
Sint-Norbertus
instituut

Voluit
voor kwaliteit!

Infobrochure
1ste graad



2

Beste (toekomstige) leerling,

Je zet binnenkort de stap naar het secundair onderwijs. Spannend!

Om je zo goed mogelijk te helpen bij het kiezen van een school en 
van een studierichting nemen we je in deze brochure mee op 
verkenning door onze eerste graad van het Sint-Norbertusinstituut.

Neem rustig de tijd om alles door te nemen en kom zeker op bezoek 
tijdens onze infodag of opendeurdag! Daar zal je zien dat naar 
school gaan véél meer meer is dan alleen maar studeren. We vinden 
het belangrijk dat jij je snel thuis zal voelen op onze school en dus 
nemen we echt de tijd om jou te leren kennen. We bekijken samen 
met jou waar je talenten liggen, wat je interesses zijn en hoe we jou 
kunnen ondersteunen bij het leren.

Samen gaan we op weg!

Tot binnenkort?

Team SNOR

Welkom op onze school



Rust en veiligheid

Het leren staat centraal

Verbanden leggen, kritisch nadenken, 
nieuwe kennis opdoen. Hoe vlot dat gaat, 
hangt allemaal af van hoeveel en welke 
kennis je al bezit. Hoe meer je weet, hoe 
makkelijker je leert.

Kennis en vaardigheden bijbrengen 
behoort tot de kerntaak van de school. 
We denken daarom als school na over 
welke kennis cruciaal is om onze 
leerlingen zich te laten ontwikkelen tot 
kritische en onafhankelijke personen in de 
maatschappij. Bovendien besteden we 
expliciete aandacht aan leerstrategieën 
om de leerstof duurzaam te verankeren 
en de weg te ontdekken naar levenslang 
leren.

Missie en visie
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Onze school werkt voortdurend aan kwaliteitsvol onderwijs in een warm en verbindend 
schoolklimaat. We doen er alles aan om elke jongere de kans te geven zijn of haar unieke 
talenten te ontdekken en te ontplooien. Het leren van de leerling versterken, dat is onze 
belangrijkste taak. We doen dat met de volgende drie pijlers binnen onze schoolwerking.

In onze hedendaagse samenleving zijn er 
veel prikkels. Sociale media, het internet, 
hobby’s, vrienden, studentenjobs... Ze 
strijden allemaal om de aandacht van 
leerlingen. Om het leren centraal te kunnen 
zetten, zijn rust en veiligheid dan ook twee 
belangrijke randvoorwaarden.

Door heldere afspraken te maken, brengen 
we rust en structuur in de leeromgeving, 
zodat elke leerling zijn individuele 
verantwoordelijkheid om te leren kan 
opnemen.

Leren is een individuele aangelegenheid, 
maar gebeurt op een school meestal in 
groepsverband. Leren van en met elkaar is 
bijzonder verrijkend als het in een veilige 
omgeving kan. Iedereen moet immers 
zichzelf kunnen zijn en fouten kunnen 
maken.

Expertise en kwaliteit

De rol van de leerkracht in het 
leerproces van leerlingen is niet te 
onderschatten. Leerkrachten die leerstof 
helder kunnen overbrengen, sterk zijn in 
klasmanagement en gerichte feedback 
kunnen geven, hebben een aantoonbaar 
positief effect op het leren van 
leerlingen.

Onze didactiek en evaluatie 
onderbouwen we daarom met 
wetenschappelijke inzichten. Op die 
manier werken we aan een team dat niet 
alleen sterk is binnen de eigen vakken, 
maar dat ook goed weet op welke 
manier de leerstof optimaal kan 
aangeleerd worden. Zo kunnen we 
blijvend inzetten op de zoektocht naar 
de beste aanpak en ondersteuning voor 
de noden van elke leerling.



Digitalisering
Een computer is niet meer weg te denken in de 
schoolcontext. We zetten hem op een gepaste 
manier in om het leren makkelijker en efficiënter 
te maken. Ook om in te inspelen op sommige 
individuele noden maken we gebruik van 
computers. 

Daarnaast werken we als school ook aan de 
digitale competenties en mediawijsheid die 
leerlingen nodig hebben om goed te 
functioneren in onze leefwereld.

