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     Vind jouw studierichting
STUDIEWIJZER OLVP BORNEM



Ga je binnenkort naar het secundair onderwijs en ben je  
nog op zoek naar een studierichting? 

Een nieuwe school, een nieuwe werking, nieuwe vrienden  
en vooral de keuze van wat je kind wil doen tijdens de komende  
maanden en jaren.

Waarvoor heeft je kind aanleg? Wat interesseert je puber?  
Of wat vindt je dochter of zoon net helemaal niét leuk?
Deze brochure helpt je al op weg voor de studiekeuze in  
het secundair onderwijs. 
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S A M E N  M A K E N  W E  S C H O O L



BEGELEIDEN 
Het voltallige schoolteam biedt je een brede basiszorg en  
indien nodig, extra zorg.

THUISGEVOEL
Jouw welbevinden staat centraal. We zorgen voor een veilig  
schoolklimaat waarbij je jezelf mag en kan zijn.

TALENTEN ONTDEKKEN
Wat doe je graag? Wat lukt je goed? Wat wil je uitproberen?  
Wat wil je verder ontwikkelen en ontdekken?

KEUZES MAKEN
We gaan samen op stap en leren je keuzes maken: studiekeuzes,  
deelname aan activiteiten, persoonlijke keuzes ... Elke keuze is een kans  
om verder te groeien. We vinden het belangrijk dat jij deze kans  
met beide handen grijpt.

VLOTTE DOORSTROMING
We zetten in op een vlotte overgang vanuit het basisonderwijs en  
begeleiden je naar een geschikte studiekeuze na de 1ste graad  
op basis van je talenten en interesses.

GEËNGAGEERDE EN LEERGIERIGE BURGERS
Op onze tocht, geïnspireerd door de christelijke waarden, willen  
we jouw solidariteit en sociaal engagement stimuleren. Je krijgt veel  
mogelijkheden om uit te groeien tot een geëngageerde jongvolwassene 
die klaar is voor wat de toekomst brengt.
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MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN
Kies je voor maatschappij en welzijn dan werk je met kleine projecten aan zeer uiteenlopende 
thema’s als zelfbeeld, talenten, gezonde levensstijl, diversiteit, samenwerken ...
Elk project bevat een praktische opdracht zodat je je talenten kan ontdekken en ontplooien.
Zo maak je gezonde ontbijtgerechtjes, een scrub, een spiegel ... en gaan we op zoek naar jouw 
creatieve vaardigheden.

STEM-WETENSCHAPPEN
Kan je niet genoeg krijgen van wetenschappen, dan kan je in onze school een  
wetenschappen- en technologiebad nemen. Je ontdekt de werking van electriciteit en maakt 
je eigen decoratieverlichting. Je leert op de juiste manier hout bewerken om vervolgens je 
bureau te pimpen. Je leert programmeren waardoor je je eigen speelgoed kan leren hacken 
en waant je als een echte wetenschapper met tal van wetenschappelijk en technologisch 
onderzoek. Kortom, bij STEM duik je in een wereld vol nieuwe ervaringen en ontdekkingen.

MODERNE TALEN
Als je kiest voor talen, ga je creatief aan de slag met zowel de Nederlandse als de Franse 
taal. Samen met medeleerlingen schrijf je een fotoverhaal of maak je een Vlog, leer je  
improviseren onder begeleiding van een acteur en ga je op zoek naar woorden om
een eigen gedicht te distilleren.

In het 2de jaar verdiep je je ook in de Engelse taal. Je maakt een hippe poster over  
de Engelse cultuur en presenteert een heuse fashion show ...

LATIJN
Je bent leergierig, hebt een brede interesse in taal en cultuur en je bent geboeid door  
de geschiedenis van de Grieken en de Romeinen. In de lessen Latijn leer je niet alleen  
hoe de taal is opgebouwd, maar lees je ook boeiende teksten over verhalen uit de Klassieke 
Oudheid. Je gaat op zoek naar het verband tussen Latijn en onze woorden en tijdens  
workshops ga je terug in de tijd en leer je o.a. Romeins koken. 

Start je in het 1ste leerjaar A dan heb je jouw  
getuigschrift van het basisonderwijs bekomen en maak  
je een keuze op basis van je talenten en interesses.
 
