweven zit.
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Minoruren
Tijdens 2 lesuren in de week krijg je de kans om ook van een
ander studiedomein te proeven. Zo verruim je je kennis en
leer je jezelf nog beter kennen.

Economie en organisatie - Ben je benieuwd naar de basis van
economie, hoe je als consument best met budget en
betaalmiddelen omgaat? Wil je meer weten over de werking
en de rol van ondernemingen in de maatschappij? Wat is de
rol van de overheid in financiële zaken? Allemaal vragen waar
je een antwoord op zoekt in de minoruren economie en
organisatie. Ideaal als je denkt dat een studierichting met
economie iets voor jou kan zijn.
Latijn leeft! - 2000 jaar geleden waren wij onderdeel van het
Romeinse rijk. Tot vandaag zijn hiervan nog steeds sporen
merkbaar. In de lessen van Latijn leeft! onderzoek je welke
sporen. Zo blijven we stilstaan bij de invloed van het Latijn op
de moderne vreemde talen. Ook in alle wetenschappen,
rechtspraak, literatuur, film, toneel en opera vinden we sporen
terug. Zet je speurneus op en geef zelf mee richting aan ons
onderzoek!
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STEM-wetenschappen - We selecteren enkele uitdagende
projecten om je STEM-skills te vergroten, maar we gaan ook
graag in op jouw voorstellen. Je zet alvast je eerste stappen
in de teken- en programmeerwereld. Daarbij ga je o.a. aan de
slag met Microbit, Inkscape en Tinkercad.
Maatschappij en welzijn - Je gaat aan de slag met enkele
uitdagende maatschappelijke thema’s en onderzoeksopdrachten waarin de mens een centrale rol krijgt. Armoede, klimaat en mensenrechten worden onder de loep genomen. Je
onderzoekt ook verschillende digitale media en hun impact op
bepaalde groepen.

Moderne talen - Ben je gebeten door talen en wil je je graag
uitleven? Dan is deze minor iets voor jou. Je ontdekt de Britse
en Franse cultuur, maar ook enkele historische figuren maken
hun opwachting. Via diverse taaluitdagingen komt de
Europese Dag van de Talen echt tot leven en je krijgt de kans
om te proeven van andere moderne talen. Door het schrijven
van een blog verken je dan weer sociale media. In het thema
Halloween gaat je verbeelding met je aan de haal.
PLUS-minor - Als je in het eerste jaar moeite had met het
bereiken van de basisdoelen voor de algemene vakken, dan
geven we je de kans om tijdens de minoruren bij te werken
voor wiskunde en Nederlands.
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Eerste jaar van
de B-stroom

Als je de leerstof van het basisonderwijs nog niet helemaal
onder de knie hebt, dan is het eerste jaar van de B-stroom
helemaal iets voor jou. Met onze aanpak spelen we maximaal
in op jouw individuele behoeften. Je bent bij ons in goede
handen!

Natuur, ruimte en techniek (7 u.) - In onze wetenschaps- en
technieklokalen met modern materiaal, krijg je een uitstekende
theoretische en praktische basisvorming van wetenschappen
en techniek. Je doet heel wat kennis op, maar je kunt je in de
projecten ook creatief helemaal uitleven.
Artistieke vorming (3 u.) - Ook artistiek word je creatief
uitgedaagd. Tijdens 2 lesuren Beeld en 1 lesuur Muziek leer je
daarvoor allerlei technieken.
Projectmatig werken - We stoppen de lessen niet zomaar weg in
vakjes. Tijdens de lesuren zal je vaak projectmatig werken. Zo blijf
je het grotere geheel zien en kan je maximaal je eigen talenten
inzetten. Daarnaast zijn er ook projectdagen en organiseren we 2
lesuren studie-oriënterende projecten binnen heel verschillende
leerdomeinen. Dankzij die projecten leer je jezelf beter kennen en
daardoor zal je beter in staat zijn om een gepaste studiekeuze
te maken.
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Algemene vorming (16 u.) - Een kernteam van enkele
leraren begeleidt je en werkt daarvoor nauw samen.
Tijdens deze uren staat er meer dan één leerkracht voor
de klas. Op die manier zorgen we ervoor dat jij de tijd en
de plaats krijgt om te werken aan wat je het meest nodig
hebt.
Door met weekplanningen te werken, kan je zelf mee
beslissen wanneer je werkt voor welke opdrachten en
of je meer uitdaging of extra begeleiding nodig hebt. Je
leert er bovendien mee plannen en werkt aan je ‘leren
leren’.
Bij de algemene vorming horen ook 2 uur Samen Leven,
Samen Leren (SL2). Bij de start en op het einde van
de week nemen we in deze uren de tijd om vooruit en
terug te blikken op de week. We werken er ook aan
groepsvorming en omgaan met stress.
De algemene vorming wordt aangevuld met 2 uur
godsdienst en 2 uur lichamelijke opvoeding.