Alle leerlingen die in september 2023 starten, 
krijgen voor een kleine jaarlijkse huurprijs een 
laptop van de school ter beschikking. Die 
laptop nemen ze dagelijks mee naar huis. Als 
school garanderen we een goede werking van 
dat toestel voor een periode van twee 
schooljaren. 

Cognitief sterk?
Leerlingen die sterk cognitief begaafd zijn, 
hebben vaak ook bijzondere noden in het 
secundair onderwijs. Naast inzicht over wat het 
betekent om cognitief sterk te zijn als persoon, 
hebben ze vaak ook andere uitdagingen nodig. 
In het schooljaar 2022-2023 zijn we gestart met 
een project in de eerste en tweede graad om te 
bekijken hoe we de motivatie van deze 
leerlingen op peil kunnen houden en hoe we 
ook hun leren kunnen versterken. We werken 
daarvoor samen met een team van experten.
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SNOR staat niet stil!



Goed onderwijs = teamwerk
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Samenwerken met professionals

Binnen de verschillende studiedomeinen, werken we actief 
aan een netwerk van organisaties, stageplaatsen, bedrijven 
en hogescholen. Door hun expertise toe te passen binnen 
onze schoolomgeving, versterken we de kwaliteit van onze 
eigen opleidingen en maken we ons onderwijs futureproof. 

Samenwerking met 
Expertisecentrum voor effectief 
leren (ExCEL - Thomas More)

Onze school werkt samen met de onderzoekers van ExCEL. 
We bekijken samen hoe wetenschappelijke inzichten over 
leren in de klaspraktijk kunnen omgezet worden. Zo zorgen 
we dat innovatie het leren van de leerling ten goede komt.



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.

Ons open leercentrum: we stimuleren je autonomie in een 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.

Een brede waaier aan middagactiviteiten.

Onze oud-leerlingen doen het goed in het hoger onderwijs en op 
de arbeidsmarkt.

Een groene leeromgeving

SNOR maakt het verschil!
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Eerste jaar van de A-stroom

De eerste graad (eerste en tweede middelbaar) 
is een oriënterende graad die je de weg wijst 
naar je latere studieloopbaan. De keuze die je 
nu maakt is niet bepalend voor je verdere 
schoolloopbaan.

In het eerste leerjaar A krijg je de tijd om de 
overgang te maken van het basisonderwijs naar 
het secundair onderwijs. Het basispakket (27 
lesuren per week) is voor alle leerlingen 
hetzelfde.

Naast deze algemene vakken kies je voor een 
keuzepakket (5 lesuren per week) dat past bij 
jouw talenten en interesses: TEx (taal en 
expressie), STEM, EXPLO (exploratie) en Latijn 
zijn de keuzes die je op onze school kan maken. 
Bij de keuzevakken wordt er, behalve bij Latijn, 
projectmatig gewerkt. Tijdens die projecten leer 
je, naast het vergaren van heel wat kennis, ook 
samenwerken, ict vaardigheden, creatief en 
probleemoplossend denken … Je keuze ligt vast 
voor een heel schooljaar maar is niet bepalend 
voor het tweede jaar.

Typisch voor onze school is het durfuur waarbij 
je een heel schooljaar aan een zelfgekozen 
project werkt. Onze leerkrachten coachen je, 
maar hier bepaal jij het tempo en de koers!

We kiezen ook voor BZL (BEGELEID 
ZELFSTANDIG LEREN) in je lessenrooster. We 
leren je hoe je je schoolwerk organiseert, op 
welke manier jij het best studeert, hoe je een 
planning opstelt … heel wat zaken die je voor de 
rest van je schoolcarrière (maar ook erna) zeker 
kan gebruiken!
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Artistieke vorming: beeld 1 u.
Artistieke vorming: muziek 1  u.

Algemene vorming (27 u.) 
voor alle klassen 1ste jaar A-stroom
Aardrijkskunde 2 u.
Engels 1 u.
Frans 3 u.
Geschiedenis 1 u.
Godsdienst 2 u.
Lichamelijke opvoeding 2 u.
Mens en samenleving 2 u.
Natuurwetenschappen 2 u.
Nederlands 4 u.
Techniek 2 u.
Wiskunde 4 u.

