
Op stap naar het 
Secundair Onderwijs

januari 2021



Programma

1. Wijzigende factoren BO – SO

2. Algemene structuur SO in vogelvlucht

3. SO in Lievegem
– Rol van de Middenschool (SV)
– Rol van de Bovenbouw (SL)

4. Kijk op de 1ste graad:
– 1lj A of 1lj B
– Keuzes in het 2de jaar



Programma

5. Niveaugroepen in SV:
– Waarom en hoe?

6. SO Lievegem: Gewoon en toch anders…

7. Vraagstelling:
– Hoe inschrijven?
–…

8. Het jaar rond…



Programma
1. Wijzigende factoren BO – SO
2. Algemene structuur SO in vogelvlucht
3. SO in Lievegem
4. Kijk op de 1ste graad
5. Niveaugroepen in SV
6. SO Lievegem: Gewoon anders…
7. Vraagstelling
8. Het jaar rond…





Vertrouwde 
ervaringen

Één juf / meester
Vertrouwde vakken

Geen keuze

Eenvoudige 
schoolorganisatie

Totaal nieuwe wereld

Vakleerkrachten
Nieuwe vakken
KIEZEN 
(school, A-B, talentenmodule)
Complexere organisatie 
(boekentassen, werkschema, 
schriften, grote toetsen)

Overgang BO-SO



Programma
1. Wijzigende factoren BO – SO
2. Algemene structuur SO in vogelvlucht
3. SO in Lievegem
4. Kijk op de 1ste graad
5. Niveaugroepen in SV
6. SO Lievegem: Gewoon anders…
7. Vraagstelling
8. Het jaar rond…



Welke weg slaan we 
in na het BO? 
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LAGER ONDERWIJS

0 jaar 12 jaar 

BuSO

BSO

TSO

ASO
Latijnse/Moderne

Secundair onderwijs vroeger



1ste graad vandaag

Keuze nog 2 jaar uitstellen

Leerlingen 2 jaar observeren

Maximale ontplooiingskansen behouden
 breed pakket algemene vorming + klein 
keuzepakket (differentiatie-uren)

Na 2 jaar oriënteren naar de juiste
studierichting 



Secundair onderwijs nu

12 jaar 18 jaar 

1ste graad
1 lj A/B
2 lj A/B

2de graad
D / D-A / A

3de graad
D / D-A / A



Domeinen

Taal en cultuur
STEM
Kunst & creatie
Land- en tuinbouw
Economie & organisatie
Maatschappij & welzijn
Sport
Voeding & horeca



1ste graad

1ste leerjaar B
• 6de lj: geen getuigschrift
• 5de lj / +12 jaar

1ste leerjaar A
• alle anderen…
• Enige voorwaarde: 

getuigschrift BO



1ste jaar Secundair Onderwijs

1 lj B

1 Lj A

ASO-
profiel

TSO-
profiel

94%

57%
Sterk in 

taal

Wiskunde = 
struikelblok

Kei in 
rekenen

73%

Frans=Chinees

Een echte professor

81%
67%

80%

Sterk Inzicht



Programma
1. Wijzigende factoren BO – SO
2. Algemene structuur SO in vogelvlucht
3. SO in Lievegem

– Rol van de Middenschool (SV)
– Rol van de Bovenbouw (SL)

4. Kijk op de 1ste graad
5. Niveaugroepen in SV
6. SO Lievegem: Gewoon anders…
7. Vraagstelling
8. Het jaar rond…



VISIE
Tover met talent

De leerling eerst

Onze poort staat open

Solidair & verbonden

Digitaal? Allemaal!