In OLVP Bornem kan je kiezen tussen:
> Maatschappij en welzijn
> STEM-wetenschappen
> Moderne talen
> Latijn
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Latijn Moderne talen
STEM  

wetenschappen
Maatschappij  

& welzijn

Frans
Nederlands
Wiskunde
Mens & samenleving
Natuurwetenschappen
Aardrijkskunde
Geschiedenis (optie CLIL)
Techniek
Lichamelijke opvoeding
Beeld
Godsdienst 
Basis
Latijn
Maatschappij & welzijn
Moderne talen
STEM
ID 
Individueel differentiatiemoment 
Latijn / Nederlands
Frans / wiskunde
Leer-wijzer
Totaal

4 
4 
4
2
2
2
1
2
2
2
2

27
4

1

(1)
32

4 
4 
4
2
2
2
1
2
2
2
2

27

3

1

1
32

4 
4 
4
2
2
2
1

2
2
2

27

3

1

1
32

4 
4 
4
2
2
2
1
2
2
2
2

27

3

1

1
32

Algemeen onderwijs / EERSTE JAAR A

   (1) Deze lessen worden geïntegreerd in de vakken.

2 > STEM

Latijn
Moderne talen & 
wetenschappen

STEM  
wetenschappen

Economie 
& organisatie

Maatschappij  
& welzijn

Frans
Nederlands
Engels
Wiskunde
Natuurwetenschappen
Aardrijkskunde
Geschiedenis (optie CLIL)
Techniek
Lichamelijke opvoeding
Muziek
Godsdienst 
Basis
Latijn
Maatschappij & welzijn
Moderne talen & wetensch. *
STEM-wetenschappen
Economie & organisatie
ID 
Individueel differentiatiemoment 
Latijn / Nederlands
Frans / wiskunde
Totaal

3 
4 
3
4
1
1
2
2
2
2
2

26
5

1

32

3 
4 
3
4
1
1
2
2
2
2
2

26

5

1

32

3 
4 
3
4
1
1
2

2
2
2

26

5

1

32

3 
4 
3
4
1
1
2
2
2
2
2

26

5

1

32

3 
4 
3
4
1
1
2
2
2
2
2

26

5

1

32

Algemeen onderwijs / TWEEDE JAAR A     

2 > STEM

* Je krijgt 2 u wetenschappen en 3 u talen waarbij we de focus leggen op Frans én Engels. 
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> vernieuwen
> loslaten
> onderzoekende houding
> durven 
   experimenteren
> creëren

Manier van

doen

Je leert ook kritisch denken 
omdat je een eigen onder-
bouwde mening leert geven. 
Omdat je kritisch en actief zal 
leren omgaan met media word 
je meer en meer digivaardig en 
mediawijs. Je zal betrouwbare 
informatie leren zoeken,  
vinden en selecteren met  
ICT-hulpmiddelen. 

CLIL is een krachtig leermiddel 
waarbij je niet afgestraft wordt 
voor taalfouten. Door een 
andere taal tegelijkertijd in te 
oefenen krijg je meer spreek-
durf, groeit je zelfvertrouwen in 
de nieuwe taal en vergroot je 
motivatie. Taalsterke leerlingen 
krijgen zo een extra uitdaging, 
maar ook taalzwakkere leerlin-
gen krijgen extra leerkansen 
door de andere taal meer te 
gebruiken. 

Zo kan je 
bijvoorbeeld 
kiezen voor  
geschiedenis in 
het Frans of
  Engels.

CLIL is de ideale 
voorbereiding op het 
hoger onderwijs waarin 
Engels, Frans en Duits 
steeds meer gebruikt 
worden in cursussen en 
colleges. Kies je voor  

CLIL, 
dan leer je een 
vak en groeien je 
taalvaardigheden. 

De CLIL-lesmethodiek 
stimuleert die vaardigheden die onze kijk op
leren bepalen. Ze maken deel uit van de vaardigheden 
van de 21e eeuw waarbij je:

• een boodschap goed moet kunnen overbrengen en ontvangen
• doelgericht te werk gaat, passend bij elke situatie
• samen een doel moet behalen, elkaar moet kunnen  
   aanvullen & ondersteunen. 
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> Oplossingsgericht
> Creatief
> Informatievaardig
> Kritisch
> Taalvaardig
> Actief betrokken

Zo bieden we in het  
eerste jaar geschiedenis 
aan in het Frans en in het 
tweede jaar tot en met het 
zesde jaar geschiedenis  
in het Engels.