 

Latijn
Latijn
Durfuur

STEM
STEM-projecten
Begeleid Zelfstandig Leren
Durfuur

EXPLO
Projecten
Begeleid Zelfstandig Leren
Durfuur

 

TEx
Project taal-expressie
Begeleid Zelfstandig Leren
Durfuur

 keuzepakket (5 u.) 

32 
lesuren per week

Lessentabel 1ste leerjaar A

3 u.
1 u.
1 u.

3 u.
1 u.
1 u.

3 u.
1 u.
1 u.

4 u.
1 u.
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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!

4 u. Latijn

Latijn

Activiteit of project:
DE DAG DER KLASSIEKEN
Alle latinisten, van het eerste tot het zesde 
jaar, verzamelen om op een toffe manier van 
elkaar te leren. Elke klas bereidt een 
onderwerp voor. We duiken 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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“Ik heb de richting Latijn gekozen 
omdat de taal en cultuur van de 
Romeinen mij boeit! De richting 
is ook super leuk, omdat ik veel 
bijleer. Dat is ook handig want 
nu kan ik goed volgen bij andere 
taalvakken.Echt een grote 
aanrader.” (Nina, 1Lat)



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 te 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!

3 u. project taal-expressie

TEx

“In TEx ben je heel vrij en kan je 
al je creativiteit uiten. Je doet er 
ook super veel toffe opdrachten. 
Je werkt vaak samen, steeds met 
iemand anders.” (Ellen, 1TEx)
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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!

STEM

Activiteit of project:
CRIME SCENE INVESTIGATION - Je leert 
sporen onderzoeken en ontmaskert zo de 
moordenaar die onze school onveilig 
maakt!

SPOED! - Je wordt ondergedompeld in de 
wereld van microscopie en chemicaliën en 
leert over de verschillende bloedtypes.

11



Wil je van verschillende studiedomeinen proeven en 
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.

3 u. projecten

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 maakt kennis met de 
actualiteit. Een kijk op de bedrijfswereld zal jou motiveren 
om na te denken over het oprichten van een eigen zaak. 
Je leert meer over het ontstaan van geld en de soorten 
betaalmiddelen. Om af te sluiten maken we een reisje in de 
Europese landen.
TALEN - In dit project werken we rond de Franstalige 
cultuur van Frankrijk, Congo maar ook Canada. We 
zoomen in op idolen, muziek, sprookjes, traditionele 
gerechten, verschillen in uitspraak … 

Explo

“EXPLO is een fijne richting 
als je nog niet helemaal 
weet wat je wilt doen. Je 
werkt vaak samen binnen 
verschillende projecten, maar 
probeert zelfstandig naar een 
oplossing te zoeken.”

Jitte Vanhooreweghe 1EXPLOD
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Durfuur (in elk keuzepakket)
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 je een jaar lang. Zo leren we je nog beter kennen.

Een greep uit de vorige projecten:

      een eigen game ontwerpen,

      Spaans of Duits leren,

      je slaapkamer een make-over geven,

      tekentechnieken verfijnen,

      in de wereld van een DJ duiken,

      egelkastproject voor een verbindende buurt,

      een robotarm maken,

      een instrument leren spelen.
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“Ik vind het superleuk om een 
project te mogen kiezen. En dat 
je er ook tijd voor krijgt. Thuis 
heb je niet altijd veel tijd, met 
hobby’s en huiswerk. Je maakt je 
eigen dromen waar!”  (Mira, 1Lat) 



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. 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.

2 u. minoruren 
(1 optie naar keuze)

Taal en Cultuur

Mens en Samenleving

Economie

STEM

25 u. Algemene vorming  
voor alle klassen 2de jaar A-stroom

Aardrijkskunde 1 u.
Engels 2 u.
Frans 3 u.
Geschiedenis 2 u.
Godsdienst 2 u.
Lichamelijke opvoeding 2 u.
Natuurwetenschappen 1 u.
Nederlands 4 u.
Wiskunde 4 u.
Techniek 2 u.
Artistieke vorming: beeld 1 u.
Artistieke vorming: muziek        1 u.

