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Beste toekomstige leerling Beste ouders
van het eerste jaar

Binnenkort is het zover! Je zal een 
grote sprong in je jonge leven wagen: 
de overgang naar een nieuwe school. 
We vinden het belangrijk dat jij je thuis 
mag voelen op onze school en dat jij 
uitgedaagd mag worden om je verder 
te ontplooien in het leren en in het 
leven. Heb je nog vragen? Neem gerust 
contact met ons op. We wensen jou
van harte toe dat je een boeiend 
verhaal op onze school mag schrijven! 

In de zoektocht naar een nieuwe school
willen wij met onze ervaring en met onze 
gedrevenheid uw kind alle kansen geven 
om zich als opgroeiende jongere verder 
te ontplooien. Wij willen een warme, 
moderne school zijn en dagen onze 
leerlingen graag op een positieve manier 
uit vanuit onze zorg om leren en leven.
Daarbij staat het persoonlijk en respectvol 
contact tussen onze leerlingen en 
leerkrachten, directeur en ondersteunend 
personeel centraal. Wij willen graag de 
school zijn die u voor uw zoon of dochter 
zoekt: een school die kwaliteitsvol onderwijs
aanbiedt en waarbij de verstandelijke en 
menselijke vorming hand in hand gaan.

J. Maes 
directeurWELKOM
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EEN VLOTTE START

Onze vierdejaars ontfermen zich over de eerstejaars in het project ‘Peters en meters’.
Ze maken je wegwijs in de school, organiseren mee de onthaalactiviteiten en blijven
doorheen jouw eerste schooljaar op onze school een aanspreekpunt.

Aan het begin van het schooljaar organiseren we ook meteen een sportdag voor de 
eerstejaars. Het ideale moment om even terug te blikken op de start, en ook om je klas-
genoten en leerkrachten nog beter te leren kennen. We organiseren een dag vol toffe en
afwisselende sportactiviteiten. Deze keer niet in de reeds vertrouwde klaslokalen, maar
wel op verplaatsing.

Onthaaldagen

Peters en meters

Sportdag Sport Vlaanderen Herentals 

Naar de middelbare school gaan betekent dat er heel wat veranderingen op je afkomen.
Zoveel nieuwe gezichten, zoveel nieuwe indrukken, zoveel nieuwe informatie, ...
Tijdens de onthaaldagen in september krijg je rustig de kans om de school te verkennen. 
Je klastitularis is je gids die voor de nodige verduidelijking zal zorgen en jij kan op een 
fijne manier kennismaken met je nieuwe klasgenoten en je nieuwe leerkrachten.



ONTDEK JE TALENT
IN HET SINT-CALASANZINSTITUUT

talent voor

MENS EN

talent voor

ONDERNEMEN

talent voor

LATIJN

talent voor

STEM CREATIE EN
PRAKTIJK

talent voor

TAAL 

1Aa/1Ac 1B

4



STUDIEAANBOD IN DE EERSTE GRAAD

 EERSTE LEERJAAR Aa/Ac

Heb je het getuigschrift van het basisonderwijs gehaald? Dan ben je van harte welkom in 
1Aa of 1Ac. Je zal merken dat ons studieaanbod erg veelzijdig is. Zo kan je nadien nog alle 
kanten uit én krijg je tegelijkertijd volop de kans om je eigen talenten te verkennen. 
Op deze manier ontdekken we samen waar je goed in bent en wat jou boeit.

Behaalde je goede resultaten in de basisschool en heb je zin in extra uitdaging? Dan kies 
je voor 1Aa. We bieden je een stevige basisvorming aan die we aanvullen met verdieping 
en uitbreiding. Ook tijdens het uur wiskunde plus ga je op deze weg verder en ligt de 
klemtoon op verdere verdieping en uitbreiding van de leerstof.

Heb je de focus liever op de basisleerstof? Kies dan voor 1Ac. Je krijgt dezelfde 
basisvorming als in 1Aa, maar zonder de verdieping en uitbreiding. In het uur 
wiskunde plus voorzien we voldoende ruimte om de basisleerstof verder in te oefenen en 
indien nodig te remediëren.

