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WELKOM
Beste 12-jarige,
Ben je een kei in wetenschap?
Sterk in technologie?
Of spreken talen en economie je meer aan?
Dan heet het Damiaaninstituut je
van harte welkom!

Een nieuwe school kiezen is spannend.
Hoe kies je een school waar je je talenten ten
volle kan ontplooien en waar het bovendien leuk
vertoeven is? Wij maken het eenvoudig voor jou.
Kies voor DIA! Waarom? Je leest het in deze
brochure die we speciaal voor jou en je ouders
hebben gemaakt.

Op deze school kom je veel
nieuwe dingen te weten
Andres / 1C

Meer informatie nodig?

We verwelkomen je graag in onze school.
Op woensdag 24 april 2019 organiseren we een
infoavond voor jou en je ouders. Je komt dan te
weten welke lessen we aan de leerlingen van de
eerste graad geven en welke projecten je zelf kan
kiezen. Je bezoekt klaslokalen, je ziet de speelplaats
en de refter, je snuffelt in werkboeken en je kan met
al je vragen terecht bij onze leerkrachten.
Op zondag 28 april is DIA the place to be!

Je kan samen met je ouders een hele dag op
ontdekkingstocht in de school.
We kijken nu al uit naar je komst. Tot gauw!
Dominique Van Sant
directeur eerste graad

Team eerste graad
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eerste graad:
‘apart’ en ‘warm’
Het Damiaaninstituut biedt de eerste graad een
‘eigen plekje’ binnen de ‘grote’ school.
Dit is een bewuste keuze. De leerlingen van de eerste
graad kunnen zichzelf zijn op een aparte speelplaats met
eigen lokalen, refter en administratie.
Directie, leerkrachten en leerlingenbegeleiders zorgen
voor een toffe school waar het aangenaam vertoeven is
en waar leerlingen zich snel thuis voelen. Ons team begeleidt hen en staat steeds voor iedereen klaar. Alle leerlingen krijgen hierdoor onmiddellijk een goed gevoel.
Een nieuwe school, een nieuwe omgeving.
Spannend en wellicht wat onwennig.

Het team schenkt dan ook speciale aandacht aan alle
leerlingen om te wennen aan de nieuwe school.
Zo starten we het schooljaar met drie onthaaldagen.
De eerstejaars worden hartelijk ontvangen door hun
klastitularis en verkennen samen de school en haar
directe omgeving.
Na deze drie dagen begint het echte schoolleven.
Een lesdag telt zeven lesuren, start om 8.30 uur en eindigt
om 15.25 uur. Na het zevende lesuur bieden we leerlingen
avondstudie tot 16.15 uur aan. Op woensdag zijn er vier
lesuren en eindigen de lessen om 12 uur.

Onze school is fantastisch
met onze fantastische
leerkrachten
Kayla / 1B

Tijdens de middagpauze kunnen leerlingen deelnemen aan verschillende sportactiviteiten of creatieve
workshops. Ze kunnen ook terecht in onze bibliotheek en
het ICT-lokaal.
Om de slaagkansen van de leerlingen te verhogen focust
de eerste graad op remediëring. ’s Middags geven onze
leerkrachten inhaallessen voor de vakken Nederlands,
Frans en wiskunde. Na de schooluren organiseert de
eerste graad extra lessen Frans en wiskunde en lessen
‘leren leren’.
Het uitstekende team eerste graad streeft ernaar
om elke leerling te laten schitteren!
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modernisering
Secundair onderwijs
Vlaanderen is trots op zijn onderwijs. Jongeren krijgen
er een kwaliteitsvolle opleiding. Gedreven leraars zetten
dagelijks al hun expertise in. Sterk onderwijs is het aan
zichzelf verplicht om ook de verbeterpunten te benoemen
en aan te pakken. Zo bieden we maximale kansen.
Het onderwijs bereidt jongeren voor op hogere studies
en op de arbeidsmarkt. De school geeft hen kansen om
hun persoonlijkheid te ontwikkelen en volledig open te
bloeien. Iedereen wordt er uitgedaagd om zijn hoogst
mogelijke niveau te halen.
Tijdens hun schoolloopbaan in het secundair onderwijs
krijgen jongeren een beter beeld over waar hun talenten,
interesses en mogelijkheden liggen. Op deze manier
kunnen ze weloverwogen studiekeuzes maken.
De studiekeuze van de leerlingen verloopt stapsgewijs
doorheen het secundair onderwijs. De observerende en
oriënterende eerste graad vormt daarin een eerste trede.
Vanaf 1 september 2019 start de modernisering in het
secundair onderwijs in het eerste jaar.
Dit betekent dat we zullen starten met enkele nieuwe
vakken en een nieuwe lessentabel.
Ook de keuzepakketten zijn vernieuwd.