Lessentabel 2de leerjaar A

Moderne talen 
en wetenschappen
2 u. wetenschappen
3 u. moderne talen

Klassieke talenSTEM-wetenschappen

Maatschappij en welzijn

Basisopties (5 u.) 
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32 
lesuren per week



STEM-wetenschappen:  

je ontdekt hoe wetenschappen, wiskunde, 
technologie, programmeren en ontwerpen 
verweven zijn,

je krijgt inzicht in technische systemen en 
constructies,

je ontwerpt prototypes vanuit je 
wetenschappelijke kennis,

we dagen je uit op ICT-vlak: Inkscape, 
Solidworks en Tinkercad zullen geen 
geheimen meer voor je kennen, daarnaast leer 
je ook programmeren.

Maatschappij en welzijn:

je verdiept je in hoe mensen met elkaar 
omgaan,

je leert debatteren maar ook reflecteren,

je bekijkt de wereld vanuit verschillende 
hoeken,

je denkt ook na over jezelf: wie je nu bent en 
wie je wil worden,

je volgt de actualiteit en durft die ook in 
vraag te stellen.

Klassieke talen:

je bent benieuwd hoe Latijn zijn sporen 
achterliet in andere talen,

je leert graag over de geschiedenis van de 
Romeinse cultuur,

je bent taalkundig sterk en wil net dat stapje 
verder gaan,

je leert hoe mythes nog steeds actueel zijn,

je gaat effectief aan de slag in de keuken 
met Romeinse recepten en ingrediënten.

Moderne talen en wetenschappen: 

je gaat op zoek naar hoe taal werkt,

je leert verschillende culturen kennen,

we organiseren een uitwisseling met 
leeftijdsgenoten uit Wallonië,

je verdiept je in microscopie,

je onderzoekt hoe chemie stiekem elke dag je 
leven mee bepaalt.

Basisopties
Wij bieden 4 basisopties van 5 lesuren aan. De keuze die je maakt, geldt voor een heel 
schooljaar. Na elke basisoptie kan je nog alle kanten uit.
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Taal en Cultuur 

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.

STEM 

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. 

Mens en Samenleving 

Uitdagende maatschappelijke thema’s en 
onderzoeksopdrachten staan centraal 
binnen deze minor. Aan de hand van 
minimodules neem je onderwerpen als 
armoede, het klimaat en mensenrechten 
onder de loep. Maar ook omgaan met 
digitale media komt aan bod. Daarnaast leer 
je ook wat een gezonde levensstijl inhoudt 
en hoe je hiermee zelf aan de slag kan 
gaan. We wisselen theorie af met creatieve 
opdrachten waarbij je jouw kunnen kan 
tonen. 

Minoruren
Tijdens 2 lesuren per 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.
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Economie 

Ben je benieuwd naar de basis van de 
economie: wie kiest hoeveel je betaalt? Wil 
je weten hoe producten tot bij jou geraken? 
Wil je misschien ooit een eigen bedrijf 
opstarten? En waarom kost een nieuwe 
smartphone niet overal evenveel? Dompel 
je onder in de boeiende wereld van de 
economie en ontdek het antwoord op al 
deze vragen.



Eerste jaar B-stroom
Als je de leerstof van het basisonderwijs nog niet helemaal onder de knie hebt, dan is 
het eerste jaar B-stroom 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 krijg je 
een uitstekende theoretische en praktische 
basisvorming van wetenschappen en 
techniek. In de projecten benaderen we 
steeds natuur, ruimte en techniek.  We 
doorlopen de wetenschappelijke cyclus of 
het technisch proces. 

Artistieke vorming (3 u.) - Tijdens artistieke 
vorming kan je je creativiteit ontplooien. In 
2 uur beeld en 1 uur muziek wordt er vanuit 
eenzelfde thema gewerkt. Ook andere 
kunstuitingen als drama, dans en media 
komen aan bod. 

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. 
Daardoor zal je beter in staat zijn om een 
gepaste studiekeuze te maken.

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. Een kernteam werkt nauw samen om 
jou te begeleiden. Op die manier zorgen we 
ervoor dat jij de tijd en de plaats krijgt om te 
werken aan wat je het meest nodig hebt.

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 aan 
groepsvorming en het leren plannen.

De algemene vorming wordt aangevuld 
met 2 uur godsdienst en 2 uur lichamelijke 
opvoeding.
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16 u. Algemene vorming 
Maatschappelijke Vorming 3 u.