Zowel in 1Aa als in 1Ac zorgen we ervoor dat je je computervaardigheden kan ontwikkelen 
door een gemeenschappelijk uur ICT in te richten.

Bovenop de uren basisvorming kies je een pakket talenturen die aansluiten bij jouw 
interesses en mogelijkheden.

5



talent voor

talent voor

talent voor

TAAL

STEM

MENS EN ONDERNEMEN

Je houdt van Nederlands en Frans en je kan niet wachten om ook Engels 
onder de knie te krijgen. Je wil graag meer lezen of luisteren. Of je gaat 
graag zelf aan de slag (verhalen schrijven, teksten schrijven, toneel 
spelen, ...). Dan heb jij wellicht talent voor taal. In dit keuzepakket 
bieden we voor Engels, Frans en Nederlands een plusuur aan. Daarin 
staan taalvaardigheid en expressie centraal. 

Je houdt van wiskunde en wetenschappen. Je zoekt graag uit hoe
dingen werken. Programmeren spreekt jou aan. Daarnaast heb je ook
een brede algemene interesse en een goed redeneervermogen. Dan
is STEM helemaal jouw ding, want in STEM bieden we uitdagende
wetenschapsprojecten aan, leren we je programmeren en krijg je
verdiepingsleerstof voor wiskunde. Zo ben je voorbereid op richtingen 
met een belangrijke wiskundige of wetenschappelijke component.

thema’s waarbij theorie en praktijk afgewisseld worden. Een concrete
kennismaking met het dagelijks economisch leven laat jou ervaren dat
elke mens voortdurend in contact komt met verschillende vormen van
handel. Anderzijds wachten er ook duidelijke doe-opdrachten op jou.
Je leert om eenvoudige bereidingen in de keuken te maken. Verder 
leer je ook om samen met je klasgenoten projecten tot een goed einde
te brengen. Je maakt kennis met thema’s als gezondheid, voeding en 
milieu. 

In deze module verbreed je jouw interesses en mogelijkheden via 
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TALENTMODULES EERSTE JAAR Aa/Ac

LATIJN
Je kan goed redeneren en argumenteren. Je wil meer te weten komen
over cultuur en geschiedenis. Je houdt van een uitdaging en je vindt 
het niet erg om thuis aan de slag te gaan voor school. Je ontdekt graag
hoe een taal in elkaar zit. Dan heb je wellicht talent voor Latijn. Samen
met je leerkracht ga je aan de slag om de geheimen van die oude taal
te ontrafelen. Voor wiskunde verwerk je het programma in 4 lesuren.

talent voor
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Leerlingen die talent voor Latijn kiezen, 
krijgen geen wiskunde plus.



CREATIE EN PRAKTIJK

Heb je het 6de leerjaar lager onderwijs gevolgd of ben je uiterlijk op 31 december van het
eerste jaar secundair onderwijs 12 jaar geworden? Dan ben je van harte welkom in 1B.

In 1B hernemen we de basisstof van de lagere school. Nieuwe leerstof
wordt trager onderwezen in 1B dan in 1Aa/1Ac. Tijdens de vier uren 
projectwerking ga je aan de slag met wat je geleerd hebt. 
‘Met je handen kunnen of willen werken’ is belangrijk. Je leert namelijk 
vooral al doende, eerder dan uit boeken. In de kleine klasgroep zul je je 
snel thuis voelen en krijg je de kans om je talenten zo goed mogelijk te 
ontplooien.

talent voor

EERSTE LEERJAAR B
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TALENTMODULE EERSTE JAAR B
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TWEEDE LEERJAAR Aa/Ac
In het tweede jaar hanteren we dezelfde opsplitsing (Aa of Ac) als in het eerste jaar. In 2Aa 
komt de basisleerstof aan bod en maken we ook tijd voor verdieping en uitbreiding. In 2Ac
leggen we de klemtoon vooral op de basisleerstof.
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TALENTMODULES TWEEDE JAAR Aa/Ac