Onze school een paar jaar terug: 
Sint-Vincentiuscollege



Onze school nu: 
Middenschool SV



Middenschool SV

Alleen leerlingen van 1ste en 2de leerjaar 
= 310 leerlingen 

Lln komen van 25 verschillende lagere
scholen uit de buurt

7 klassen 1 lj A
1 klas 1 lj B
7 klassen 2 lj A
1 klas 2 lj B



Middenschool SV: 1ste graad SO
 Brug
 Studiekeuze uitstellen: leerlingen 2 jaar observeren + na 

2 jaar juist oriënteren
 Open voor alle basisschoolverlaters

> 1A of  1B  >  2A of  2B
 Brede algemene vorming; hoofdvakken in NG (uitdiepen 

– remediëren)
 Peil + begeleiding (studiebegeleiding / 

studiekeuzebegeleiding / aandacht voor élke ll)
 Samenwerking met BO, ouders en CLB
 Aparte vestigingsplaats > welbevinden van leerlingen



Bovenbouw SL
 2de + 3de graad voor meisjes en jongens



= 6 jaar secundair onderwijs



Programma
1. Wijzigende factoren BO – SO
2. Algemene structuur SO in vogelvlucht
3. SO in Lievegem
4. Kijk op de 1ste graad

– 1lj A of 1lj B
– Keuzes in het 2de jaar

5. Niveaugroepen in SV
6. SO Lievegem: Gewoon anders…
7. Vraagstelling
8. Het jaar rond…



1ste leerjaar A
BASISVORMING

Aardrijkskunde 2
Beeld 1
Engels 1
Frans* 3
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Leer- en leefwijs 1
Lichamelijke Opvoeding 2

Mens & samenleving 2

Muziek 1

Natuurwetenschappen 2

Nederlands* 4
Techniek 2
Wiskunde* 4

Totaal 28

Klassieke Talen
Basisvorming 28
Klassieke Talen 4
Digiwijs 1

Totaal 33

STEM
Basisvorming 28
Frans 1
Wiskunde 1
STEM 2
Digiwijs 1

Totaal 33

Economie & Organisatie
Basisvorming 28
Frans 1
Wiskunde 1
Economie & organisatie 2
Digiwijs 1

Totaal 33

TALENTENMODULE



1ste leerjaar T
BASISVORMING

Aardrijkskunde 2
Beeld 1
Engels 1
Frans 3
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Leer- en leefwijs 1

Lichamelijke Opvoed. 2
Mens & samenleving 2
Muziek 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 4

Totaal 28

Economie & Organisatie
Basisvorming 28
Frans 1
Wiskunde 1
Economie & organisatie 2
Digiwijs 1

Totaal 33

STEM
Basisvorming 28
Frans 1
Wiskunde 1
STEM 2
Digiwijs 1

Totaal 33

TALENTENMODULE



Lessenrooster  1B
1B

Beeld 2
Digiwijs 1
Engels 1
Frans 2
Godsdienst 2
Leer- en leefwijs 1
Lichamelijke Opvoeding 2
MAVO 3
Muziek 1
Nederlands 5
Techniek 5
Wetenschappen 3
Wiskunde 4

Totaal 32



Talentenmodules

Klassieke talen
Economie & organisatie
STEM



Klassieke talen
Voorwaarde?

– Goed in taal / graag werken met taal

Wat?
– ‘dode’ taal bestuderen

= basis voor andere vreemde talen
– Kennis maken met antieke culturen

Rekening houden met:
– minder tijd voor zelfde pakket 

Frans en wiskunde!



Economie & organisatie 1 A/T

 Behoeften en behoeftebevrediging en hoe 
handelaars daar op inspelen

De trucs van reclame en hoe daar kritisch 
tegenover te staan

Kopen in verschillende soorten winkels en via 
internet

De verschillende manieren van betalen
 ICT: Word, Excel, PowerPoint,…



Talentenmodule
Economie & organisatie



STEM

Science

Technology

Engineering

Mathematics



STEM

Hoe?
– 4 modules in 4 periodes: 

met doorschuifsysteem

2 modules robotica (programmeren)
1 module wetenschap
1 module technologie



Module 
- Robotica
- Mathematics



Module 
- Technology



Module 
- Science





STEM 1T

 Praktische aanvulling op techniek
Vanuit een concreet probleem een oplossing 

zoeken
 4 verkenningsgebieden: bouw, elektriciteit, hout 

en mechanica
 Eenvoudig programmeren/sturen van toestellen
Kennis van materialen, gereedschap en 

veiligheid



STEM 1T
nadruk op praktijk



Ook voor meisjes…



NIEUWE VAKKEN



DIGIWIJS

Algemene doelen:
Bijbrengen van digitale geletterdheid

 Basisvaardigheden van softwaretoepassingen beheersen
 Geordend en gestructureerd digitale data beheren
 Mediawijsheid 
 Inzicht in basisprincipes van computationeel denken en 

handelen



Onze computerklas



A4 = multimediaklas



Mens & samenleving

Persoonsvorming
Participeren aan de samenleving
Financiële en economische geletterdheid
Inzicht in maatschappelijke thema’s