> Onderzoeken 
> Samenwerken
> Communiceren
> Functioneel omgaan met media
> Zelfstandig leerstof verwerken
> Doorzetten

CLIL is een krachtige methodiek die gericht is 
op zelfstandig en actief werken aan de doelen 
van het vak geschiedenis. Tegelijk verwerf je 
ook taaldoelen. Je verrijkt je woordenschat en 
leert oog hebben voor taalcorrectheid. Je mag 
taalfouten maken zonder dat het invloed heeft 
op je resultaat. Je krijgt meer spreekdurf en je 
zelfvertrouwen groeit in de vreemde taal. 

Geschiedenis in het 
Frans of Engels; echt 
tof! Ik leer niet alleen 
over het verleden, 
maar elke les oefen 
ik ook schrijven en 
spreken in een andere 
taal.

   

«

«

   Daan,     
 Leerling CLIL

CLIL is de ideale  
voorbereiding op  
het hoger onderwijs waar 
vreemde talen steeds 
meer gebruikt worden in 
cursussen en colleges.
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Beroepenveld leren / TWEEDE JAAR B      

Tweede jaar 
B

Frans & Engels
Nederlands
Wiskunde
MaVo 
Natuur & ruimte
Techniek
Lichamelijke opvoeding
Godsdienst
Muziek 
Basis
Maatschappij & welzijn:
     > Haar- en schoonheidszorg
     > Mode
     > Verzorging
Economie en organisatie
Talentmoment
Klasmoment 
Totaal

4
3
3
2
1
2
2
2
1

20
6

4
1

1
32

Beroepenveld leren / EERSTE JAAR B

Eerste jaar 
B

Frans
Nederlands
Wiskunde
Maatschappelijke vorming MaVo 
Natuur & ruimte
Techniek
Lichamelijke opvoeding
Beeld
Godsdienst
Muziek 
Basis
Talentmoment
Klasmoment 
Totaal

2
4
4
3
3
4
2
2
2
1
27
4
1

32

We focussen op differentiatie en  
remediëren zodat elke leerling zich op 
zijn/haar niveau kan ontwikkelen.

Heb je een advies voor 1B gekregen of heb je 
geen getuigschrift van de lagere school, dan  
start je in het 1ste leerjaar B. Je komt in  
een kleine klasgroep terecht waar je persoonlijk 
begeleid wordt. Al doende ga je leren via  
allerlei praktische opdrachten en gaan we op 
zoek naar jouw talenten. Het leerkrachtenteam 
staat klaar om je te laten schitteren!

Talentmoment
Tijdens het talentmoment ga je actief op zoek 
naar jouw talenten. Je werkt via actieve  
werkvormen aan verschillende projecten waarbij 
je zeer sterk praktijkgericht aan de slag gaat.  
Sociale vaardigheden en samenwerken komen 
sterk aan bod.

Klasmoment
Eén keer per week hebben we een klasmoment 
en bespreken we de voorbije week. Je krijgt tips 
over het leren en studeren op school en  
we bespreken het welbevinden van onszelf en  
de anderen in de klas en op school.
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S A M E N  M A K E N  W E  S C H O O L

Kunnen samenleven 
en samenwerken met 
mensen met 

verschillende 
achtergronden

SOCIALE EN CULTURE-

LE VAARDIGHEDEN

Nieuwe oplossingen 
en ideeën kunnen 
bedenken en deze 
kunnen uitwerken

C
RE

AT
IV

IT
EI

T Gezamenlijk een doel halen 
en elkaar kunnen aanvullen 
en ondersteunen

ZELFREG
ULERING

Eigen 
onderbouwde 
mening of 
visie 
kunnen geven

KR
IT

IS
CH 

DE
NK

EN

Kansen zien, 
creëren en 
benutten

ONDERNEMEND SAMENWERKEN

Doelgericht gedrag laten zien, 
passend bij de situatie
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VAARDIGHEDEN 21STE EEUW
ONZE KIJK OP LEREN