LATIJNtalent voor

In het tweede jaar zal je je nog verder verdiepen in de leefwereld van de 
Grieken en Romeinen. We vertrekken hiervoor vaak vanuit Latijnse teksten.
Zowel taal, cultuur als redeneren, argumenteren, filosoferen, puzzelen en 
analyseren komen aan bod. Dit zal je helpen om inzicht te krijgen 
in het systeem van taal. Daarnaast helpt dit je om het Nederlands en 
vreemde talen beter te begrijpen. Hierdoor ontwikkel je ook de vaardigheid 
om vlot grotere gehelen aan leerstof te verwerken. Je krijgt 5 lesuren Latijn 
in deze talentmodule. 

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJNtalent voor
Je bent geïnteresseerd in de mensen rondom je, je wil weten hoe ze 
omgaan met elkaar. Je bent je ervan bewust dat je niet alleen leeft.  
Je wil leren hoe mensen een gezonde levensstijl kunnen ontwikkelen en  
gebruikt daarvoor je wetenschappelijke kennis. Je bent ook geïnteresseerd 
in de mens en zijn gedrag en wil je sociale en communicatieve vaardigheden 
verder ontwikkelen. Binnen de 5 lesuren van deze talentmodule leg je
verbanden tussen theorie en praktijk binnen thema's die gelinkt zijn aan 
levensstijl en gedrag.

ECONOMIE EN ORGANISATIE talent voor

Je hebt interesse in de actualiteit en wil te weten komen hoe de consument, 
de ondernemingen en de overheid in onze samenleving functioneren en hoe 
ze met elkaar verweven zijn. Je bent graag bezig met allerlei ICT-toepassingen 
die je toelaten om informatie te verzamelen en te verwerken. 
Voor een uitdaging als het uitwerken van een ondernemend project, 
samen met je leerkracht en je klasgenoten, deins je niet terug. 
Integendeel, je ziet het als een kans om te leren hoe je moet 'zakendoen'. 
Al deze aspecten van Economie en Organisatie komen aan bod in de 
5 lesuren van deze talentmodule.

Bovenop de uren basisvorming kies je een pakket talenturen die aansluiten bij jouw interesses
en mogelijkheden.

Je vult je persoonlijk uurrooster ten slotte aan met een van de volgende keuze-uren:
ICT, Project G of Rots en water. Over dit keuze-uur lees je meer op pagina 12.



Hierbij willen we duidelijk stellen dat de keuze voor een talentmodule geen enkele leerling
vastzet in een vooraf bepaald studietraject. Elke leerling heeft immers de vrijheid om een
studierichting te kiezen in het derde jaar, rekening houdend met de eigen interesses en
mogelijkheden.

BELANGRIJK

talent voor TAAL EN WETENSCHAPPEN

In het tweede jaar STEM-Wetenschappen komen wiskunde, wetenschappen, 
programmeren en wetenschappelijke onderzoeksmethoden geïntegreerd 
aan bod. De uitdaging om probleemoplossend te denken spreekt je aan en 
je vindt het interessant om te zien hoe wetenschappelijk onderzoek de 
samenleving beïnvloedt. Tijdens de 5 lesuren STEM-Wetenschappen krijg je 
de kans om zowel je wetenschappelijk redeneervermogen als de praktische 
toepassing ervan verder te oefenen.

..

talent voor

In deze talentmodule ligt de nadruk op een brede vorming, zowel wat betreft 
het verwerven van inzicht in verschillende talen, als in het toepassen van een 
wetenschappelijke methode. Je wordt gestimuleerd om taal te gebruiken in 
communicatie en leert verschillende taalvarianten kennen tijdens 
groepswerken en presentaties. Dat zal vooral in het Nederlands gebeuren, 
maar Frans en Engels komen ook regelmatig aan bod. Verder heb je interesse 
in hoe je verschijnselen uit het dagelijks leven kan verklaren vanuit de 
natuurwetenschappen. Je zal tijdens 3 lesuren je taalvaardigheid aanscherpen 
en gedurende 2 lesuren je wetenschappelijke kennis en redeneervermogen 
uitbreiden.