In deze brochure vind je informatie over hoe het
Damiaaninstituut het eerste jaar organiseert. We geven
ook al mee welke basisopties onze school aanbiedt in het
tweede jaar.
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Organisatie eerste jaar

In het eerste jaar kies je nog geen studierichting.
Deze keuze moet je pas maken op het einde van het
tweede jaar. Je hebt dus twee jaar de tijd om je talenten
en interesses te exploreren. Zo ontdek je wat je graag
doet en waarin je uitblinkt.
Onze school biedt zowel een A-stroom als een
B-stroom aan.

Leerlingen met een getuigschrift lager onderwijs schrijven
zich in voor de A-stroom. Leerlingen zonder getuigschrift
lager onderwijs schrijven zich in voor de B-stroom.
Ook als twaalfjarige uit het vijfde leerjaar kun je hier
terecht.

Lessentabel A-stroom
Leerlingen van de A-stroom kunnen bij inschrijving kiezen
voor keuzemodule 1 of voor keuzemodule 2.

vakken

uren
Frans
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Vive le Français !

1

geschiedenis

1

godsdienst

2

lichamelijke opvoeding

2

mens en samenleving

2

Nederlands

4

wiskunde

4

beeld

2

techniek

2

natuurwetenschappen

2

aardrijkskunde

2

ICT

1

project

2

groeiuren

2

klassieke talen
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keuzemodule 1

keuzemodule 2

Het lesuur Vive le français! laat je genieten van de Franse
taal en cultuur.
Tijdens de groeiuren werken leerlingen aan
remediërende of verdiepende leerstof voor de
vakken Nederlands of wiskunde. Deze lesuren worden
klasdoorbrekend gegeven.
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Keuzemodule 1 - EYE for TALENT
laat leerlingen kennismaken met verschillende
domeinen tijdens klasdoorbrekende projecten.
Leerlingen kiezen hieruit drie projecten om tijdens
het schooljaar te volgen. Deze keuze maken ze
tijdens de eerste schooldagen.
@rt = smart

Je spreekt je artistieke talenten aan door te kijken,
te luisteren, te ontdekken, te creëren en vooral
door samen te werken.
(Speurneuzen/Toekomst/Escape/Move-it)
Je wil weten hoe iets werkt, je exploreert, je experimenteert en vooral ... je bent nieuwsgierig.
STEM

de zaak P

Hoe plan je een feestje? Hoe organiseer je een actie
voor het goede doel? In de zaak P kijk je naar prijs,
product, planeet, personen ...
a cup of English

Spelenderwijs leer je een mondje Engels.
Nice to meet you!
Spartacus

Sporten en bewegen en dat allemaal wetenschappelijk verantwoord en onderbouwd.

Keuzemodule 2 - LATIJN
laat leerlingen kennismaken met de Latijnse
en Griekse taal en cultuur. Wie later een studierichting met Latijn wil kiezen, start daarmee in het
eerste jaar.
De leerlingen die gedurende 4 uur per week
Latijn kiezen, genieten gedurende het schooljaar
van enkele klasoverstijgende projectdagen.

Project #

De voordelen en gevaren van sociale media
herken je, maar ook de mogelijkheden om daarmee
je interesses en talenten te ontdekken.

Ik heb interesse voor talen
en ik studeer graag latijn.
Davina / 2A
6

Lessentabel B-stroom
Leerlingen uit de B-stroom maken nog geen keuze in het
eerste jaar.

vakken

uren
Engels

1

Frans

2

godsdienst

2

lichamelijke opvoeding

2

maatschappelijke vorming

3

Nederlands

4

wiskunde

4

beeld

2

techniek

4

Natuur en ruimte

3

iCT

1

Groeiuren

4

GROEIUREN

Tijdens de groeiuren werken de leerlingen aan
projecten of remediërende en verdiepende leerstof voor
de verschillende vakken.

