


Sancta Maria Leuven bruist van het leven: 
meer dan 1 200 leerlingen en
een 180-tal leerkrachten en medewerkers
maken hier elke dag samen school.
We doen dat open en hartelijk,
dynamisch en creatief,
vanuit een groot respect voor elkaar.
 
Hier mag je studeren en je ontwikkelen
zonder prestatiedwang,
leer je met iedereen samenwerken 
zonder concurrentie te vrezen,
leer je anderen als mens waarderen
en je inzetten voor elkaar.
 
Welkom op onze school!
 
 
 
 





pedagogisch
project
Vanuit een christelijke overtuiging, met een eigentijdse blik en een toekomstgerichte visie wil Sancta Maria
Leuven kwalitatief hoogstaand onderwijs bieden en jongeren voorbereiden op de samenleving van morgen.
 
Op onze twee campussen bieden we een brede waaier studierichtingen aan, die een degelijke voorbereiding
zijn op alle vormen van hoger onderwijs of specifiek gericht op de zorg voor de mens. 
 
Onze school staat garant voor een ontmoetende onderwijsstijl en een waarderende aandacht voor elkaar. Elke
leerling krijgt daarbij alle kansen en wordt bevestigd in zijn mogelijkheden, om zo tot volledige ontplooiing te
komen.
 
Wij willen samen school maken: ouders, leerlingen, leerkrachten, ondersteunend personeel en directie. Daarom
streven we een open communicatie na en stimuleren we de dialoog met alle betrokkenen.
  
In Sancta Maria Leuven hebben we hart voor elkaar, geven we elkaar vleugels. Elke dag opnieuw. 

 
 



leerlingenraad

LEVELS

Een groepje geëngageerde leerlingen dat zichzelf de
LEVELS noemt (Leerlingen voor Leerlingen) werkt
nauw samen met de interne leerlingenbegeleiding en
werkt preventief op het vlak van welbevinden op
school. Sommigen onder hen volgden de Conflikser-
opleidingen en kunnen mee helpen wrijvingen en
conflicten voorkomen. 
 

meters en peters

samen
met leerlingen
In onze school dragen we participatie hoog in het vaandel.
Jullie zijn als leerlingen het kloppend hart van onze school. 
Niet meer dan normaal dus dat jullie ook jullie zegje en inbreng hebben.
Op SML maken leerlingen mee school!

We zijn bijzonder trots op onze leerlingenraad die
leuke activiteiten organiseert op onze beide
campussen, maar eveneens een vinger in de pap te
brokken heeft in het beleid. Een voorstel voor een
aanpassing van het schoolreglement? Wij luisteren
graag en gaan met jullie in gesprek!

Voor een twaalfjarige kan een middelbare school in
het begin misschien wat overweldigend overkomen.
Plots ben je opnieuw de jongste op de speelplaats.
Onze eerstejaars worden mee opgevangen door
vrijwillige ouderejaars die de rol van meter/peter
opnemen en onze jongste leerlingen zich snel thuis
laten voelen.



buitenlandse reizen

verbindende activiteiten

Leren leren is zeker belangrijk, leren leven is dat nog meer. 
En dat doe je ook buiten het klaslokaal. 
Ook daarbij wil onze school graag een actieve rol spelen, 
door een ruim aanbod aan buitenschoolse activiteiten 
en aandacht voor maatschappelijke problemen die verder gaan dan je eigen ik.
 
 
klasuitstappen

Reizen is leren op verplaatsing. En natuurlijk mag je
daarvan proeven. Zo staat Parijs op het menu, om de
kennis van de Franse taal aan te scherpen maar zeker
ook om te genieten van het rijke cultuuraanbod van
deze lichtstad. 
 
Onze laatstejaars maken een onvergetelijke trip door
Tsjechië en Duitsland. Uniek: we maken deze reis
tijdens een lesweek, iedereen gaat dus mee en we
kunnen deze trip volledig integreren in de leerdoelen.

samen
meer mens worden

In en rond Leuven kun je je horizonten verruimen. Stadswandelingen, museumbezoeken, theater- en
filmvoorstellingen, natuurexploraties, werkveldverkenningen in bedrijven en instellingen, zelf een activiteit
organiseren voor bewoners van een woon- en zorgcentrum, ... Het kan allemaal en we doen het dan ook!
 