232311

STEM-WETENSCHAPPEN



KEUZE-UUR 2Aa/2Ac

In het keuze-uur ICT besteden we extra aandacht aan de moderne media en dagen we je 
uit om er creatief mee aan de slag te gaan door kleine en grotere projecten uit te werken.

GEBOEID DOOR ICT?

PROJECT G

In Project G willen we jouw talenten op een andere manier aanspreken.
G staat voor gevoelens… Welke gevoelens herken ik bij mezelf en bij anderen? Hoe leer ik 
mezelf beter uiten en probeer ik anderen beter aan te voelen? 
G staat ook voor geluk… We willen met jou stilstaan bij wat geluk is en welke invloed je 
daar zelf kan op uitoefenen. Gelukkige mensen zitten beter in hun vel, staan sterker in 
hun schoenen en zijn aangenamer gezelschap.

12

Via sessies Rots en water werken we aan zelfvertrouwen, zelfbeheersing, zelfreflectie en 
weerbaarheid. We starten vanuit een fysieke invalshoek (actie, sport, spel, eenvoudige 
zelfverdedigingstechnieken...) en reiken zo mentale en sociale vaardigheden aan om met 
anderen samen te spelen, samen te werken of samen te leven.

OOK ZO’N ZIN OM TE BEWEGEN?

Voor al wie zin heeft om meer te bewegen op school 
bieden we naast de twee uren LO uit de basisvorming 
nog een extra uurtje SPORT aan. Tijdens deze sportles 
zetten we in op algemene fitheid, samenwerking 
en fair-play. Dit extra uur Sport staat los van de lessen 
LO en biedt vernieuwende uitdagingen aan voor elke 
leerling.

ROTS EN WATER

STUDIEBEGELEIDING

Tijdens het eerste semester krijg je in het tweede jaar een lesuur studiebegeleiding.
In deze sessies leer je hoe je op een efficiënte manier je schoolwerk aanpakt. Je onder-
zoekt onder andere hoe je je tijd best indeelt en je schoolzaken kan plannen met aandacht
voor je vrije tijd. Ook het leren plannen van je dagelijks werk gecombineerd met de voor-
bereiding van je proefwerken komt aan bod.

Kortom, aan de hand van leerstrategieën en tips word 
je uitgedaagd je eigen studiemethode verder te ont-
wikkelen met het oog op een vlotte overgang naar
de tweede graad.

Op het einde van het semester staat je studiekeuze
naar de tweede graad centraal. We informeren je over 
de structuur van de tweede graad en de verschillende 
studierichtingen, en ondersteunen je bij het maken
van je studiekeuze.
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Studiebegeleiding

Semester 1:

Keuze-uur ICT / Project G / 

Semester 2:

Rots en water
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talent voor

2B

TWEEDE LEERJAAR B

De meeste leerlingen uit het eerste leerjaar B komen in het tweede
leerjaar B terecht. Leerlingen die in het eerste leerjaar Aa/Ac moeilijkheden
ondervonden met de theoretische studievakken, kunnen ook voor 2B kiezen.

In 2B krijg je een algemene basisvorming. Bovendien krijg je ook specifieke
uren Economie en Organisatie / Maatschappij en Welzijn. Zo bereiden we je
voor op de vervolgstudierichtingen in de tweede graad.

CREATIE EN PRAKTIJKtalent voor
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GOED OM WETEN

8.30 uur

9.20 uur

10.10 uur

10.25 uur

11.15 uur

12.05 uur

1ste lesuur

2de lesuur

3de lesuur

4de lesuur

middagpauze

5de lesuur

6de lesuur

7de lesuur

pauze

pauze

einde schooldag

12.55 uur

13.45 uur

14.35 uur

14.50 uur 

15.40 uur

Een schooldag in het Sint-Calasanzinstituut
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Bijschrijfklas

Middagpauze

Middagactiviteiten

Avondstudie

Ben je ziek geweest? Heb je een deel van de leerstof niet helemaal begrepen? De
leerkrachten leggen het graag nog eens uit. Dit kan tijdens de middagpauze of na de
lesuren. De regeling van de inhaallessen kan je terugvinden in je planningsagenda.

