Samen Leren
Samen Leven

Sint-Norbertus
instituut
Infobrochure
2de graad

Welkom
Beste (toekomstige) leerling,
Je hebt de eerste graad van het middelbaar onderwijs al
afgelegd: proficiat!
Nu is het tijd om een studiekeuze te maken! Misschien weet
je al wat je interesseert en welke richting je wil studeren? Of
twijfel je nog?
In deze brochure maken we je duidelijk welke richtingen wij
op onze school aanbieden en wat het verschil is tussen de
verschillende finaliteiten. Neem rustig de tijd om alles door te
nemen en laat je helpen door je leerkrachten en je
leerlingenbegeleider, ons hele team staat klaar om samen
met jou en je ouders een goede keuze te maken!
Naast de vele interessante vakken die je zal leren is het
minstens even belangrijk dat je je goed voelt op onze school!
Kom de sfeer opsnuiven tijdens onze opendeurmomenten
en bekijk ook eens welke projecten en activiteiten onze
school extra kleur geven!
Succes met je keuze!
Het SNOR team

SN
OR
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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

studiedomein

finaliteit doorstroom = richtingen die voorbereiden op het
hoger onderwijs
domeinoverschrijdend

domeingebonden

dubbele finaliteit =
richtingen die
voorbereiden op de
arbeidsmarkt en het
hoger onderwijs

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
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Moderne talen

finaliteit arbeidsmarkt =
richtingen die
voorbereiden op de
arbeidsmarkt

Bedrijf en organisatie

Zorg en welzijn

3de graad (vanaf 2023-2024)
studiedomein

finaliteit doorstroom = richtingen die voorbereiden op het
hoger onderwijs
domeinoverschrijdend

Economie en
organisatie

Economie-moderne talen

Maatschappij en
welzijn

Humane wetenschappen

domeingebonden

dubbele finaliteit =
richtingen die
voorbereiden op de
arbeidsmarkt en het
hoger onderwijs
Bedrijf en organisatie

Economie – wiskunde
Welzijnswetenschappen

Gezondheidszorg
Opvoeding en
begeleiding

STEM

Assistentie in wonen,
zorg en welzijn
Verzorging

Wetenschappen-wiskunde
Moderne talen-wetenschappen

Taal en cultuur

finaliteit arbeidsmarkt
= richtingen die
voorbereiden op de
arbeidsmarkt

Biotechnologische en
chemische wetenschappen

Biotechnologische en
chemische technieken

Latijn-wiskunde
Latijn-moderne talen
Moderne talen

Hogere richtingen 7de jaren

Graag op kot?
www.pedarooienberg.be

HBO5

Kinderzorg
Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige

Verpleegkunde
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Onze troeven

Oog voor motivatie:Keuzemogelijkheden, je eigen leerproces
in handen nemen, feedback geven en krijgen... Op deze
manier willen we je motivatie op peil houden.
Ruimte voor creativiteit en het verruimen van je blik op de
wereld.
SC.I.LLs: Een uur per week om te werken aan je skills
Mentor: Een leraar aan je zijde voor de leuke en minder leuke
momenten, die van dichtbij jouw traject op school mee volgt.
Een brede waaier aan middagactiviteiten.
A-Muze zet kunst in al zijn vormen centraal.
SNOR maakt het verschil!
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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

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 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,
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.
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Finaliteiten
Structuur vanaf het derde jaar
De richtingen vanaf het 3e jaar worden in een tabel geplaatst
waaruit je kan aflezen tot welke finaliteit en welk studiedomein
ze behoren.
De finaliteit vertelt je wat mogelijk is na het secundair
onderwijs. Doorstroomrichtingen zullen je voorbereiden op
studies in het hoger onderwijs. Na een richting uit de
arbeidsmarktfinaliteit, kan je meteen aan de slag in het
werkveld. Daarnaast zijn er richtingen in de dubbele finaliteit
die zowel inzetten op bepaalde vormen van hoger onderwijs
als op beroepsvaardigheden.
Het studiedomein bepaalt de inhoudelijke focus van een
richting. Door een studiedomein te kiezen, specialiseer je
jouw algemene vorming met vakken uit een interessegebied
dat bij jou past.
In de doorstroomfinaliteit zijn er ook domeinoverschrijdende
studierichtingen. Hoewel er in deze richtingen ook
inhoudelijke verschillen zijn, zetten ze toch vooral in op een
brede algemene vorming met een meer theoretische aanpak.
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Hoe maak je een keuze?
Onze school zal je goed begeleiden naar een studierichting
die bij jou past. Luister daarom ook steeds aandachtig naar
de adviezen die je vanuit de klassenraad krijgt. Leerkrachten
kennen jou soms beter dan je denkt.
Als je de zoektocht voor jezelf begint, dan kijk je eerst naar
de finaliteiten.
Hou je van een theoretische aanpak die veel linken legt
tussen verschillende vakken? Wil je graag verder studeren
na het secundair? Heb je goede resultaten voor alle vakken
uit de algemene vorming van de eerste graad? Dan is een
richting uit de doorstroomfinaliteit iets wat je zeker moet
overwegen.
Ben je heel praktisch ingesteld? Steek jij graag de handen uit
de mouwen? Heb je al een duidelijke interesse voor een
beroep? Zoek dan zeker uit welke richting uit de
arbeidsmarktfinaliteit het beste bij jou past.
Jij wil je verdiepen in een studiegebied dat je intereseert? Je
houdt van praktijk, maar wil ook de theorie erachter kennen?
De dubbele finaliteit bevat wellicht een richting die bij jou
past!