1B lessenpakket (32 u.)
Algemene vorming				16 u.
Nederlands				4 u.
Moderne talen (Frans en Engels)		
3 u.
Wiskunde				4 u.
Maatschappelijke Vorming		
3 u.
Samen leven, samen leren (SL2)		
2 u.
Artistieke vorming 				

3 u.

Beeld					2 u.
Muziek					1 u.
Natuur, ruimte en techniek			

7 u.

Godsdienst					2 u.
Lichamelijke opvoeding				2 u.
Studie-oriënterende projecten			

2 u.
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2de jaar B
Als je bij ons in 1B gezeten hebt, dan weet je helemaal
hoe we werken in het 2de jaar van de B-stroom!
Hetzelfde team begeleidt je voor de vakken van de
algemene vorming. Ook in het 2de jaar houden we
zoveel mogelijk rekening met jouw persoonlijke noden.
De basisvorming wordt beperkt tot 20 uur algemene
vorming. De overige uren vullen we in met 5 uren
basisoptie ‘Maatschappij en welzijn’ en 5 uren basisoptie
‘Economie en organisatie’ die elke leerling volgt.

Maatschappij en welzijn - Tijdens deze lesuren staat de
mens in het middelpunt. Je leert hoe mensen zich gedragen
en krijgt inzicht in hoe we samen leven. Ook leer je hoe je
goed voor jezelf kunt zorgen: wat moet je doen voor een
gezonde levensstijl en hoe maak je duurzame keuzes?
Vanzelfsprekend besteden we ook aandacht aan hoe
mensen communiceren met elkaar en werken we aan
vaardigheden die daarvoor nodig zijn.
Economie en organisatie - Elke mens is ook een consument:
je koopt eten, kleding en andere zaken en maakt daarbij
voortdurend keuzes. We leren je goed om te gaan met dat
grote keuzeaanbod en welke invloed je daardoor hebt op
de samenleving. Verder verkennen we de wereld van de
ondernemingen: wat doen bedrijven en hoe gaan ze te
werk? Ook werken we in deze uren heel specifiek aan je
digitale vaardigheden: economie geeft immers een prima
achtergrond om aan je computervaardigheden te werken.
STOP - Aanvullend op de twee basisopties besteden we
nog twee lesuren per week aan studie-oriënterende
projecten (STOP). We kiezen voor een grote variatie aan
thema’s, zodat je ook andere studiegebieden leert kennen.
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2B lessenpakket (32 u.)
Algemene vorming				13 u.
Nederlands				3 u.
Moderne talen (Frans en Engels)		
3 u.
Wiskunde				3 u.
Maatschappelijke Vorming		
2 u.
Artistieke vorming 				
Beeld					1 u.
Muziek					1 u.
Natuur, ruimte en techniek			

3 u.

Godsdienst					2 u.
Lichamelijke opvoeding				2 u.
Studie-oriënterende projecten			

2 u.

Economie en organisatie			

5 u.

Maatschappij en welzijn				

5 u.
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Op SNOR zal je je snel thuis voelen!
De eerste week van het schooljaar maken we heel graag tijd om jou te leren kennen! We
zorgen ervoor dat jij je snel thuis zal voelen op onze school én dat je al na 1 dag weet wie je
klasgenoten zijn. Samen gaan we op verkenning op onze school en in de schoolomgeving.
Heel wat uitdagende opdrachten zorgen ervoor dat je snel de weg zal vinden naar je klaslokalen en dat je weet wie je leerkrachten en je klastitularissen zijn. We staan de eerste week
ook al even stil bij het gebruik van je laptop, je planningsagenda en Smartschool, maar we
zorgen ook voor heel wat sportieve uitdagingen en teambuildingsactiviteiten.
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Middagactiviteiten
Over de middag heb je een uurtje tijd om te ontspannen. Na de lunch kan je gezellig praten met je
vrienden of je kiest voor één van onze middagactiviteiten. Hou je van sport, of ben je liever creatief
bezig? Onze middagactiviteiten zorgen voor een
pauzemoment op een manier die jij zelf kiest!

Breien & haken
Elke dinsdagmiddag kan je komen
breien & haken. Maak jij je eigen kledinglijn? Of heb jij een fantastisch
creatief idee? De leerkracht deelt
graag haar/zijn expertise met jou!