Leer- & leefwijs

Leefwijs

Sociale vaardigheden

– Zich goed voelen

– Weerbaarheid aankweken

– Respectvol leren omgaan met gevoelens 
(van zichzelf of van anderen)

– Pestarm klimaat scheppen



Kies kleur tegen pesten…
Onze anti-pestweek…



Leerwijs 

Hoofddoelstelling: hoe zich meester maken over de leerstof?

– Wat hoort er (niet) thuis in mijn boekentas?
– Hoe ga ik om met mijn schoolagenda?
– Tips om lessen te leren

• Onderscheid hoofdzaak / bijzaak

• Hoe memoriseren / reproduceren / hoe ga ik een grote toets 
voorbereiden?

• Planning 



Techniek 1lj A

Technisch leren denken in 5 stappen:
1. Probleemstelling

2. Oplossing bedenken

3. Plan uittekenen

4. Plan uitvoeren

5. Evalueren







Techniek 1 lj B

Onderzoeksopdrachten
Probleemoplossend leren denken
Klemtoon op praktijk 

(realisatietechnieken)
5 ervaringsgebieden: biotechniek, 

constructie, energie, ICT, transport
Kennis van materialen, gereedschap en 

veiligheid





Keuzes in het eerste jaar

1ste leerjaar B
32u lesuren
Geen verdere keuze



Keuzes in het eerste jaar

1ste leerjaar A
28u gemeenschappelijk
+5u Klassieke talen
= 4u Latijn + 1u digiwijs

+5u STEM
=1u Frans + 1u wisk* + 1u digiwijs + 2u STEM 

+ 5u Economie & Organisatie
=1u Frans + 1u wisk* + 1u digiwijs + 2u Ec. & Org.



Keuzes in het eerste jaar

1ste leerjaar T
31u gemeenschappelijk
+ Economie & organisatie
= 2u ec. & org.

+ STEM
= 2 u STEM



Keuzes in het tweede jaar

2de leerjaar A
Klassieke talen
Economie & organisatie
STEM-Wetenschappen
Moderne talen & Wetenschappen



Keuzes in het tweede jaar

2de leerjaar T
Maatschappij & welzijn
Economie & organisatie
STEM-technieken



Keuzes in het tweede jaar

2de leerjaar B
Maatschappij & welzijn
Economie & organisatie





En wat na de 1ste graad?
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doorstroom

dubbele
finaliteit

arbeidsmarktgericht
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Bovenbouw SL
D-finaliteit: 

– Natuurwetenschappen

– Technologische wetenschappen

– Economische wetenschappen

– Moderne talen

– Bedrijfswetenschappen



Bovenbouw SL
Dubbele finaliteit

– Bedrijf en organisatie

– Taal en communicatie

Arbeidsmarktgerichte finaliteit

– Organisatie en logistiek

– Zorg en welzijn



Campus Lievegem: Bovenbouw SL

Domeinen in de 2de graad:
Taal en cultuur
 STEM
 Economie & organisatie
Maatschappij & welzijn

Meer info op NACHT VAN SL op 7 mei 2021 



Programma
1. Wijzigende factoren BO – SO
2. Algemene structuur SO in vogelvlucht
3. SO in Lievegem
4. Kijk op de 1ste graad
5. Niveaugroepen in SV

– Waarom en hoe?