Heb je enkele lessen gemist? Dan kan je op een aantal vaste momenten naar de
bijschrijfklas gaan. Daar kan je in alle rust je aantekeningen vervolledigen onder 
begeleiding van een leerkracht van de eerste graad.

Je kan in onze gezellige eetzaal je meegebrachte lunch opeten. Soep, koffie, thee,
chocomelk, drinkyoghurt en sinaasappelsap zijn daar verkrijgbaar. Je kan tijdens de 
middagpauze ook terecht in één van onze computerlokalen. Ideaal als je nog even 
informatie moet opzoeken of wil verder werken aan een opdracht.

Tijdens de middagpauze kan je deelnemen aan verschillende activiteiten. Zowel de
sportievelingen als de creatievelingen kunnen zich bij ons uitleven: voetbal, trefbal,
kalligrafie, handwerk en relaxatie zijn slechts een greep uit ons brede aanbod.

Van maandag tot vrijdag (niet op woensdag) kan je terecht in de avondstudie. Zo kan
je in een rustige omgeving al beginnen aan je schoolwerk. Je mag daarbij ook gebruik
maken van de Chromebooks die de school ter beschikking stelt. Als je het moeilijk 
vindt om thuis nog achter je boeken te kruipen, kan de regelmaat van de avondstudie 
zeker een hulp zijn.

Inhaallessen/remediëring



DIGITALE SCHOOL
Smartschool

Agenda

Resultaten

Berichten

Remediering
..

Onze school werkt reeds een aantal jaren met het digitaal platform Smartschool. Dit
leerplatform biedt heel wat mogelijkheden die gebruikt worden tijdens de verschillende
lessen. Ook je ouders hebben toegang tot Smartschool en kunnen zo jouw leer- en 
groeiproces van nabij volgen.

In de digitale agenda vullen leerkrachten hun lesonderwerpen in. Ook aangekondigde
toetsen en taken, met datum van opgave en inlevering noteert de leerkracht in deze
agenda. Zo beschikken jij en je ouders steeds over de correcte informatie van wat je 
moet studeren. Naast de digitale agenda gebruiken de leerlingen ook een 
planningsagenda. Tijdens de onthaaldagen leer je hoe je met beide agenda’s
aan de slag gaat.

Alle leerlingen en ouders kunnen op elk moment de resultaten voor de verschillende
vakken online raadplegen. Zo kunnen ouders een vinger aan de pols houden en 
onmiddellijk bijsturen als dat nodig is. Ook de rapporten zijn online beschikbaar.

Je kan je medeleerlingen of leerkrachten 
altijd persoonlijk aanspreken, maar je 
kan hen ook een bericht sturen. De 
berichtenmodule is een intern systeem 
dat enkel voor communicatie binnen de 
school gebruikt wordt. Het school-adres-
boek is altijd up-to-date en slechts in één 
klik verwijderd tijdens het opstellen van 
een nieuw bericht. Ouders  en leerlingen 
kunnen berichten sturen naar en ontvangen 
van alle leerlingen en personeelsleden van 
de school.

Op regelmatige basis bieden leerkrachten remediering aan voor leerlingen die 
problemen hebben met een bepaald deel van de leerstof of die afwezig geweest 
zijn en zich willen bijwerken. Een overzicht van al deze aangeboden inhaallessen, 
extra oefeningen, ... vind je in het leerlingvolgsysteem.

..

calasanz.smartschool.be
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MODERNE SCHOOL
Digiborden

Lockerkastjes

Website

Facebook

Elk klaslokaal is uitgerust met een digibord. Dit geeft de leerkrachten veel vrijheid en 
veel mogelijkheden om hun lessen uitdagend en interactief te maken. Een beeld-
fragment tonen, een verbetersleutel projecteren, snel informatie opzoeken, werken
met bordboeken, ... het is slechts een greep uit de vele mogelijkheden.