S A M E N  M A K E N  W E  S C H O O L

Een probleem
omschrijven en een 
oplossing kunnen 
bedenken

Kunnen samenleven 
en samenwerken met 
mensen met 

verschillende 
achtergronden

Goed informatie zoeken, vinden en 
selecteren met ICT-hulpmiddelen
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SOCIALE EN CULTURE-

LE VAARDIGHEDEN
Kansen zien, 
creëren en 
benutten

ONDERNEMEND

Een boodschap goed 
overbrengen en ontvangen

COMMUNICEREN

Kritisch en 
actief omgaan 
met media

DIGIVAARDIG
MEDIAWIJS
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IEV
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RD
IG
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We willen een veilige omgeving creëren, waar jij je als leerling thuis voelt. Je leert beter als  
je je goed voelt in je vel. Hoe organiseren we dit concreet op onze school? 
Er staat een gemotiveerd en geëngageerd team voor je klaar. Je krijgt van verschillende  
leerkrachten les die je persoonlijk begeleiden en coachen. Twee leerkrachten zijn je  
klassenleraars, bij wie je steeds terecht kan. 

Het wekelijkse Individuele Differentiatiemoment ID helpt je om bepaalde leerstof extra in  
te oefenen. Leerkrachten geven je aan waaraan je nog wat kan werken en coachen je hierbij.
Je gaat ook aan de slag met verdiepende, uitdagende oefeningen. Je werkt hierbij op 
je eigen tempo en volgens je mogelijkheden.

Hoe maak je jouw boekentas? Hoe maak je een weekplanning? Wat werkt er wel en wat  
werkt er niet bij het voorbereiden van toetsen, proefwerken? Hoe verwerk je een lange tekst? 
Tijdens leer-wijzer helpen we je bij je leerproces en reiken je leerstrategieën aan zodat 
je je eigen weg kan zoeken naar een geschikte werkmethode.
We hopen je zo leer-WIJZER te maken.

In de huiswerkklas heb je de mogelijkheid om je huiswerk op school te maken  
onder begeleiding van een leerkracht.

Op verschillende tijdstippen tijdens het schooljaar voeren de klassenleraars een gesprek met jou 
om te horen hoe het met je gaat en hoe we je kunnen helpen. Deze leerlingencontacten 
dragen bij tot jouw welzijn op onze school.

Om te polsen of je alle leerstof beheerst, evalueren we via taken, toetsen, werkstukjes ...
Geleidelijk aan leer je ook grotere gehelen verwerken. Verschillende vakken doen dit verspreid 
over het schooljaar = GESPREIDE evaluatie. Andere vakken gaan via PROEFWERKEN na of 
je de geziene leerstof al dan niet beheerst. We hebben hierbij steeds veel aandacht voor jouw 
leerproces en jouw groei naar zelfstandigheid.
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8.00 u.   De school opent. 
8.30 u.   eerste lesuur 
9.20 u.   tweede lesuur  
10.10 u.  pauze

10.25 u.  derde lesuur 
11.15 u.   vierde lesuur 

12.05 u.  middagpauze 
                         mogelijkheid om naast de  
  lunch deel te nemen aan 
                       middagactiviteiten

13.10 u.  vijfde lesuur 
14.00 u.  zesde lesuur  
14.50 u.  pauze

15.05 u.  zevende lesuur 

15.55 u.  einde lesdag  
  start huiswerkklas 
16.45 u.  einde huiswerkklas 

Wie weet ontdek je tijdens de middagpauze  
nieuwe talenten bij jezelf of raak je in iets  
nieuws geïnteresseerd? We hebben voor elk  
wat wils: schaken, dans, handwerkclub,  
vlechten, balsporten, LEGO Education  
Innovation Studio, fantasie rollenspellen,  
muziek, leerlingenraad ... 
Ook organiseren we regelmatig in de loop van  
het schooljaar ‘een week van duurzaamheid’,  
een ‘fluodag’ ... 

Zoals je merkt kiezen we  
voor een lange middagpauze,  
zodat je de tijd krijgt om  
rustig te eten en  
te ontspannen. We vinden  
het zinvol dat je tijdens  
de middagpauze aan andere  
activiteiten kan deelnemen  
dan schoolwerk. Je kan  
kiezen uit een hele reeks  
aan activiteiten. 