Creatief atelier
Elke donderdag tussen 12.05u en 12.55u kunnen
onze leerlingen hun creatieve ideeën loslaten in het
lokaal B301. We tekenen, kleuren, schetsen, en
realiseren heel wat kunstwerkjes. Werk je graag creatief met je handen? Schilder en teken je graag?
Dan is deze middagactiviteit perfect voor jou!

Naai-atelier

Gezelschapsspelletjes
Op dinsdagmiddag tussen 12.05u en
12.55u kunnen leerlingen spelletjes
komen spelen. Neem je zelf je eigen
spel mee? Of wil je eentje van de
school uitproberen? Het kan allemaal,
zolang we maar plezier beleven.

We leven ons uit in het maken van creatieve accessoires uit kringloopmateriaal:
bv. een sjaal uit een oude T-shirt, een
halsketting uit oude stofjes, een armband uit clipjes van je colablikje enz...
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SNOR Leeft!
Jouw veiligheid: onze zorg!
Of je nu te voet, met de fiets, met de auto of met
het openbaar vervoer naar onze school komt, tijdens de week van het verkeer staan we stil bij een
aantal zaken om jouw veiligheid onderweg te verhogen! Pimp je fluovest, leer wat een dode hoek is
door zelf achter het stuur van een vrachtwagen te
kruipen en ga helemaal uit de bol op onze fluofuif!

Week van de poëzie:
We beginnen met een poëziewandeling om inspiratie op te doen.
Naast mooie teksten gebruiken we alle zintuigen om te genieten
van de natuur in het park tegenover onze school. Wie zelf in de pen
wil kruipen kan deelnemen aan een wedstrijd waarbij de winnende
tekst vereeuwigd zal worden op onze school! Het bewijs hiervan
kan je komen bewonderen tijdens onze info- en opendeurdagen!

Leerlingenraad
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Omdat we graag samen school maken is er naast een ouderraad ook
een leerlingenraad. Zin om mee na te denken over hoe de school er
nòg beter kan uitzien? Misschien bedenk je wel een leuke challenge,
een project of heb je suggesties voor je leraren en directie? Of je nu
een denker of een doener bent: de leerlingenraad heeft je er graag bij!

Studieaanbod
1ste leerjaar

2de leerjaar

A

Explo (Exploratie)
Latijn
STEM
TEx (Taal en expressie)

A

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

B

1B

B

2B

2de graad
finaliteit doorstroom = richtingen die voorbereiden op het hoger

dubbele finaliteit =

finaliteit arbeidsmarkt =

onderwijs

richtingen die
voorbereiden op de
arbeidsmarkt en het
hoger onderwijs

richtingen die voorbereiden
op de arbeidsmarkt

studiedomein
domeinoverschrijdend

domeingebonden

Economie en
organisatie

Economische
wetenschappen

Maatschappij en
welzijn

Humane wetenschappen

Maatschappij- en
welzijnswetenschappen

Maatschappij en
welzijn

STEM

Natuurwetenschappen

Biotechnologische STEMwetenschappen

Biotechnieken

Latijn
Taal en cultuur

Bedrijf en organisatie

Zorg en welzijn

Moderne talen
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3de graad 2023-2024
Het studieaanbod zal door de onderwijsvernieuwing
veranderen. De uitrol van de tabel hieronder volgt vanaf
2023 - 2024. Wijzigingen zijn mogelijk, maar we blijven
inzetten op dezelfde studiedomeinen. Hou onze website
in het oog voor de meest recente informatie!
finaliteit doorstroom = richtingen die voorbereiden op het hoger

dubbele finaliteit =

finaliteit arbeidsmarkt =

onderwijs

richtingen die voorbereiden
op de arbeidsmarkt en het
hoger onderwijs

richtingen die voorbereiden
op de arbeidsmarkt

studiedomein
domeinoverschrijdend
Economie en
organisatie

domeingebonden

Economie-moderne talen

Bedrijf en organisatie

Economie – Wiskunde
Maatschappij en
welzijn

Welzijnswetenschappen
Humane wetenschappen

Opvoeding en begeleiding

Wetenschappen-wiskunde
STEM

Latijn-wiskunde
Moderne talen

Taal en cultuur
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Moderne talen-wetenschappen
Latijn-moderne talen

Gezondheidszorg

Biotechnologische en
chemische wetenschappen

Biotechnologische en
chemische technieken

Assistentie in wonen,
zorg en welzijn
Verzorging

Oud-leerlingen getuigen ...
FRAUKE BILLIET

CELINE VERSCHUEREN

(Wetenschappen-Wiskunde 2019), 3de
bachelor Agogische wetenschappen.

(7 Kinderzorg, 2019, jaar), Cross Media
Management.