6. SO Lievegem: Gewoon anders…
7. Vraagstelling
8. Het jaar rond…



WERKEN IN 
NIVEAUGROEPEN



1ste jaar Secundair Onderwijs

1 lj B

1 Lj A

ASO-
profiel

TSO-
profiel

94%

57%
Sterk in 

taal

Wiskunde = 
struikelblok

Kei in 
rekenen

73%

Frans=Chinees

Een echte professor

81%
67%

80%

Sterk Inzicht



Niveaugroepen
 Probleemstelling: 

– Grote verscheidenheid van lln in 1A (A+T)
– Veel lln = verschillend taal/rekenen

Mogelijke oplossing: les geven aan de 
middengroep
– en wat met de leerlingen die nood hebben aan 

uitdieping?
– en wat met de leerlingen die nood hebben aan 

remediëring?



Niveaugroepen

 hoofdvakken in niveaugroepen



LESSENROOSTER
Voorbeeld van een dinsdag (8 lesuren)

1C 1D 1E 1F 1G

1 Wiskunde LO LO Techniek Digiwijs

2 Frans LO LO Techniek Aardrijksk.

3 Beeld Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands

4 Beeld Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde 

PAUZE

5 Geschiedenis STEM Ec&Or LO LO

6 Godsdienst STEM Ec&Or LO LO

7 LO Frans Frans Frans Frans

8 LO L&L L&L L&L L&L



1E 1F              1G               1H

2a

NG1        NG2 NG3
1

3

Naar
NIVEAUGROEPEN

voor ALLE vakken
uitg. Fr., Ned., wisk.

voor Frans, Nederlands en 
wiskunde, behalve Latijn en T-klas!

Van
KLASGROEPEN

2b
2c

1C 1D



Niveaugroepen

Waarom?
Grote verscheidenheid van lln in 1A:

– Heterogene klasgroepen
– Veel lln = verschillende begaafdheid voor

taal/wiskunde
– Verschillende klemtoon op de 

beheersingsniveaus



Niveaugroepen

Voor welke vakken?
Frans
Nederlands
Wiskunde

= samen voor 13 lesuren



Niveaugroepen

Wie bepaalt in welke NG ik kom?
Begin schooljaar: rapport 6de leerjaar
In de loop van het schooljaar:

- mijn resultaten op de toetsen
- mijn werktempo



Niveaugroepen

Zit ik het hele jaar in dezelfde NG ?
Kan best, kan ook dat je verschuift...

Afhankelijk van je resultaten en je 
werktempo  zoeken we naar de NG waarin 
je het best presteert en waarin je je goed 
voelt.



Niveaugroepen

Zit ik in dezelfde NG voor de 3 vakken?
Dat kan natuurlijk wel
Maar je kunt ook best in NG1 zitten voor 

Frans, in NG2 voor Nederlands en NG3 
voor wiskunde…

Of andersom
Dat hangt af van je talenten, je resultaten 

en je werktempo...



Niveaugroepen
Krijg ik dan anders les wanneer ik 
verander van NG ?
Anders? Ja:

- Andere leerkracht
- Andere aanpak:

» Meer / minder uitleg
» Hoger / lager tempo
» Meer / minder oefeningen
» Remediëren/ verdiepen

Andere les? Neen!
Dezelfde les, maar anders...



Niveaugroepen

Krijg ik dezelfde toetsen?

Kleine toetsen = aangepast

Grote toetsen = voor iedereen gelijk
» objectieve uitgangspositie voor herindeling



Niveaugroepen

Kunnen mijn ouders zien in welke NG ik zit?

JA: op het rapport
- 7 rapporten DW
- 3 trimesterrapporten



Het rapport

Rapport Dagelijks Werk
– 7 periodes
– Wat vinden we erop?





Het trimesterrapport

3 perioden

Wat vinden we erop?





Niveaugroepen
Welk voordeel heb ik dan gehad?