Moderne talen (Frans en Engels) 3 u.

Nederlands 4 u.

Samen leven, samen leren (SL2) 2 u.

Wiskunde 4 u.

Artistieke vorming: beeld 2 u.

Artistieke vorming: muziek 1 u.

Godsdienst 2 u.

Lichamelijke opvoeding 2 u.

Natuur, ruimte en techniek 7 u.

Studie-oriënterende projecten 1 u.



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.

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 ondersteunt 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 21 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.

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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21 u. Algemene vorming 
Maatschappelijke Vorming 2  u.

Moderne talen (Frans en Engels) 3 u.

Nederlands 3 u.

Wiskunde 3 u.

Artistieke vorming: beeld 2 u.

Artistieke vorming: muziek 1 u.

Godsdienst 2 u.

Lichamelijke opvoeding 2 u.

Natuur, ruimte en techniek 3 u.

Studie-oriënterende projecten 2 u.

10 u. Basisopties

Economie en organisatie 5 u.

Maatschappij en welzijn 5 u.



Welkom op SNOR
De eerste dagen van het 
schooljaar 
We maken 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 klasleraren 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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“De eerste dag had ik enorm 
veel stress. Ik vroeg mij af 
of de leerkrachten wel leuk 
zouden zijn, of ik mijn weg 
zou kunnen vinden tussen alle 
grote gebouwen. Al snel was 
de stress weg en voelde ik me 
onmiddellijk thuis. 
(Tibo) 



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! 

Naaiatelier

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.

Breien en haken

Maak jij je eigen kledinglijn? Of heb jij een 
fantastisch creatief idee? De leerkracht 
deelt graag haar/zijn expertise met jou!

BIB

De bib is open tussen 12.30 u en 12.55 u, je 
kan hier dan een boek komen ontlenen om 
gezellig te lezen of om een taak te maken.

Open leercentrum

Leerlingen kunnen ervoor kiezen om in alle 
stilte een boek of strip te komen lezen in 
ons open leercentrum. Dit kan elke middag 
tussen 12.30 u en 12.55 u. 
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Sportvelden

Elke middag tussen 12.30 u en 12.55 u kan 
er gesport worden op de sportvelden in de 
buurt van de school. Er worden dan 
verschillende activiteiten georganiseerd, 
voor elk wat wils!

Creatief atelier

Teken en schilder je graag of hou je 
van andere beeldende technieken dan 
zit je hier op je plaats. Je brengt je 
eigen schetsboek mee die je in de 
loop van het jaar vult met jouw 
creaties. 

Gezelschapsspelletjes

Rummikub, UNO, Cluedo, Carcassonne, 
Jungle Speed, Monopoly … allerlei soorten 
spelletjes staan voor je klaar om samen met 
je vrienden te spelen. Je vervelen tijdens de 
middagpauze? Niet op onze school! 

Badminton

Elke middag tussen 12.30 u en 12.55 u kan 
er badminton gespeeld worden in de 
turnzaal van gebouw 24.
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SNOR leert je typen

Snel en blind leren typen? Wij kunnen het 
je leren! Elke vrijdagmiddag staan onze 
leerkrachten voor je klaar en kan je een 
cursus typen volgen.



Onze school leeft!

Leerlingenraad
Deze groep enthousiastelingen zet elk jaar 
hun schouders onder een hele waaier van 
projecten. Natuurlijk is er ook ruimte om na te 
denken over bijvoorbeeld de examenweek en 
het schoolreglement. 

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 gaan we aan de 
slag om jouw veiligheid onderweg te verhogen! 
Pimp je fluovest, leer wat een dode hoek is door 
zelf achter het stuur van een vrachtwagen te krui-
pen en ga helemaal uit de bol op onze fluofuif!

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.

Week van de poëzie

Onze leerlingenraad organiseert regelmatig 
ontspannende activiteiten zoals een muzikale 
middagpauze, het Kubb toernooi of de SNORcup. 

Muziek op de speelplaats
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     -week op SNOR
Op 14 maart viert de hele wereld    -dag. We 
organiseren deze week een heuse wedstrijd 
voor de wiskundeliefhebbers op onze school. 
Ons wiskundeteam daagt de leerlingen uit om 
verschillende opdrachten te volbrengen. 