 

Naschools sporten met en tegen je leerkrachten?
Gezelschapsspelen tijdens de middagpauze of
creatief bezig zijn? Themadagen rond welbevinden of
relatievorming? Onze school heeft een ruim aanbod
aan verbindende activiteiten.



geattesteerde leerproblemen

project Hoogvliegers

samen
alle kansen geven
Sancta Maria Leuven wil een zorgzame school zijn waar we leerlingen alle kansen
geven. 
Ook als leren soms wat moeilijker gaat of als je integendeel meer uitdaging kan
gebruiken, kan je bij ons terecht.

Heb je een geattesteerd leerprobleem? Dan vragen we je om dit te vermelden bij je inschrijving op onze
school. Indien het om een wat complexere problematiek gaat, houden we ook nog een intake-gesprek samen
met je ouders.
 
Je leerkrachten worden op de hoogte gebracht van je leerprobleem en ondersteunen je. De klassenraad
bepaalt op basis van je attest welke ondersteunende maatregelen er eventueel nodig zijn. Helaas kunnen we
niet volledig à la carte werken en is niet elke aanpassing mogelijk. Onze school heeft veel ervaring met
jongeren met geattesteerde leerproblemen en stelt uitdrukkelijk als doel om ook deze leerlingen over de lat
(die even hoog blijft liggen) te krijgen, hen beter te leren omgaan met hun problematiek en zodoende alle
kansen te geven in verdere studies.
 
 

Als je bij de start van het schooljaar al klaar bent voor
extra uitdagingen, kun je in het project Hoogvliegers
voor cognitief sterk functionerende leerlingen stappen.
Hoe word je geselecteerd? Niet alleen op basis van
een attest uitgereikt door erkende externe instanties,
maar ook op basis van observaties in de klas. De
vakleerkrachten observeren je in de loop van de maand
september en geven hun bevindingen aan elkaar door
in een klassenraad. 
Eind september is er een informatievergadering voor je
ouders, die daarna hun toestemming kunnen geven
voor je deelname. Als je aansluit bij de Hoogvliegers,
werk je aan projecten over maatschappelijke
onderwerpen, taal en cultuur, wiskunde en
wetenschappen. 
 
 



vakleerkracht

klassenleraar

klassenraad

samen
helpen we je
Je komt natuurlijk naar school om te leren, maar soms wil dat even niet lukken. 
Omdat je de leerstof niet helemaal beet hebt, 
omdat je een verkeerde leermethode gebruikt, 
omdat je tijdelijk niet zo goed in je vel zit, 
omdat er familiale problemen opduiken, 
omdat …  
Bij wie kun je dan terecht?

Heb je vragen over een bepaald vak, dan spreek je
best de leerkracht van dat vak aan. Vraag gerust om
de stof nog eens opnieuw uit te leggen, wellicht zijn
je medeleerlingen daar ook blij mee. 

Elke klas krijgt minstens één klassenleraar, die
speciale zorg en aandacht aan zijn of haar klas
besteedt. Het is een leerkracht die er meerdere uren
per week lesgeeft en jou en je medeleerlingen dus
goed kent. Hij of zij is je eerste aanspreekpunt over
de sfeer en de omgangsvormen in de klas. 

In de klassenraad zetelen al de leerkrachten van wie
je les krijgt, vaak aangevuld met een
leerlingenbegeleider en een directielid. De
klassenraad komt samen om studieresultaten te
bespreken, adviezen te formuleren en eventuele
problemen op te lossen. Je klassenleraar bereidt de
vergadering voor. 
 
 

interne leerlingenbegeleiders

Heb je een stevige ruzie met je vrienden? Het gevoel
dat je geviseerd of gepest wordt? Merk je dat andere
leerlingen zoiets overkomt? Wacht dan zeker niet af,
maar spreek je klassenleraar of een van de
leerlingenbegeleiders aan. Ook als je persoonlijke of
familiale problemen hebt, kun je bij hen terecht. Zij
zijn er speciaal om naar jou te luisteren en om samen
met jou naar oplossingen te zoeken. 
 
 

Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Heb je vragen over je studiemethode of studiekeuze,
heb je emotionele problemen en wil je toch liever
praten met iemand van buiten de school? Dan kan
dat ... gewoon op school. Minstens één dag per week
zijn de medewerkers van het CLB aanwezig in hun
kantoor op onze school. Ook zij zijn er voor jou!