Na de keuze voor een finaliteit kijk je naar jouw eigen
interesses en talenten om een studiegebied te bepalen.
Onze school heeft richtingen in de volgende studiegebieden:
STEM: voor leerlingen die gepassioneerd zijn 		
door wetenschap en techniek
Maatschappij en welzijn: voor leerlingen die 		
geboeid zijn door mensen, hun gezondheid en 		
hoe ze samenleven
Economie en organisatie: voor leerlingen die 		
willen weten hoe bedrijven en economie onze 		
samenleving mee vorm geven.
Kies je voor een domeinoverschrijdende richting, dan vind je
deze domeinen ook in iets mindere mate terug in de
studierichtingen. Voor deze richtingen is het vooral belangrijk
dat je sterk bent in algemene vorming, met vooral goede
resultaten voor wiskunde, talen, Nederlands en geschiedenis.
Wat meer uitleg over de richtingen die wij aanbieden, vind je
verder in de brochure, op aparte insteekbladen en op onze
website.
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Keuze uur
In enkele doorstroomrichtingen kan je jouw lessenpakket
verfijnen met een wekelijks lesuur naar keuze. Niet alleen is
het een verbreding van je algemene vorming, je maakt op
die manier ook kennis met een vak uit een ander studiegebied.
Je kunt kiezen uit Duits, economie, filosofie of informatica.
De keuze in het 4e jaar hoeft niet dezelfde te zijn als in het
3e jaar.
Duits: Dit zal je eerste kennismaking zijn met de taal van
Goethe, Einstein en Rammstein. Via standaardzinnen leer je
eenvoudige gesprekken voeren en boodschappen begrijpen
die in Duitstalige landen van pas kunnen komen. Je leert
bijvoorbeeld jezelf voorstellen, over je hobby’s praten of iets
bestellen op restaurant. Maar we leren natuurlijk ook de
Duitse cultuur wat beter kennen. Op korte tijd kan je best wel
wat en ben je misschien wat beter voorbereid op je volgende
uitstap.
Economie: Als je weet dat het economisch nieuws haast
dagelijks in het middelpunt van de actualiteit staat, begrijp je
dat dit vak veel aandacht besteedt aan actueel economisch
nieuws. Je verkent het vak via enkele basisbegrippen die we
linken aan die actualiteit. Op die manier krijg je al wat meer
inzicht in de relatie van economie tot de maatschappij en de
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rol die de overheid, ondernemingen en organisaties daarin
speelt.
Filosofie: Filosofie helpt jou om na te denken over jouw
eigen identiteit en de wereld waarin je leeft. Je leert kritisch
te oordelen en je ontwikkelt jouw vaardigheden om een
eigen mening te vormen en grondig te onderbouwen. In dit
keuze-uur ga je aan de slag en laat je je hersenen kraken! Het
gaat in eerste instantie niet om de filosofische theorieën en
denkers op zich, maar wel hoe je die in de praktijk kunt
gebruiken om samen na te denken.
Informatica: Informatica is meer dan kunnen werken met
een computer. Je kunt die computer ook vooral laten werken
voor jou! Je verkent mogelijkheden om de computer
complexere berekeningen te laten uitvoeren en gegevens
voor je te laten verwerken. Op het einde kan je bv. een
rekenblad zelfstandig opbouwen. Je zal zien dat rekenwerk
een stuk makkelijker kan! Er worden ook tools aangereikt om
multimedia te leren bewerken. In het 4e jaar ga je dieper in
op een syntaxgevoelige (“echte”) programmeertaal, waar
zeker ruimte is voor jouw eigen project.

A-Muze
In het derde middelbaar krijg je 1 uur per week het vak
A-muze. Hierbij staat kunst in al zijn vormen centraal. Je
maakt kennis met verschillende kunststromingen en
cultuuruitingen om op die manier kunst te leren zien en te
begrijpen. Het wordt een zoektocht naar hoe je zelf kunst
kan creëren en je ontdekt je eigen smaak en voorkeur.