Er zijn veel scholen maar
DIA was voor mij
de beste keuze.
FLOOR / 1B
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zorgteam:
‘wij zorgen voor jouw
zoon en dochter’

Het Damiaaninstituut vindt het welbevinden van zijn leerlingen bijzonder belangrijk.
Het zorgteam bestaat uit leerlingenbegeleiders,
leerkrachten en externe partners. Om leerlingen
de beste kansen te geven biedt DIA een brede
basiszorg. Het zorgteam werkt hiervoor nauw
samen met ouders.
Onze leerlingenbegeleiders staan elke dag klaar
voor onze leerlingen. Bij hen kunnen leerlingen
terecht met zowel praktische als emotionele
problemen. Ze engageren zich eveneens om de
specifieke zorg voor elke leerling te coördineren.
De klastitularis fungeert als belangrijke schakel tussen leerlingen, leerlingenbegeleiders,
vakleerkrachten, ouders en directie. Gedurende
het schooljaar volgt deze leerkracht zijn of haar
klas van nabij. De klastitularis begeleidt de klas
en zorgt voor een aangename klassfeer en
positieve studiementaliteit. Tevens is hij/zij het
aanspreekpunt voor de ouders.
Onze leerlingenbegeleiders werken nauw samen
met externe partners zoals CLB Aarschot en het
ondersteuningsnetwerk Noord–Brabant.
Samen met deze externe partners ondersteunt het
schoolteam onze leerlingen met leernoden op de
meest optimale manier. Onze leerlingenbegeleiders
zijn hiervoor het aanspreekpunt voor leerlingen en
ouders.

De leerkracht Engels legt de
leerstof goed uit.
ze is behulpzaam
en ze is soms grappig.
Jarne-Tristan / 2H

De leerlingenbegeleider
begrijpT ons als pubers.
Ella / 2H

Voor vragen over leerlingenbegeleiding op onze
school of informatie over hoe we omgaan met
leernoden kunnen ouders een afspraak maken
met de directie of onze leerlingenbegeleiders.
Een eenvoudig telefoontje (016 56 70 59) volstaat.
We helpen u graag verder.
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veel meer dan studeren alleen:
‘het Damiaaninstituut maakt een leerling groot’
Om een voldoende brede en harmonische vorming te
garanderen organiseert de eerste graad tal van
activiteiten zoals studiereizen, toneelvoorstellingen en
themamomenten.
In september genieten alle eerste- en tweedejaars van
een dagje sporten. In de maand mei tonen leerlingen
hun maatschappelijk engagement tijdens de actiedag en
organiseert elke klas een activiteit voor het goede doel.
Het derde trimester kijken alle eerstejaars uit naar
de driedaagse uitstap naar Parijs. Ze bezoeken de
culturele bezienswaardigheden van de Franse
lichtstad en sluiten af met een bezoek aan
Disneyland Parijs. Cultuur en pret gegarandeerd!

Leerlingen worden actief betrokken bij de schoolorganisatie en de zorg voor elkaar. Zij kunnen via de leerlingenraad
of via de Conflixers meewerken aan een fijne school.
In de leerlingenraad zitten leerlingen uit verschillende
leerjaren. Zij bespreken maandelijks hoe de praktische
organisatie op school verloopt en doen suggesties aan het
beleidsteam. Via de schoolraad hebben ze ook inspraak in
het schoolbeleid.
In samenwerking met de Vlaamse scholierenkoepel werd
het Conflixersteam opgestart. Voelt een leerling zich down
of kan een klasgenoot moeilijk aan de nieuwe school
wennen, dan gaan de Conflixers uit een bezorgdheid
van welbevinden de nodige ondersteuning geven.
Eén ding is zeker: onze leerlingen krijgen het voor elkaar.
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respect en welbevinden:
‘gelukkige leerlingen’
Naast een goede opleiding is het welzijn van
de leerlingen een engagement van het Damiaaninstituut. We creëren een positief schoolklimaat
zodat leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen.
Wij werken samen met hen aan een warme sfeer op
school waar iedereen zich gelukkig voelt en waar
wederzijdse waardering centraal staat.
Leerlingen die zich goed voelen op school komen
graag naar school. Leerlingen die graag naar school
komen, leren ook beter.

Ik ga graag naar school om
nieuwe dingen te leren en
lol te maken.
RUNE / 2J

Organisatie tweede jaar

De modernisering secundair onderwijs start op
1 september 2019 in het eerste leerjaar van de eerste
graad en wordt progressief ingevoerd.
Het tweede leerjaar van de eerste graad zal op
1 september 2019 gebruik maken van de bestaande leerplannen, op 1 september 2020 van de nieuwe
leerplannen.
In het tweede leerjaar bieden wij verschillende
basisopties aan in de A-stroom en in de B-stroom.
Leerlingen die in het tweede jaar de A-stroom
volgen, kunnen in het Damiaaninstiuut kiezen uit de
basisopties:
•
•
•
•
•

economie en organisatie
klassieke talen
moderne talen en wetenschappen
STEM-technieken
STEM-wetenschappen