ICT en digitalisering

samen
vernieuwen
Onze maatschappij is flink veranderd in de afgelopen jaren, het onderwijs kan dan ook
niet achterblijven.
Sancta Maria Leuven heeft altijd opengestaan om didactische vernieuwing in de
onderwijspraktijk te brengen, nieuwsgierig naar nieuwe wetenschappelijke inzichten en
tegelijk voldoende kritisch om te behouden wat goed is. 

Onze school is altijd overtuigd geweest dat digitale vaardigheden essentieel zijn om een succesvolle carrière
(op school en professioneel) uit te bouwen. De school is dan ook uitgerust met uitstekend ICT-materiaal.

Vanaf september 2023 zullen zo goed als al onze
leerlingen over een huurlaptop beschikken. Dit
vergemakkelijkt het implementeren van nieuwe
lestechnieken, zorgt voor nog meer interactie maakt
dat het lesmateriaal dat altijd actueel is. We zorgen
er bovendien voor dat onze leerlingen verstandig met
dit leermiddel kunnen omgaan en maken hen digi-
wijs.
 
We geloven rotsvast in de vele voordelen van
digitalisering, maar laten tegelijk het meer
traditionele lesgeven niet los. Gezond evenwicht is
het devies.
 
 

co-teaching en alternatieve lesvormen

Onze school heeft altijd een pioniersrol gespeeld (ook binnen de scholengemeenschap) als het gaat over
andere lesvormen. Dankzij onze ruime ervaring loopt het samen lesgeven en differentiëren in het eerste jaar
tijdens de co-flex-momenten dan ook als een trein.



modernisering secundair onderwijs

De modernisering van het secundair onderwijs gaat in september 2023 de laatste fase in met het opstarten
van de vernieuwde derde graad. Sancta Maria Leuven beschouwt deze onderwijsvernieuwing als een
uitgelezen kans om ons unieke profiel te versterken en de nieuwe studierichtingen kwaliteitsvol in te richten,
onder andere door een doordachte inzet van de complementaire lestijden.





brede basisvorming met optie flexuren
brede basisvorming met optie Latijn

economie en organisatie
klassieke talen: Latijn
maatschappij en welzijn
STEM - wetenschappen

eerste leerjaar A

 
tweede leerjaar

 

Je staat op de drempel
je kijkt om je heen:
is er op deze school
ook een plaatsje voor mij?
Zoveel leerkrachten
en zoveel vakken.
         
Wees maar gerust: 
we helpen je 
je weg wel te vinden.



vak lestijden/week

Godsdienst 2

Nederlands 4

Frans 4

Aardrijkskunde 2

Natuurwetenschappen 2

Techniek 2

Wiskunde 4

Geschiedenis 1

Beeld 1

Muziek 1

Lichamelijke opvoeding 2

TOTAAL BASISVORMING 25

In het eerste leerjaar A van de brede basisvorming krijg je les van verschillende leerkrachten. Er wordt verder
gebouwd op de leerstof uit het basisonderwijs. De nadruk ligt zoveel mogelijk op een gelijke start en aanpak
voor iedereen. Het tempo in de klas ligt wel hoger dan in de basisschool en je moet een grotere
zelfstandigheid aan de dag leggen.
 
Duizel je bij al die nieuwe vakken? Geen paniek: we helpen je een leermethode ontwikkelen en geven je volop
studietips. Raak je toch nog even de leerdraad kwijt? Dan kunnen leerkrachten je helpen om via remediëring
tekorten in de leerstof weg te werken. 
 
De onderstaande lessentabel is geldig voor alle eerstejaars, of je nu kiest voor Latijn of voor de optie flexuren.

eerste leerjaar A

brede basisvorming

Naast deze basisvorming van 25 lestijden, volg je ook nog een aanvullend gedeelte van 7 lestijden per week.



eerste leerjaar A

aanvullend gedeelte

DIFFERENTIATIE-UREN

optie 1: Latijn

Studeer je graag en regelmatig voor al je vakken? Heb je weinig hulp nodig bij het studeren en behaal je op
eigen kracht mooie resultaten? Heb je interesse voor taal, geschiedenis en cultuur? Dan is de optie Latijn zeker
een goede keuze. 
 