Maatschappelijke
en economische
vorming
In het vierde jaar kiezen we ervoor om per week een uurtje
maatschappelijke en economische vorming in te plannen. Je
leert hier onder andere de basisprincipes van omgaan met
geld, maar we staan ook stil bij hoe bedrijven en organisaties
zich organiseren met aandacht voor de mens en voor onze
planeet. En wat is de rol van de overheid in onze maatschappij?
Waarom kopen we wat we kopen? Wat zijn onze rechten en
plichten? Heel veel boeiende vragen die ervoor zorgen dat je
de wereld om je heen beter zal begrijpen.
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SC.I.LL.s
SC: Verschillende sociale competenties en vaardigheden
komen aan bod, zoals samenwerken, feedback geven en
ontvangen, organiseren, reflecteren, motiveren...
ICT: Hoe haal je het maximum uit jouw laptop en op welke
manieren kan je hem inzetten tijdens de lessen en thuis?
LL: Leren leren door het testen van verschillende methodes
om een studiemethode te vinden die bij jou werkt.
s: Kortom, tijdens het uurtje SC.I.LLs zetten we in op jouw
vaardigheden.
Per rapportperiode werk je aan elke component via een
doorschuifsysteem. Je werkt voornamelijk zelfstandig en
digitaal. Je krijgt feedback maar geen punten. Het doel is
immers dat je groeit in het leren en leven op school en
daarbuiten.
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Mentorschap
Vanaf het derde middelbaar heb je geen klastitularis, maar
een mentor. Dit is een leraar die naast lesgeven extra tijd
maakt om met jou op zoek te gaan naar je talenten en je
helpt bij zaken die je moeilijk vindt.
Jouw mentor gaat regelmatig met jou in gesprek. Samen sta
je stil bij je studieresultaten, ga je op zoek naar hoe je best
leert plannen en organiseren of bespreek je andere zaken
waar je tegenaan loopt.
Daarnaast is het minstens even belangrijk om hem/haar te
laten weten hoe je je voelt op onze school! Je kan bij hem/
haar terecht voor een babbel en ook voor ouders is je
mentor het eerste aanspreekpunt.
Je mentor coacht je dus bij het leren en het leven op onze
school!

13

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 toegewezen. 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.
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Trots op onze
leerlingen

Naast leren op school hebben we ook aandacht voor de
wereld buiten de schoolpoort! We vinden het belangrijk om
als school in te zetten op duurzaamheid, dienstbaarheid en
diversiteit! Daarvoor laten we onze leerlingen graag zien
aan de buitenwereld! Ook dit is SNOR Duffel!
Onze leerlingen lieten hun mening horen op de klimaatactie!
Na een mars naar het gemeentehuis deden ze heel wat
voorstellen om onze school en de gemeente klimaatbewust
te maken!

Na de overstromingen de voorbije zomer staken de leerlingen
van 6 STW de handen uit de mouwen in Fraipont. Ze gingen
meehelpen in een kleuterschool en zorgden ervoor dat de
kleuters opnieuw konden ravotten op de speelplaats!

We meten ons graag met andere scholen en mogen hier
zeker gezien worden! In de wiskunde-olympiade behaalde
Lana (4 Latijn) vorig jaar een 3e plaats! Op 13 307 deelnemers
een bijzonder mooie prestatie!

Op de European Statistics Competition haalden de leerlingen
van 4 Humane wetenschappen zelfs 2 prijzen binnen: een
gouden én een zilveren medaille!
Presentator Tom De Cock daagde de Vlaamse jeugd uit om
een vervolg te schrijven op een fragment uit zijn boek ‘Lily’.
“Onze” Prinka (2 moderne talen wetenschappen) behaalde
de derde plaats!
Onze leerlingen van 7 kinderzorg maakten ontwikkelingsboxen
voor onthaalouders en gaven die gratis cadeau! Van
studieboek naar werkvloer: een kleine stap voor onze
leerlingen, een grote hulp voor de collega’s uit de kinderzorg!
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Middagactiviteiten
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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? Daag jij je vrienden
uit voor een gezelschapsspel of wil je graag blind leren
typen? Misschien volg je geen STEM, maar wil je wel
meewerken aan een project? Droom je graag even
weg tijdens het lezen van een boek?
Onze middagactiviteiten zorgen voor een pauzemoment
op een manier die jij zelf kiest!

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.

Pauze
Pauze met middagactiviteiten (sport, bib,
gezelschapspelen ...)
Pauze

MIDDAGMAALTIJD
Je kan in onze school je iegen 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.
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Infomomenten
Infomomenten en inschrijvingen
schooljaar 2022-2023

INSCHRIJVINGEN 1e JAAR:
vrijdag 11 maart (17u00 tot 21u00)
OPENDEURAVOND:
vrijdag 22 april (17u00 tot 21u00)
voor alle jaren
INSCHRIJVINGEN ALLE JAREN:
zaterdag 6 juni (10u00 tot 13u00)
zaterdag 25 juni (10u00 tot 16u00)
1 juli tot 7 juli (11u30 tot 19u00)
24 aug tot 31 aug (11u30 tot 19u00)
Hou onze website zeker in het oog voor eventuele
Covid-aanpassingen of praktische modaliteiten
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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.

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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VOLUIT VOOR VERNIEUWING!

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!

