
Welkom
in het 

Xaverius-
college! 



In het eerste 
jaar kies je 

een focus:

Ofwel leg je die focus op Latijn en dan heb je 5 lesuren Latijn per 
week;

ofwel heb je 5 verschillende focusvakken en nog 2 uur 
differentiatie wiskunde en Nederlands.

De focusvakken economie, kunst, sport, STEM en taal worden 

afwisselend 3 uur per week gegeven 

gedurende ongeveer 6 lesweken.



Differentiatie

De differentiatie Nederlands of wiskunde bestaat 
uit:

ofwel verdieping;

ofwel uitbreiding; 

ofwel remediëring.

Wie goed opschiet met de leerstof krijgt bijvoorbeeld moeilijkere 
oefeningen wiskunde of mag een andere tekst lezen, terwijl wie wat 
meer tijd nodig heeft, extra inoefening of uitleg van de leerkracht krijgt.



FOCUS-
vakken





L A T I J N 



TWEEDE JAAR

3 2     l e s u r e n

25 u gemeenschappelijk 

5 u basisoptie
o economie & organisatie

o Grieks-Latijn

o Latijn 

o maatschappij & welzijn

o moderne talen & wetenschappen

o STEM

2 u differentiatie taal en wiskunde



TWEEDE
GRAAD

ASO  ~ doorstroom
o economie
o Grieks-Latijn

o humane wetenschappen

o Latijn 
o natuurwetenschappen

o talen



DERDE
GRAAD

ASO  ~ doorstroom
o economie - moderne talen

o economie - wiskunde

o Grieks - Latijn

o Grieks - wiskunde

o humane wetenschappen

o Latijn - moderne talen

o Latijn - wetenschappen

o Latijn - wiskunde

o moderne talen - wetenschappen

o wetenschappen - wiskunde



Wanneer
en hoe 

aanmelden
en

inschrijven
?

Voor 1A
• Op ons college kunnen elk schooljaar 200 leerlingen starten in het 

eerste jaar van het secundair onderwijs.

• Aanmelden kan tussen maandag 8 maart (09u30) en 26 maart
(17u00) op https://meldjeaan.antwerpen.be

• De leerlingen die via Meld je aan een plaats krijgen toegewezen 
op ons college, ontvangen per mail info over de wijze van 
inschrijving. De inschrijving moet gebeuren tussen zaterdag 24 
april en vrijdag 21 mei 2021.

Voor het tweede tot en met het zesde jaar
Vanaf maandag 19 april om 09u00 kan je op www.xaco.be klikken om 
via een online formulier te laten weten dat je je wil inschrijven in ons 
2de, 3de, 4de, 5de of 6de jaar. 

Je vult dan je gegevens in, zodat we je kunnen contacteren om een 
afspraak te maken in verband met de inschrijving.

https://meldjeaan.antwerpen.be/
http://www.xaco.be/


Collegelaan 36
2140 Borgerhout

03 217 44 10
www.xaco.be

http://www.xaco.be/


MEER 
INFO

?

We zetten elk jaar graag onze ‘groene poort’ wijd open voor

toekomstige leerlingen en ouders tijdens de infodag, zodat je je zelf 

een beeld van ons college kan vormen, wandelend door de gangen en 

vooral pratend met leerlingen en leerkrachten.

Corona zorgde ervoor dat het dit schooljaar online moest gebeuren. 

Op zaterdag 30 januari vonden al meer dan 500 online-bezoekers hun 

weg naar de Teamsgesprekken met leerlingen, leerkrachten, 

het directieteam of ouders. Maar niet iedereen die online wilde binnen 

geraken, kreeg toegang. Ook online ontstonden er wachtrijen…



MEER 
INFO

?

Daarom zetten we ons 

op zaterdag 6 maart 

van 10.00 tot 13.00 uur

nog eens graag achter onze computer 

voor een tweede versie 

van ons online infomoment. 

Er zullen weer leerkrachten van het eerste jaar, van de 

‘focusvakken’ en van Latijn 

klaar staan om op al jullie vragen te antwoorden. 

En heel wat jonge bezoekers kunnen genieten van 

een proeflesje Latijn.



Bekijk
de 

infofilm

Klik hier voor het filmpje 

of scan de QR-code 

https://sec.xaco.be/digitale-infodag-zaterdag-30-januari/