S A M E N  M A K E N  W E  S C H O O L

Elke dinsdag en donderdag heb je de  
mogelijkheid om aan de huiswerkklas deel  
te nemen. Je kan dan nog een lesuur  
werken en leren op school zelf. Dit gebeurt  
in kleine groepen onder begeleiding van  
een leerkracht. 
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Samen bouwen we aan een warme omgeving waar je jezelf kan en mag zijn. We leven samen 
op school en bouwen aan een veilige thuis. Dit doen we o.a. door het organiseren van volgende 
activiteiten: 

Eind augustus ontvangen we alle eerstejaars en hun ouders op school zodat zij al kennis  
kunnen maken met de klasgenoten en de twee klassenleraars. Ook de eerste twee schooldagen 
in september staan volop in het teken van het verwelkomen van alle nieuwe leerlingen! 

Met de hele eerste graad vieren we traditioneel elk schooljaar het  
Onze-Lieve-Vrouw-Presentatiefeest. We trekken er een dag op uit: we gaan zwemmen in een 
subtropisch zwembad en springen in een trampolinepark. Of traditioneel op uitstap naar de zee! 

Op regelmatige tijdstippen organiseren we een ‘week van de duurzaamheid’. De activiteiten  
tijdens de middagpauzes staan dan in het teken van duurzaamheid vb. inzamelactie lege  
batterijen, afvalvrij maken van onze schoolomgeving, workshop klimaatacties ... 

De jaarlijkse sportdag is een dag vol beweging. We zijn de hele dag sportief en spelend bezig. 
Elk jaar maken onze tweedejaars de keuze: de sportievelingen gaan op 4-daagse fietstocht 
naar Geraardsbergen en de andere leerlingen gaan op uitstap in de nabije omgeving  
(verkennen van o.a. de stad Mechelen). 

Als afsluiter organiseren we op het einde van elk trimester voor onze leerlingen uit de B-stroom 
projectweken. Ze gaan projectmatig aan het werk en organiseren een groot kerstfeest,  
een escaperoom ... Op het einde van het tweede jaar B gaan we als apotheose met onze  
leerlingen op 3-daagse naar zee.

Kijk je liever al eens verder? In de tweede en derde graad staan er verschillende meerdaagse 
binnen- en buitenlandse uitstappen op het programma. Daarnaast is er ook de mogelijkheid 
om deel te nemen aan buitenlandse uitwisselingsprojecten. 
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V LOT T E  D O O R S T R O M I N G O N T W I K K E L E N

EERSTE GRAAD

Algemeen onderwijs

Economie en organisatie

Economie en organisatie

LatijnEconomie & organisatie

Latijn Moderne talen

Moderne talen
wetenschappen

Maatschappij & welzijnSTEM wetenschappen Eerste jaar B

Tweede jaar BSTEM wetenschappen

Economische
wetenschappen

Economie 
moderne talen

Maatschappij- en  
welzijnswetensch.

Welzijns-
wetensch.

Maatschappij  
en welzijn

Opvoeding en
begeleiding

Humane
wetensch.

Humane
wetensch.

Zorg en 
welzijn

Basiszorg en  
ondersteuning

Maatschappij & welzijn

Maatschappij en welzijn

Maatschappij en welzijn

Beroepenveld leren

TWEEDE GRAAD

Latijn

Latijn- 
moderne
talen

Moderne
talen

Moderne
talen

Latijn-
wiskunde

Taal en cultuur

Taal en cultuur

1

2

3

5

4

Biotechnologische 
STEM-wetensch.

       STEM

       STEM

Natuur- 
wetenschappen

Biotechnieken

Biotechnologische  
en chemische
technieken

Biotechnologische  
en chemische  
STEM-wet.

Wet.  
wiskunde

Economie
moderne talen

Latijn
moderne talen

Wetenschappen
wiskunde

Moderne talen
wetenschappen

Techniek
wetenschappen

Economie
wiskunde

Economie
wiskunde

Bedrijfs- 
organistie

Latijn
wiskunde

Sociale en technische 
wetenschappen

Verzorging

Economie WetenschappenLatijn Maatschappij en welzijn

DERDE GRAAD

6

Economische
wetenschappen

Maatschappij- en  
welzijnswetensch.