Ik zat in mijn puberjaren niet altijd
goed in mijn vel. Er waren op school
heel wat leerkrachten die mij aanmoedigden om door te zetten, zin in leren te krijgen. In mijn
laatste jaar nam ik deel aan een debat over mogelijke verbeteringen in onze school en het onderwijs in het algemeen. Dit
heeft mij geprikkeld, een grote interesse opgewekt om mij met
het beleid van scholen bezig te kunnen houden. Vastberaden
ben ik daarom begonnen aan de opleiding Agogische Wetenschappen. De professoren noemen ons ‘veranderingsdeskundigen’. Volgend jaar begin ik aan mijn Master in Onderwijsagogiek en zal ik mijn onderzoek in Berlijn voeren. Centraal staat te
ontdekken hoe gelijke leerkansen en rijke leeromgevingen
vormgegeven kunnen worden. Ik kijk uit naar de toekomst!

Ik vond SNOR een heel leuke
school, omdat er veel groen is en je
heel makkelijk bij leerkrachten terecht kon met vragen of problemen. Ik ben kleuteronderwijs gaan studeren. Na een tijd besefte ik dat dit toch niet
helemaal mijn ding was. Dan heb ik alles omgegooid en
verder gaan kijken wat nog bij mijn interesses lag. Ik kwam
uit op Cross Media Management. Ik ben met een klein hartje begonnen, maar ondertussen zit ik in mijn laatste jaar, en
doe ik mijn afstudeerstage. Als je echt iets wil, kan je het
en denk zeker niet in hokjes! Ga ervoor en doe je best!

JANA VAN CAMP
(Wetenschappen - wiskunde 2020), 2de bachelor Verpleegkunde.

SNOR Duffel is een kwaliteitsvolle, makkelijk te bereiken school die
steeds actief bezig is om nog verder te groeien. De school wil het
graag zo aangenaam mogelijk maken voor alle leerlingen. Als er iets
is, kan je altijd terecht bij de leerlingenbegeleiding. Maar ook de leerkrachten zelf staan
open om naar leerlingen te luisteren en hen te helpen. Intussen zit ik in mijn tweede jaar
bachelor verpleegkunde in Mechelen. Misschien zal ik je ooit verzorgen, wie weet”
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Dagindeling
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.
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Pauze
Pauze met middagactiviteiten (sport, bib,
gezelschapspelen ...)
Pauze

MIDDAGMAALTIJD
Je kan in onze school je eigen lunchpakket opeten. Je
kan kiezen of je dit in de refter doet of op de speelplaats.
In de refter is koffie, thee en water voorzien.

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.

Kontich /Antwerpen

Sint-Norbertus
instituut
Lier

elijn

Station
Duffel

Kat

Per uur stoppen er regelmatig 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

e-W
ave
r

MET DE TREIN ...

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 ...

St.-

MET DE BUS ...

Rumst
Mechelen

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.
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Een laptop thuis en in de klas
Leren zonder toegang tot internet en digitale leermiddelen is niet
meer denkbaar. Daarom zorgen we er voor dat elke leerling kan
beschikken over een persoonlijke laptop.
Bij de start van het schooljaar krijgt elke leerling een laptop van
de school in bruikleen. Die laptop kan ook thuis gebruikt worden
voor schoolwerk. Voor een kleine jaarlijkse kost zorgen we er
voor dat die laptop steeds goed werkt en alle noodzakelijke
software bevat.
Het enige wat we vragen is dat er ook thuis een internetverbinding
ter beschikking is.
Meer informatie over ons laptopproject vind je de op de website
van de school: https://snorduffel.be/laptopproject/
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Infomomenten
Infomomenten en inschrijvingen
schooljaar 2022-2023

INSCHRIJVINGEN 1e JAAR:
vrijdag 11 maart (17.00 tot 21.00 uur)
OPENDEURAVOND:
vrijdag 22 april (17.00 tot 21.00 uur)
voor alle jaren
INSCHRIJVINGEN ALLE JAREN:
zaterdag 25 juni (10.00 tot 16.00
uur)
1 juli tot 7 juli (11.30 tot 19.00 uur)
24 augustus tot 31 augustus
(11.30 tot 19.00 uur)
Houd onze website zeker in het oog voor eventuele
Covid-aanpassingen of praktische modaliteiten.
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VOLUIT VOOR KWALITEIT!

Sint-Norbertus
instituut

Sint-Norbertusinstituut Duffel
Stationsstraat 6
2570 DUFFEL
T 015 30 38 58
info@snorduffel.be
www.snorduffel.be
www.facebook.com/Snorduffel

V.U.: Francis Van Caer, vzw KITOS, Tervuursesteenweg 2, 2800 MECHELEN

Tot ziens!

