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Waarom STEM volgen op SJS?
•

•

•

Ons STEM-onderwijs vormt dé ideale start voor
jouw toekomst als ingenieur, gespecialiseerd
technicus, wetenschapper…
Wij zijn pioniers op het gebied van projectmatig
werken en onderzoekend leren rond ‘STEM‘:
•

Science (Wetenschap)

•

Technology (Technologie)

•

Engineering (Engineering)

•

Mathematics (Wiskunde)

Je leert naast vernieuwend en oplossingsgericht

Waarom STEM volgen op SJS?
•

Door onze uitgebreide infrastructuur, de ruime
ervaring van onze specialisten en onze
omvangrijke ICT-faciliteiten kunnen wij jou
kwaliteitsvol en innovatief onderwijs aanbieden.
Hierbij krijgen we ook ondersteuning van vele
bedrijven.

•

Onze school biedt een brede waaier STEMrichtingen aan van theoretisch tot zeer praktisch.

•

We starten vanaf het eerste jaar met STEMprojecten in zowel 1 STEM A als 1 STEM B.

1 STEM - A-stroom
•

•

Tijdens de lessen STEM werk je aan projecten.
•

Van programmeren tot raketten lanceren

•

Van theoretische basis tot de praktische kennis

Wiskunde, wetenschapsvakken en taalvakken
•

•

Belangrijke aanvulling op de STEM-lessen

Onze leerkrachten organiseren regelmatig
lesprojecten.
•

Verschillende vakken werken samen om de leerinhouden op een
boeiende manier aan te bieden.

1 STEM - A-stroom
•

De leerkrachten van het eerste jaar hebben
voldoende zicht op jouw talenten om je mee te
begeleiden in de juiste keuze voor het tweede
jaar.

•

Je stroomt door naar een 2de jaar:
•

Wetenschappelijke ‘denk’-richting (STEMWetenschappen)

•

Technische ‘doe’-richting (STEM-technieken)

1 STEM - B-stroom
•

Is STEM- realisaties iets voor jou?
•

Ben je vooral graag praktisch bezig?

•

Komt in jouw denken het praktische ook altijd terug?

•

Wil je later een beroepsopleiding volgen?

•

Wil je graag tijdens en na je opleiding veel met je handen
werken?

1 STEM - B-stroom
•

Klasgroepen van 15 leerlingen
•

•

We kiezen voor kleine klasgroepen in het eerste jaar om je
zo goed mogelijk te begeleiden.

Wiskunde, wetenschapsvakken en taalvakken
•

Belangrijke aanvulling op de STEM-lessen

•

We zetten in op de nodige basis om zelfzeker in het leven te
staan

•

We besteden aandacht aan lees- en rekenvaardigheid om
in het dagelijkse leven jezelf te kunnen organiseren.

Extra’s in 1 STEM A & 1 STEM B
•

Differentiatie-uur
•

Voor Frans en wiskunde: een aanbod met
oefeningen op jouw niveau. Remediëring (herhaling)
of verbreding (extra inoefenen) of verdieping
(oefenen op een volgend niveau).

• Onthaaldagen tijdens de startweek in september
• Welkom voelen op onze school.
• Nieuwe klasgenoten en klasleraars leren kennen.
• Je leert hoe we op een middelbare school de lessen
aanpakken.
• We doen ook aan teambuilding.

Extra’s in 1 STEM A & 1 STEM B
• 2-daagse
• Tijdens de maand mei trek je er met je klas en klasleraars
twee volle dagen op uit.
• verschillende sportactiviteiten komen aan bod
• Als afsluiter wordt een ludieke quiz georganiseerd met
specifieke dresscode.

• ZILL = Zin in leren, zin in leven
•
•
•
•

De klasleraars maken tijd voor een klasgesprek en
teambuilding.
Er wordt gewerkt aan planning en organisatie.
Je krijgt de nodige tools in handen om van de klas een leuke
leer- en leefomgeving te maken.
Als je je goed voelt op school, zal je je ook betere kunnen

Mogelijkheden na 1 STEM A
Doorstroom
1ste jaar A

1ste graad

2de

Dubbele finaliteit (D/A)

graad

2de jaar STEM
Technieken

2de jaar STEM
Wetenschappen
Technologische
wetenschappen

Mechanische
technieken

Elektromechanische
technieken

Elektrotechnieken

Mogelijkheden voor doorstroom en
dubbele finaliteit in de 3de graad
•

Doorstroom (D-finaliteit)
•
•

•

Technologische wetenschappen en engineering
Informatie- en communicatietechnologie

Dubbele finaliteit (D/A)
•
•
•
•

Mechanische vormgevingstechnieken
Elektromechanische technieken
Industriële ICT
Elektrotechnieken

Mogelijkheden voor doorstroom en
dubbele finaliteit in de 3de graad
•

Doorstroom (D-finaliteit)
•
•

•

Technologische wetenschappen en engineering
Informatie- en communicatietechnologie

Dubbele finaliteit (D/A)
•
•
•
•

Mechanische vormgevingstechnieken
Elektromechanische technieken
Industriële ICT
Elektrotechnieken

Mogelijkheden na 1 STEM B
Arbeidsmarktgericht
(BSO)
1ste jaar B
1ste graad

2de jaar STEM
Realisaties

2de graad

Elektriciteit

Mechanica

3de graad

Elektrische Installaties

Lassen-Constructie

Waarom kiezen voor SJS?
• ZILL
•

samen werken aan een leuke groepssfeer

•

tools leren voor een betere studiestrategie

• Aandacht voor zorg
• Alinea voorleessoftware (voor leerlingen met een attest)
• Videolessen en digitale toetsen in de lessen STEM
• STEM-wetenschappen en STEM-technologie worden samen
aangeboden
• Kleinere klasgroepen voor B-stroom
• CAW-jongerencoach op school
• Modern uitgeruste praktijklokalen

Infomomenten
•

8 maart 2022 om 19u30
•

•

Infomoment en rondleiding voor ouders en leerling

19 maart 2022 om 9u en om 11u
•
•

2 STEM-workshops voor de leerling
Info en rondleiding voor de ouders

We vragen om in te schrijven voor
de infomomenten/workshops via
www.sjs.be

Aanmelden en inschrijven
•

Voor 1 STEM A en 1 STEM B
•
•

•

Aanmelden vanaf maandag 8 maart 2022 via www.sjs.be
Effectieve inschrijvingen na aanmelding vanaf 24 april 2022.

Voor alle andere jaren
•

Vanaf 2 mei 2022 kan je je aanmelden.

Verdere informatie rond inschrijvingen – zie einde
presentatie

eer informatie over de
hool en up-to-date
ormatie over inschrijvingen:
be/inschrijv en

vindt op de website een
uele rondleiding in Sint-Jozef
de STEM-lokalen van de
rste graad.

Contactgegevens
Sint-Jozefinstituut

Jozef Hendrickxstraat 153

2900 Schoten
Tel: 03 680 15 80
www.sjs.be
info@sjs.be

Sint-Jozefinstituut Schoten