Maatschappij  
en welzijn

Humane
wetensch.

Zorg en 
welzijn

Latijn Moderne
talen

Natuur- 
wetenschappen

Biotechnieken

Op het einde van de eerste graad maak je opnieuw een keuze,  
nu voor de tweede graad. Je hebt ondertussen een goed zicht 
op je talenten en interesses. Op basis daarvan kies je in de 
tweede graad voor een specifiekere studierichting. 

OVERZICHT 
SCHOOLLOOPBAAN

Biotechnologische 
STEM-wetensch.
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Na de eerste graad heb je een goed zicht op jouw talenten en interesses. Op basis daarvan  
kies je in de tweede graad voor een specifiekere studierichting in een bepaald domein en een 
bepaalde finaliteit.  Je vindt vervolgens een woordje uitleg bij elke finaliteit. Onze school heeft een 
breed scala aan richtingen, onderverdeeld in vier domeinen.

De finaliteit die je zal kiezen bepaalt  
wat je toekomst zal brengen.  
Wil je verder gaan studeren of meteen  
aan de slag na het secundair onderwijs  
of wil je beide opties nog open laten?

Richtingen in de Arbeidsmarkt-finaliteit 
(A-finaliteit) zijn sterk op de praktijk 
gericht: in het lessenpakket vind je vooral 
praktijkvakken en de inhoud van de 
basisvakken is zeer concreet. Je wordt 
nadrukkelijk voorbereid op een baan na 
het zesde jaar.

In de Doorstroom-en Arbeidsmarktfinaliteit 
(D/A-, ook wel dubbele finaliteit genoemd) 
is er nog steeds een duidelijk praktisch 
luik aanwezig, maar de leerstof in zowel de 
richtingsvakken als in de basisvakken is 
theoretischer dan in de A-finaliteit.  
Dat betekent dat je na het zesde jaar de 
keuze hebt om meteen aan het werk te gaan 
of verder te studeren. 

De Doorstroomrichtingen zijn sterk 
theoretisch van aard: je krijgt een grondige 
onderbouwing die je voorbereidt op een 
studierichting in het hoger onderwijs. Binnen 
de D-finaliteit maken we nog eens een 
onderscheid tussen Domeingebonden (DG) 
en Domeinoverschrijdende (DO) richtingen. 
DG-richtingen hebben een basispakket 
talen en Geschiedenis, waardoor zij sterker 
de nadruk op de specifieke richtingsvakken 
kunnen leggen. Na het zesde jaar kan je 
kiezen voor studierichtingen in het hoger 
onderwijs die aansluiten bij het domein 
waarin je bent afgestudeerd. DO-richtingen 
daarentegen leggen meer abstractie en 
diepgang in de taalvakken en Geschiedenis, 
waardoor ze je voorbereiden op een breder 
aantal richtingen in het hoger onderwijs.
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Domein 
Maatschappij- en     
welzijn 
In het domein Maatschappij en welzijn bestudeer je de mens in al zijn facetten:  
je leert over gedrag, ontwikkeling, gezondheid en de samenleving. Hou je ervan om via  
de praktijk te leren en heb je een zorgzaam en sociaal karakter, dan ben je in de richting  
Zorg en welzijn (A-finaliteit) aan het juiste adres. Zet je theorie over de mens binnen al zijn 
leeftijdsfasen graag regelmatig om naar praktijk, en werk je dus zowel graag met je hoofd 
als met je handen, dan is Maatschappij en welzijn (D/A-finaliteit) de ideale richting voor jou. 
Leerlingen Maatschappij- en welzijnswetenschappen (D-finaliteit – DG) verdiepen zich zowel 
in theoretische als concrete onderwerpen uit de psychologie en sociologie, terwijl je in  
Humane wetenschappen (D-finaliteit – DO) naast abstracte menswetenschappelijke  
inhouden ook een uitgebreider pakket talen en geschiedenis krijgt.

Domein 
Economie en organisatie 
Je bestudeert de veelzijdige wereld van de economie in de richting  
Economische wetenschappen (D-finaliteit – DO) in het domein Economie en Organisatie. 
Daarnaast leer je ondersteunende ICT-vaardigheden, krijg je een stevig  
pakket wiskunde en word je sterker uitgedaagd in de taalvakken en geschiedenis.