1. Les op eigen tempo
2. Aangepaste uitleg

– NG 1 = uitdaging (blijven bewijzen)
– Ik val niet uit de toon in de groep
– Meer vat op de leerstof
– Zicht op eigen mogelijkheden/beperkingen
– Algemeen gevoel van welbevinden door vernieuwde 

succeservaring
– Betere zelfkennis en betere oriëntering naar de 2de graad



NIVEAUGROEPEN  in  SV

de “actieve bifidus”

voor elke leerling in de A-stroom



NIVEAUGROEPEN

Uitdagend voor de sterke
Sterk voor allen



NIVEAUGROEPEN

Sterke leerlingen uitdagen op hun niveau, en zwakke 
leerlingen de kans geven om hun achterstand op school 

weer in te halen, daarop willen we inzetten!
Ben Weyts



Programma
1. Wijzigende factoren BO – SO
2. Algemene structuur SO in vogelvlucht
3. SO in Lievegem
4. Kijk op de 1ste graad
5. Niveaugroepen in SV
6. SO Lievegem: Gewoon, en toch anders…
7. Vraagstelling
8. Het jaar rond…



Gewoon… en toch anders! 



ONZE SCHOOL LEEFT



Secundair Onderwijs Lievegem: 
gewoon… en toch ANDERS…

 Eerder kleine groep: 16 klassen

 Aparte vestigingsplaats voor 1ste graad

 Aandacht voor studieniveau: leren leren

 Aandacht voor welbevinden: anti-pestproject

 Uitgebouwde leerlingenbegeleiding

 Oudercomité = participerende overleggroep



Secundair Onderwijs Lievegem: 
gewoon… en toch ANDERS…

 DE LEERLING STAAT CENTRAAL:
– Investering in werking in niveaugroepen
– Vanuit ons opvoedingsproject: aandacht voor ELKE leerling

• Wekelijkse inhaallessen
• Hulpverleningscontract bij ziekte
• Project rond pestgedrag
• Huiswerkbegeleiding
• Stoomcursus leren leren

– Studiekeuzebegeleiding 
• Juiste studierichting in 2de graad

– LIA(leerlingen in actie): inspraak (leefregels, milieu…)



… en toch ANDERS…
Aandacht voor gezondheidsopvoeding:

– Welbevinden
– Lichaamsbeweging: project  ‘school in beweging’
– Gezonde voeding

Milieu : actie groene school
– Afvalbeleid/waterbeleid
– Gezonde voeding, gezond ontbijt
– Veiligheidsacties (XIU)
– Actie mooimakers



… en toch ANDERS…

Cultuur:
– Film, 
– Toneel, 
– Bezoek van jeugdschrijver,
– Museum,
– Bibliotheek…



Infrastructuur
 2005: nieuw sanitair
 2006: vernieuwing dak studiezaal 
 2007: vernieuwing stookinstallatie
 2008: aankoop 2 nieuwe paviljoenklassen
 2009: verbouwing oud sanitair tot nieuwe klas
 2010: vervanging ramen
 2010: isolatie buitengevel
 2011: ventilatiesysteem
 2012: nieuw technieklokaal



Infrastructuur
 2014: 6 nieuwe klassen
 2017: nieuwe overdekte speelplaats 
 2017: aankoop 2 nieuwe tuinklassen
 2020: aankoop parochiaal centrum (extra STEM-lokaal)

 2021: realisatie masterplan
– 6 nieuwe klassen (extra labo + ICT-klas)
– Polyvalente zaal + extra sanitair
– Future classroom
– Nieuwe fietsenstalling
– Nieuwe speelplaats
– Verbouwing A-blok



Nieuw!!!

Beamers in alle klassen
Project iPads + apple-tv
Laptops
ChromeBooks
Jabra’s
Videoklas (afstandsleren!)



Vaklokalen



iPads + appleTV in de klas



2012: nieuw technieklokaal



2014: 6 nieuwe lokalen!



B6 = labo





2017: nieuwe overdekte 
speelplaats…



2021: realisatie masterplan



2021: realisatie masterplan



2021: realisatie masterplan



… en toch ANDERS…

Bereikbaarheid
– Per fiets
– Openbaar vervoer
– Schoolbus

Dierbaar, maar daarom niet duur:
– Gratis gebruik van eetzaal, fietsenberging



… en toch ANDERS…

Communicatie naar ouders

- Oudercontacten bij elk scharniermoment
- Eerste rapport DW / elk trim. rapport 
- Info bij overgangsmomenten
- Activiteiten worden per mail aangekondigd
- Schoolagenda / Smartschool / Telefonisch / 

Persoonlijk



… en toch ANDERS…

Nieuw!
Activiteiten onder de middag:
– Crea
– Dans
– Sport
– Tekenacademie
– Activiteiten LIA
– ICT-lokaal



SV + SL

Scholen met een 

voor leerlingen



Even noteren...