De leerlingen van het tweede jaar B-stroom volgen de
basisoptie STEM-technieken.
Tijdens het eerste jaar maken onze leerlingen kennis met
de inhoud van de verschillende basisopties zodat zij een
goede keuze kunnen maken.
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Reeds 20 jaar vormen onze vier katholieke secundaire
scholen een scholengemeenschap: het Damiaaninstituut,
het Instituut Sancta Maria, het Sint-Jozefscollege van
Aarschot en het Sint-Jozefsinstituut van Betekom.
In 2019 worden zij – samen met 9 basisscholen opgenomen in een grotere scholengroep onder één
schoolbestuur: de Arcadiascholen. Door deze fusie waait
er een geheel nieuwe wind door het onderwijslandschap
in Aarschot.
‘De leerling staat centraal’ in het vernieuwingsproces van het studieaanbod in onze secundaire
scholengemeenschap: de jongere wordt steeds weer
aangesproken op zijn/haar talenten en interesses
en gestimuleerd om de juiste keuzes te maken in zijn/
haar studieloopbaan.

De eerste graad wordt hiertoe breed uitgebouwd met
eenzelfde inhoud en organisatie op de vier locaties,
gestoeld op een verregaande samenwerking tussen onze
leerkrachten. In het 1° jaar gaat de leerling op ontdekking
doorheen een grote waaier van projecten om zijn/haar
keuze van basisoptie(s) in het 2° jaar te onderbouwen.
Dit betekent echter niet dat de eerste graad bepalend is
voor de latere studierichting die de leerling zal kiezen: de
brede basisvorming verzekert een verdere invulling van
ieders studieloopbaan op basis van eigen interesses en
mogelijkheden.
Ria Verbinnen
Coördinerend directeur
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info@ksgab.be
www.ksgab.be

Vanaf 2020 worden volgende 7 basisopties in het 2e jaar aangeboden in Onze 4 scholen:

DIA
BASISOPTIES

2A

Economie en organisATIE
Klassieke Talen

SMA
2B

SJC

SJIB

2A

2B

2A

2B

2A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2B

X

Kunst en creatie

X

Maatschappij en welzijn
Moderne talen en wetenschappen

X

STEM-Technieken

X

STEM-WETENSCHAPPEN

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DIA = Damiaaninsituut, SMA = instituut Sancta Maria, SJC = SinT-Jozefscollege, SJIB = Sint-Jozefsinstituut

Ik vind DIA een zeer leuke en
moderne school
Chloë / 1B
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COÖRDINATEN SCHOLEN
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Damiaaninstituut
Pastoor Dergentlaan 220, 3200 Aarschot
016 56 70 59
info@damiaaninstituut.be
www.damiaaninstituut.be

Instituut Sancta Maria
Kardinaal Mercierstraat 10, 3200 Aarschot
016 56 61 04
directie@sanctamaria-aarschot.be
www.sanctamaria-aarschot.be

Infoavond
woensdag 24 april 2019 om 19 uur
Open dag ‘di-A-ctief’
zondag 28 april 2019 van 10 tot 18 uur

Infoavond
dinsdag 23 april 2019 om 19.30 uur
Open dag
zondag 28 april 2019 van 10 tot 18.00 uur

Sint-Jozefsinstituut
Pastoor Pitetlaan 28, 3130 Betekom
016 56 81 27
sjib.middenschool@sjib.be
www.sjib.be

Sint-Jozefscollege
Bekaflaan 65, 3200 Aarschot
016 55 11 30
sintjozefscollege@sjca.be
www.sjca.be

Open dag met infomomenten
zondag 28 april 2019 van 14 tot 18 uur
Infoavond
dinsdag 30 april 2019 om 19.30 uur

Infoavond
donderdag 25 april 2019 om 19.30 uur
Open dag
zondag 28 april 2019 van 14 tot 18 uur

inlichtingen en inschrijvingen
op schooldagen:
van 9 tot 17 uur
op woensdagnamiddag tot 15 uur
in de vakantieperiode:
alle werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur
op maandag tot 19 uur
op zaterdag van 9 tot 12 uur
wij zijn gesloten:
van 6 juli tot en met 18 augustus 2019

Bereikbaarheid
Onze school is vlot bereikbaar met de fiets en het
openbaar vervoer. Er zijn verschillende bushaltes in de
onmiddellijke nabijheid van de school. Het station van
Aarschot ligt op wandelafstand.
P. Dergentlaan 220, 3200 Aarschot
016 56 70 59 of info@damiaaninstituut.be
www.damiaaninstituut.be

