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Het Damiaaninstituut is …
prettig en sfeervol
In onze eerste graad kan je jezelf zijn 
op een aparte speelplaats met eigen 
klaslokalen, refter en secretariaat 
waar directie, leerkrachten en 
leerlingenbegeleiders steeds voor je 
klaarstaan. In het Damiaaninstituut krijgt 
de eerste graad een gezellig ‘eigen’ plekje 
binnen de ‘grote’ school.

een springplank voor jouw toekomst
Het schoolteam begeleidt je in je zoektocht 
naar jouw interesses en talenten. In de 
A-stroom ontdek je heel wat boeiende 
vakken en scherp je je talenten aan 
tijdens klasdoorbrekende projecten. In het 
eerste jaar studeer je niet enkel wiskunde, 
Nederlands en Frans, maar leer je meer 
over de mens en zijn samenleving, beeld 
en muziek en natuurwetenschappen. 
Daarnaast word je ondergedompeld in de 
wereld van techniek en ICT. Is studeren wat 
moeilijker, maar ben je superhandig en 
creatief? Dan is de B-stroom zeker iets voor jou.

begeleiding en uitdaging
DIA laat jou schitteren. Tijdens de les 
helpen leerkrachten je met vakken die 
moeilijk voor je zijn. Zij zorgen ook
voor bijkomende uitdagingen voor vakken 

waarin jij uitblinkt. Je krijgt studietips 
en leert plannen zodat je zelfstandig 
kan studeren. Tijdens de middag kan 
je inhaallessen volgen voor wiskunde, 
Nederlands en Frans om de basisleerstof 
beter te begrijpen. Na de lessen kan 
je terecht in de leerwerkklas om je 
studiemethode te verbeteren zodat je 
huiswerk vlotter verloopt. 

een school waar je je thuis voelt 
De drijfveer van het schoolteam is jou 
samen met alle andere leerlingen gelukkig 
maken. Ken je de Conflixers al? Dit zijn 
leerlingen die andere leerlingen helpen 
met vragen, problemen en wat je ook 
maar nodig hebt. Wil je Conflixer worden 
of zetelen in de leerlingenraad? Aarzel niet 
om mee te werken aan een fijne school.

een brede en harmonische vorming
Tijdens de middag kan je ook sporten, 
deelnemen aan creatieve workshops, 
knutselen in de robotclub of werken 
in een computerlokaal. DIA zet zich in 
voor heel wat goede doelen en is een 
fiere Rodeneuzenschool. Tijdens het 
laatste trimester bezoeken we Parijs en 
Disneyland.

www.damiaaninstituut.be

Ben je een kei in wetenschap? Sterk in technologie? 
Of spreken talen en economie je meer aan? Dan ben je 
van harte welkom in het Damiaaninstituut. 
Een nieuwe school kiezen is spannend. In DIA ontdek je 
samen met al je vrienden waar je goed in bent en wat je 
later wil worden.
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1ste leerjaar A
In het eerste leerjaar van de eerste graad 
krijg je 27 lesuren van 50 minuten algemene 
vorming. Een lesweek telt 32 lesuren, dus dan 
zijn er nog 5 lesuren waarin we op zoek gaan 
naar jouw talent.  
Je hebt hier de keuze tussen:

Module 1
1 u. ICT + 2 u. Eye4Talent + 2 groeiuren
- Wat doe je allemaal in ICT?  

Elke week leer je tijdens ICT wat je nodig 
hebt om digitaal aan te slag te gaan. Wat je 
hier leert, oefen je ook in alle andere lessen. 
Met ons FUTUREPROOF-platform leer je de 
basis van programmeren.

- Welk project kies jij?   
Ga op zoek naar je talenten in de 
verschillende projecten: @rt is smart, 
project#, de zaak P, Spartacus, a cup of 
English of STEM.

- Wat leer je in de groeiuren? 
Tijdens de groeiuren werken we rond taal 
en wiskunde. Je wordt in kleine groepjes 
opgedeeld en je werkt met lesmateriaal 
dat aangepast is aan jouw kennis en 
vaardigheden. We dagen je uit en we 
helpen je als je het met bepaalde stukken 
leerstof moeilijk hebt.  

Module 2
1 u. ICT + 4 u. Latijn
- Ben je gepassioneerd door geschiedenis, 

grasduin je graag in het verleden of wil je 
meer te weten komen over de Romeinen 
via fascinerende verhalen? Kies dan voor 
Latijn, de taal van de ‘oude’ Romeinen. 
Deze historische taal ligt aan de basis 
van de Romaanse talen. Je verwerft meer 
taalinzicht zodat je heel gemakkelijk 
vreemde talen zal aanleren. Je kan 
later kiezen uit een brede waaier aan 
studiemogelijkheden.

Wat kies je?

1ste leerjaar B
In kleine groepjes werken we samen aan natuur, ruimte, techniek en aan leuke
projecten zodat je kan leren en al je creativiteit en handigheid kan tonen. Je hebt geen grote toetsen. 
Door je talenten te tonen, kan je elke dag punten verdienen.

Masterclass
Frans - 

Wiskunde

Masterclass
Expressie -
Wiskunde

STEM Economie 
en

organisatie

Klassieke talen 

Moderne talen en wetenschappen

Economie en organisatie 

STEM science – engineering

STEM technology

“Ik kies voor 
DIA omdat 
we hier leuke 
activiteiten 
doen.”

Stien, 2B
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Pastoor Dergentlaan 220
3200 Aarschot
016 56 70 59
info@damiaaninstituut.be
www.damiaaninstituut.be

Damiaaninstituut

Infoavond
Donderdag 5 maart  2020 om 19.30 u.

Opendeurdag
Zondag 26 april 2020 van 13.00 u. tot 17.30 u.

2de leerjaar A
In het 2de jaar A-stroom krijg je 25 uur algemene vorming.  
Daarnaast kies je een basisoptie van 5 uur. Je volgt ook 2 uur 
differentiatie.

Differentiatie
Masterclass Frans – wiskunde
Je wordt in kleine groepjes opgedeeld en je werkt met lesmateriaal 
dat aangepast is aan jouw kennis en vaardigheden. We dagen 
je uit en werken aan een sterke basis voor de vakken Frans en 
wiskunde.

Masterclass taalexpressie – wiskunde 
Enkel bij de basisoptie moderne talen en wetenschappen kan je 
kiezen voor deze optie. Drama en woord zullen je taalvaardigheid 
versterken en wiskunde zorgt voor een stevige ondersteuning van 
de wetenschapsvakken. 

2de leerjaar B
Is stilzitten niets voor jou en ben je handig en creatief?  
Dan is het 2de leerjaar B perfect voor jou.  

In STEM-technieken (10 u. per week) werk je samen 
aan toffe projecten (2 u. per week). In deze basisoptie 
maak je vooral kennis met hout, mechanica en 
elektriciteit. We gaan ook met media, schilderen, 
decoratie en land- en tuinbouw aan de slag.

STEM 
Zin om eens te proeven van onze STEM-projecten? In deze projecten maak je kennis met science, 
technology, engineering en mathematics? Je oefent niet alleen wiskunde en wetenschappen maar je 
gaat ook projectmatig aan de slag: je onderzoekt, je ontwerpt en je realiseert.

Economie en organisatie
Ben jij een echt verkooptalent?  Zit ondernemen in je bloed? Dan is ‘economie en organisatie’ iets voor 
jou. Welke activiteiten moet een bedrijf uitvoeren om een product te verkopen? Een vraag waar jij het 
antwoord op zal vinden.

“Kies voor DIA omdat 
het STEMt op jou.”

Ian, 1B
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