In elke klas zijn kasten voorzien om je boeken te bewaren, maar als je dat wenst, kan 
je ook een lockerkastje gebruiken om je persoonlijke spulletjes op te bergen. Op het
secretariaat helpen ze je graag verder als je hiervan gebruik wenst te maken.

Op de website  vind je heel wat praktische informatie over de schoolwww.calasanz.be
terug. Je vindt er alle informatie over de studierichtingen in de eerste graad. Je kan op
de website ook al vooruitblikken naar de tweede en derde graad. Ons ruime studie-
aanbod, met acht studierichtingen in zowel de tweede als derde graad, wordt er toe-
gelicht en in beeld gebracht.

Via de Facebookpagina van de school houden we je op de hoogte van alles wat er
leeft op onze school. Zo ben je steeds helemaal mee met de laatste nieuwtjes en 
de nieuwste acties.

http://www.calasanz.be


WIE IS WIE

De directeur op onze school is dhr. Jan Maes. Je kan als 
leerling steeds bij hem aankloppen. Ook ouders kunnen 
steeds bij de directeur terecht als zij een gesprek wensen.

Je klastitularis heeft een bijzondere taak. Naast het lesgeven, volgt hij of zij jou en 
je klasgenoten persoonlijk op. Je kan steeds bij de klastitularis terecht als je een 
probleem hebt. Samen werken jullie aan een goede sfeer in de klas en op school, 
zodat jij je zeker thuis voelt bij ons.

Zij zijn stuk voor stuk specialisten die jou met veel enthousiasme willen warm maken 
voor hun vak. Ze helpen je om de leerstof te begrijpen, zorgen voor oefenmomenten,
maken tijd vrij voor extra uitleg en geven ook tips over hoe je hun vak het beste kan
studeren. Daarnaast doen ze ook veel moeite om jou als persoon beter te leren kennen 
en gaan ze samen met jou op zoek naar je talenten en interesses.

Bij de secretariaatsmedewerkers kan je terecht voor alles wat met administratie te 
maken heeft. Ze volgen op welke leerlingen afwezig zijn, delen brieven uit en halen 
strookjes op. Zij helpen je ook verder als je je ziek voelt of als je je bezeerd hebt, maar 
ook als je gewoon even een luisterend oor nodig hebt.

Directeur

Klastitularis

Vakleerkrachten

Secretariaat
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De leerlingbegeleiders
De leerlingbegeleiders zijn in de eerste plaats bekommerd om jouw welzijn. Je kan 
bij hen terecht met al je problemen, of die nu van persoonlijke aard zijn of te maken 
hebben met je studies. Zij zullen steeds een luisterend oor bieden en samen met 
jou op zoek gaan naar oplossingen. Elke graad heeft zijn eigen leerlingbegeleider. 
Bij het begin van het schooljaar stellen wij hen graag aan jou voor, maar je kan hun
namen ook terugvinden op de website van onze school.

Wij hebben op onze school twee coördinatoren: een kwaliteitscoördinator en een 
schoolcoördinator. Zij ondersteunen de directeur bij de schoolorganisatie en het 
dagelijks beleid van de school. Zij werken verschillende projecten uit ten dienste van 
de kwaliteitszorg op onze school. Ze zijn goed op de hoogte van alles wat er op school 
gebeurt en zijn daarom ook een aanspreekpunt voor leerkrachten en leerlingen.

Coördinatoren
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PEDAGOGISCH PROJECT
Onze school is geen eiland in de wereld. 
We richten onze opvoeding ook op het 
leven, en niet alleen op het leren. Ons 
opvoedingsproject hecht, naast kwaliteitsvol 
onderwijs, immers veel belang aan de
vorming van onze leerlingen als totale 
personen.

De dingen die wij doen, weerspiegelen wat
we als school belangrijk vinden. Ons 
opvoedingsproject zegt dat we een school
willen zijn die jonge mensen helpt opgroeien
tot persoonlijkheden met een evenwichtig 
verstands- en gevoelsleven. Dit alles is
gebaseerd op de volgende waarden: eerbied
en respect voor ieder individu en elkaars
eigenheid, verdraagzaamheid, solidariteit,
vriendschap, vertrouwen en samenhorigheid.
Dit maken we concreet in de activiteiten 
rond leren leven en solidariteit.