Domein 
Taal en cultuur 
Ben je geboeid door taal, verhalen en zowel oude als hedendaagse culturen,  
dan is het domein Taal en cultuur misschien wel een optie voor jou. Leerlingen  
Latijn (D-finaliteit – DO) verdiepen zich verder in de taal, literatuur en cultuur van het  
Romeinse Rijk, in combinatie met een uitdagend pakket wiskunde en wetenschappen.  
In de richting Moderne Talen (D-finaliteit – DO) ontwikkel je niet alleen Nederlandse,  
Engelse, Franse en Duitse taalvaardigheden, maar komen de vakken wiskunde, fysica  
en chemie ook uitgebreid aan bod. 

Domein 
STEM 
Het domein STEM is voor iedereen met een passie voor wetenschappen.  
Bij de keuze voor Biotechnieken (D/A-finaliteit) ontwikkel je belangrijke praktische  
vaardigheden in een labocontext of productieproces. Leerlingen Biotechnologische  
STEM-wetenschappen (D-finaliteit – DG) kiezen voor een sterk wetenschappelijke  
richting waarbij ze niet alleen theoretische onderwerpen bestuderen, maar ook in de labo’s 
aan wetenschappelijke analyses doen. Natuurwetenschappen (D-finaliteit – DO)  
is een sterk wetenschappelijke en wiskundige richting met veel nadruk op theorie en  
abstractie. Daarbij wordt ook veel aandacht besteed aan de taalvakken en geschiedenis. 
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Stap 1 Aanmelden 
Maandag 27 maart t/m  
vrijdag 21 april 2023

Stap 2 Toewijzen

Stap 3 Communicatie
Donderdag 11 mei 2023 
 
Stap 4 Inschrijven 
Dinsdag 16 mei t/m  
maandag 12 juni 2023

Vrije inschrijvingen starten  
op dinsdag 16 mei 2023 
 

Niet aangemeld?

Voor het schooljaar 2022-2023 
werken we in de ruime regio met 
digitale aanmelding voor  
leerlingen voor het eerste jaar.  
Voor de procedure in detail kan je 
op www.olvpbornem.be  
terecht.

volg ons op
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Kunnen samenleven 
en samenwerken met 
mensen met 

verschillende 
achtergronden

SOCIALE EN CULTURE-

LE VAARDIGHEDEN

Nieuwe oplossingen 
en ideeën kunnen 
bedenken en deze 
kunnen uitwerken
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Eigen 
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kunnen geven
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Kansen zien, 
creëren en 
benutten

ONDERNEMEND SAMENWERKEN

Doelgericht gedrag laten zien, 
passend bij de situatie
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VAARDIGHEDEN 21STE EEUW
ONZE KIJK OP LEREN
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Een probleem
omschrijven en een 
oplossing kunnen 
bedenken

Kunnen samenleven 
en samenwerken met 
mensen met 

verschillende 
achtergronden

Goed informatie zoeken, vinden en 
selecteren met ICT-hulpmiddelen
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LE VAARDIGHEDEN
Kansen zien, 
creëren en 
benutten

ONDERNEMEND

Een boodschap goed 
overbrengen en ontvangen

COMMUNICEREN

Kritisch en 
actief omgaan 
met media
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Driesstraat 10              
2880 Bornem
onthaal@olvpbornem.be 
T. 03 361 41 10
www.olvpbornem.be

EERSTE GRAAD

Kardinaal Cardijnplein 11              
2880 Bornem
onthaal@olvpbornem.be 
T. 03 361 41 10 
www.olvpbornem.be

TWEEDE GRAAD DERDE GRAAD

11/03
INFOMOMENT

UPDATES
Blijf op de hoogte,  
check onze website voor  
de laatste updates!

www.olvpbornem.be

Wij geven je graag  
uitleg bij de verschillende  
richtingen en mogelijkheden die 
je kan kiezen in  
het 1ste leerjaar.

Alle praktische informatie vindt u 
op www.olvpbornem.be

VANAF
27/03

AANMELDEN EN INSCHRIJVEN