 Zondag 25 april 2021
Opendeurdag   
Rondleidingen tussen 10.00u en 17.00
Vooraf inschrijven via
sv@campuslievegem.be       

U komt toch ook?!



Wanneer  inschrijven ?

Via mail: sv@campuslievegem.be
Brievenbus 
Na afspraak
Tijdens opendeurdag van 25 april?
Op 30 juni:  

– Getuigschrift BO
– BaSO-fiche
– rapport

mailto:sv@campuslievegem.be










Programma
1. Wijzigende factoren BO – SO
2. Algemene structuur SO in vogelvlucht
3. SO in Lievegem
4. Kijk op de 1ste graad
5. Niveaugroepen in SV
6. SO Lievegem: Gewoon anders…
7. Vraagstelling
8. Het jaar rond….



Het jaar rond…



Eind augustus… INSTUIF!

Kennismaking met de klas en klassenleraar
Laagdrempelig
Stap naar 1/9 wordt kleiner…





SEPTEMBER

Eerste schooldag

Viering begin schooljaar

Afsluiting kennismakingsperiode



Eerste schooldag



Naar de klas…



We leren elkaar beter kennen



Afsluiting Kennismakingsperiode:
Bezoek aan Atlantikwall in Raversyde



Dag van de sport



Vakoverschrijdend werken: 
biotoopstudie: 

aardrijkskunde en natuurwetenschappen



OKTOBER
 Solidariteitsmaand

Dit jaar zamelden we geld in voor:
 vzw Feestvarken    
 Kleinschalig project Tanzania n.a.l.v. inleefreis 6de-

jaarsleerling               
 Zomergemse 4de wereld (voedselpakketten /kleding)
 Rode Neuzendag
 Warmste Week
 Damiaanactie



Ook de ouders 
helpen een 

handje en …
bakken veel 

lekkers!



SV’s got talent 
als afsluiter…



Tal van plezante 
activiteiten…

NOVEMBER



Musical ‘40-’45





Talentendag

NOVEMBER



november: 
nationale 
FLUOdag!



XIU



DECEMBER

Bezoek van de Sint

Leerlingencontact

Oudercontact 



Zie ginds komt de stoomboot…





De sint in zijn bubbel…



JANUARI

6de leerjaar op bezoek

Gedichtendag



Veiligheidsacties in de donkere dagen…



FEBRUARI

Antipestweek 



Teambuildingsactiviteiten…



Dikketruiendag…



Maart

Kangoeroewedstrijd (wiskunde)
Olyfran (taalwedstrijd Frans)
Junior-journalistwedstrijd 

(Nederlands)
STEM-olympiade



Wiskunde-
wandeling!



Kangoeroewedstrijd (wisk)
Olyfran (Frans)



Junior journalistwedstrijd



APRIL EN MEI
Opendeurdag

 Sportdag



IEDEREEN WELKOM
OP ONZE OPENDEURDAG

Individuele rondleidingen om het half uur 
voor leerlingen en ouders.

Afspraak via sv@campuslievegem.be

Zondag 25 april 2021

10.00 uur tot 17.00 uur



Na de opendeurdag…

SPORTDAG!!!

- Het eerste jaar: Zomergem, sporthal
- Het tweede jaar: naar Oudenaarde





Met de tweedes naar Londen…







MOEV: ook voor leerkrachten



MOEV:Muurklimmen



Mini-voetbaltornooi



Schaaktornooi



JUNI
 Eindtoetsenperiode

Ontspanningsuitstap

Afscheidsfeest 2de jaar

 Eindrapport



Middagactiviteiten



School in 
beweging





Middagactiviteiten



Ons leerkrachtenteam!



Onze LIA!



Voor meer informatie en foto’s

www.campuslievegem.be