Door te werken rond gezondheid en 
veiligheid leer je verantwoordelijkheid te
nemen voor jezelf en voor elkaar.

Kwaliteit

Modern

Persoonlijk

Vertrouwen

Ondersteunen

Ontdek

Onderneem

Ontmoet

Warm

Leef

Uitdagen

Een warme, moderne school die op een persoonlijke manier
onderwijs geeft aan jonge mensen en hen daarin ondersteunt

en uitdaagt.

SINT-CALASANZINSTITUUT
Jouw toekomst start hier !

Leer

Verdraagzaam

Vriendschap



DE LEERLINGENRAAD
Wil je graag mee school maken? Dan is onze leerlingenraad iets voor 
jou. De leerlingenraad is een belangrijke schakel tussen leerlingen 
en directeur. De leerlingen die er deel van uitmaken zijn gemotiveerd 
en enthousiast en willen maar één ding: laten zien dat onze school 
zoveel meer is dan een plek om kennis te verzamelen. Dat doen ze 
door allerlei acties en themadagen te organiseren zoals een filmavond, 
een Mario Kart-toernooi, een maandelijkse hotdogverkoop en gratis 
fruit op de speelplaats.

NEDERLAND

BRETAGNE
PARIJS

LONDEN
ZEILEN

Door ons reisfonds blijven onze excursies betaalbaar.

MEERDAAGSE EXCURSIE
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INSCHRIJVINGENWELKOM
Op onze infoavond

voor de ouders EN de leerlingen
van het vijfde en zesde leerjaar

op dinsdag 24 januari 2023
om 19.30 uur

op maandag 13 februari 2023
om 19.30 uur

Op onze Funmix

een leuke namiddag voor kinderen
van het vijfde en zesde leerjaar
(vooraf inschrijven is nodig)

op woensdag 1 februari 2023

Op onze opendag

op zaterdag 11 maart 2023

De inschrijvingen starten tijdens
de infoavonden

dinsdag 24 januari 2023
maandag 13 februari 2023

Tijdens de opendag

zaterdag 11 maart 2023

Elke schooldag tijdens de schooluren
na afspraak

Tijdens de schoolvakantie

vrijdag 1 juli 2023
maandag 4 juli 2023
woensdag 16 augustus 2023

van maandag 21 augustus 2023
tot vrijdag 31 augustus 2023

van 10.00 uur tot 12.00 uur
en van 14.00 uur tot 16.00 uur

Online via de inschrijvingsmodule
op onze website  www.calasanz.be

vanaf dinsdag 24 januari 2023

Een inschrijving via onze schoolwebsite
is pas definitief nadat u een kopie

van de identiteitskaart
van uw dochter/zoon

aan de school hebt bezorgd.

http://www.calasanz.be


Tijdens de jaren die je bij ons op school doorbrengt, zoeken we samen uit wat jouw 
talenten zijn. We leren je om zelfstandig te werken, we leren je verantwoordelijkheid 
te nemen en we begeleiden je bij je studie- en beroepskeuze. Kortom, je krijgt bij ons 
een goede voorbereiding op het hoger onderwijs en het beroepsleven. Onze oud-leerlingen 
gaan heel verschillende richtingen uit, maar stuk voor stuk geven ze aan dat ze zich klaar 
voelen voor de toekomst dankzij hun tijd op het Sint-Calasanzinstituut.

PROCLAMATIEPROCLAMATIE

FEESTELIJKEFEESTELIJKE

WAT NA SC ?
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Tijdens onze jaarlijkse oud-leerlingenavond heb je de kans om bij te praten en vroegere
klasgenoten en leerkrachten nog eens terug te zien.

JAARLIJKSEJAARLIJKSE

OUDLEERLINGENAVOND
OUDLEERLINGENAVOND



Nonnenstraat 21 2560 Nijlen

www.calasanz.be

Sint-Calasanzinstituut

 03 410 12 54

info@calasanz.be
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