Jaarlijks organiseert SNOR taaluitwisselingen 
tussen leerlingen van onze school en een school 
uit ‘Flone’ waar wij al jaren zeer nauwe banden 
mee hebben. Voorafgaand worden er 
kennismakingsdagen georganiseerd zodat onze 
leerlingen een beter inzicht krijgen in het 
schoolleven over de taalgrens.

Amay

SNORSKI
Onze leerlingen van het eerste jaar kunnen 
tijdens de paasvakantie op SNORski.Tijdens 
deze geweldige skireis kunnen onze leerlingen 
op eigen niveau op de vers gevallen sneeuw 
skieën. Onder andere een quiz, een bezoek 
aan het funpark en een fuif staan ook op het 
programma. 

Jaarlijks nemen onze leerlingen van het 2de jaar, 
leerkrachten en directie deel aan de Urban Trail. 
Dit is een loopparcours van 3 kilometer dat loopt 
door gebouwen die normaal niet toegankelijk zijn 
voor het grote publiek, waaronder de 
schoolgebouwen van SNOR, lagere school ‘De 
Basis’ en heel wat gebouwen van het 
psychiatrisch ziekenhuis.

URBAN TRAIL

23



2de graad

Studiedomein
finaliteit doorstroom = richtingen die voorbereiden op het hoger onderwijs

domeinoverschrijdend domeingebonden

Economie en organisatie Economische wetenschappen

Humane wetenschappen

Natuurwetenschappen

Latijn
Moderne talen

Maatschappij en welzijn Maatschappij- en 
welzijnswetenschappen

STEM Biotechnologische STEM- 
wetenschappen

Taal en cultuur

Wat na de 1ste graad?

1ste graad

Studiedomein
dubbele finaliteit = richtingen die 
voorbereiden op de arbeidsmarkt 

en het hoger onderwijs

finaliteit arbeidsmarkt = 
richtingen die voorbereiden 

op de arbeidsmarkt

Economie en organisatie Bedrijf en organisatie

Maatschappij en welzijn Maatschappij en welzijn Zorg en welzijn

STEM Biotechnieken
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3de graad

2de graad



Wat na de 2de graad?
3de graad

Studiedomein
domeinoverschrijdend domeingebonden

Economie en organisatie
Economie-moderne talen          

Economie-Wiskunde

Maatschappij en welzijn Humane wetenschappen Welzijnswetenschappen

STEM Wetenschappen-wiskunde
Biotechnologische en 

chemische wetenschappen

Taal en cultuur Latijn-wiskunde
Moderne talen
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finaliteit doorstroom = richtingen die voorbereiden op het hoger onderwijs

3de graad

Studiedomein
dubbele finaliteit = richtingen die 
voorbereiden op de arbeidsmarkt 

en het hoger onderwijs

finaliteit arbeidsmarkt = 
richtingen die voorbereiden 

op de arbeidsmarkt

Economie en organisatie Commerciële organisatie

Maatschappij en welzijn
Gezondheidszorg

Opvoeding en begeleiding
Assistentie in wonen, zorg 

en welzijn                         
Basiszorg en ondersteuning

STEM Biotechnologische en chemische 
technieken



MATHIAS REVERAERT
(Economie-wiskunde, 
2020), doctoraatsstudies 
aan de Universiteit 
Antwerpen.
“Ondanks dat ik als nieuwkomer 
niemand kende bij de start van 
mijn middelbare opleiding aan 
SNOR Duffel, verliep de 
integratie in de school 
probleemloos. Zowel de 

studenten als de leerkrachten ontvingen me met open 
armen en zorgden ervoor dat ik me meteen thuis 
voelde. In het verlengde van mijn studies Economie-
Wiskunde koos ik voor een bachelor sociaal-
economische wetenschappen en een master 
internationale betrekkingen en diplomatie aan de 
Universiteit Antwerpen. Tien jaar na mijn periode aan 
het SNOR Duffel zit ik in de eindfase van mijn 
doctoraatsstudies aan de Universiteit Antwerpen, waar 
ik onderzoek doe naar zogenaamde ‘insider threats’ of 
werknemers die hun eigen werkgever bijvoorbeeld 
bestelen, saboteren of bespioneren. Ik pluk vandaag 
nog steeds de vruchten van deze periode in SNOR 
Duffel, zowel op gebied van professionele 
vaardigheden als op vlak van sociale vaardigheden.”

JORN NEEUS
(Moderne talen 
wetenschappen), 
Office Management 
Bedrijfsvertaler – Bedrijfstolk  
“Ik ben pas in het 4de middelbaar 
ingestroomd in het SNOR. In 
Sint-Norbertusinstituut werd ik 
alvast warm onthaald. Hoewel ik 
nog worstelde met mezelf, 

waardoor ik het 5de middelbaar moest overdoen, zijn de 
leerkrachten me altijd blijven steunen en motiveren. Mede 
dankzij een leuke klasgroep in de opleiding Moderne 
Talen met 4u wiskunde, heeft SNOR ervoor gezorgd dat 
ik me ten volle kon ontwikkelen. Ik heb uiteindelijk een 
Bachelor Office Management Bedrijfsvertaler – 
Bedrijfstolk op de Karel de Grote-Hogeschool campus 
Groenplaats behaald. Nadien heb ik nog enkele 
bijscholingen gevolgd zoals een Getuigschrift 
Pedagogische Bekwaamheid en Preventieadviseur niveau 
II. Sinds kort heb ik de overstap gemaakt naar het 
onderwijs als centrumcoördinator van Technische 
Scholen Mechelen campus Merode. De diversiteit van 
onze jongeren en de ermee gepaard gaande 
problematieken liggen me nauw aan het hart. Het zijn de 
positieve ervaringen die ik op SNOR onthouden heb, en 
nu meeneem in mijn dagdagelijks werk.“

ANKE VAN CAMP 
(Wetenschappen-wiskunde 2020), master 
geneesmiddelenontwikkeling aan de KU Leuven.
“Aan SNOR heb ik heel veel fijne herinneringen   overgehouden, hoewel ik 
een beetje een speciaal geval was. Tijdens de overgang van het 4de naar 
het 5de middelbaar heb ik de diagnose lymfeklierkanker gekregen. Voor 
mij was dit een zeer onaangename periode aangezien ik niet naar school 
mocht komen en mijn vrienden niet kon zien. Gelukkig heeft SNOR samen 
met Bednet ervoor gezorgd dat ik mijn lessen van thuis uit kon volgen. Op 
SNOR heb ik een zeer goede basis gekregen binnen de wetenschappen 

om aan mijn huidige studies te kunnen beginnen. Daarnaast werd ik ook zeer goed begeleid bij het 
kiezen van mijn huidige studie.”

Oud-leerlingen getuigen ...
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Kontich /Antwerpen

Station
Duffel

Mechelen

Rumst

Lier
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Sint-Norbertus 
instituut

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 er regelmatig treinen op de lijn Brussel / Mechelen-Antwerpen in 
Duffel. De school ligt op 5 minuten wandelafstand van het station Duffel. Hier kan je 
meerdere keren per uur de trein nemen op de lijn Brussel-Mechelen-Antwerpen. 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.

Bereikbaarheid
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Infomomenten
Infomomenten en inschrijvingen 
schooljaar 2023-2024

Stationsstraat 6
2570 DUFFEL

T 015 30 38 58

info@snorduffel.be
www.snorduffel.be 

www.facebook.com/Snorduffel

INFODAG 1ste JAAR
- zaterdag 18 maart 11.00 tot 16.00 uur
- boek een rondleiding via www.snorduffel.be of scan de QR code

INSCHRIJVINGEN 1ste JAAR
- meld je kind aan: van 27 maart tot 21 april 2023
- Inschrijvingen na afspraak: woensdag 17 en 24 mei 2023 (16.00 tot 20.00 uur)

OPENDEURAVOND

- vrijdag 21 april van 17.00 tot 21.00 uur voor leerlingen van het 1ste t.e.m. 6de jaar

INSCHRIJVINGEN ALLE JAREN

- zaterdag 24 juni (10.00 tot 16.00 uur)
- 3 juli tot 7 juli (11.30 tot 19.00 uur)
- 24 augustus tot 28 augustus (11.30 tot 19.00 uur)

Meld je kind aan voor het eerste jaar secundair via:
https://meldjeaansecundair.antwerpen.be/