In het eerste jaar zal je ervaren dat Latijn een verfijnde, maar ook een moeilijke taal is. Je komt in contact met
een oude cultuur die een grote invloed heeft gehad op onze huidige samenleving en die aan de oorsprong ligt
van heel wat Europese talen. 
 
Als je de optie Latijn kiest, leer je heel veel woorden en train je je geheugen. En door de studie van de Latijnse
spraakkunst, leer je logisch nadenken en de opbouw van teksten begrijpen.

optie 2: CO-FLEX

4 lestijden per week

Tijdens drie lesuren per week word je begeleid door drie vakleraren (Frans, Nederlands, wiskunde). Elke
vakleraar focust zich tijdens één lesuur op wie nood heeft aan extra ondersteuning. De twee andere lesuren
coachen ze leerlingen die met minder instructies toch zelfstandig kunnen werken. Leerlingen die op
zelfstandige basis de leerstof volledig verwerken, kunnen - als ze daarbij vastlopen - natuurlijk altijd een van
de leerkrachten om hulp vragen.
 
Wat is het grote voordeel van CO-FLEX? Als je extra ondersteuning nodig hebt, kun en durf je sneller om hulp
vragen. Je hoeft niet langer op school te blijven voor aparte inhaallessen, de remediëring gebeurt immers al in
de klas en je mag op je eigen tempo werken. En stilaan voel je je binnen elk van de drie vakken sterk genoeg
om minder basis– en meer verdiepingsoefeningen maken. Zo word je stapsgewijs uitgedaagd om meer uit
jezelf te halen. 

3 lestijden per week

Je kiest één van de onderstaande opties.



HORIZON

het vak Mens en Samenleving

vijf verkennende modules

Het vak ‘Mens en Samenleving’ is een uitdagend vak. Je ontwikkelt er onder meer een gezonde burgerzin,
financiële en digitale geletterdheid. In je zoektocht naar (verborgen) talenten zorgen leerkrachten voor
ondersteuning op maat. Want voor je op het einde van de eerste graad een doordachte studiekeuze kunt
maken, moet je je kwaliteiten maximaal leren ontdekken. In de huidige snel veranderende maatschappij word
je maar beter een kritische en zelfredzame burger. En waar kun je dat beter oefenen dan in de klas?

Afhankelijk van de keuze die je in de differentiatie-uren maakt, krijg je 3 of 4 lesuren waarin je je horizon kunt
verbreden, nieuwe talenten ontdekken of gekende aanscherpen. De horizonuren omvatten het vak ‘Mens en
Samenleving’, vijf verkennende modules, praktische ICT-toepassingen en aandacht voor leren leren.

Geënt op het vak ‘Mens en Samenleving’ volg je gedurende het schooljaar vijf verkennende modules van
telkens vijf lesweken. Je vertrekt met je eigen bagage, je werkt rond realistische situaties en verbindt theorie
met praktijk. De leraren zetten samen met jou duidelijke leerdoelen voorop, zodat je weet wat er van jou wordt
verwacht. Voor de vijf verkennende modules leg je geen examens af, maar krijg je permanente evaluatie. 
Niet alleen je kennen en kunnen worden gewaardeerd, maar ook je individuele groeiproces en het traject dat
je met klasgenoten hebt afgelegd. Leraren geven je opbouwende feedback en laten je bewust stilstaan bij je
eigen leerproces. Een beoordeling is immers nooit een eindpunt, maar een tussenstop in het leerproces. 

STEM (Science, Technology, Engineering,
Mathematics). 
Je verkent op praktijkgerichte wijze een waaier aan
interessante technologische, technische, exact-
wetenschappelijke en wiskundige projecten. 
 
Taal en Cultuur
Via interactieve projecten ervaar je dat cultuur en
taal elkaar raken en bestuiven op een verrassende
en creatieve wijze. Je ontdekt hoe moderne media,
film en fotografie hierbij een rol spelen. 
 
 
 
 



Economie en Organisatie 
Via concrete projectjes maak je kennis met de
basisprincipes van onze (wereld)economie. Je
verlaat de grenzen van het klaslokaal door zelf te
exploreren hoe de financiële wereld in elkaar zit,
hoe beurzen werken, welke mechanismen de
koopkracht beïnvloeden, hoe je een eigen budget
kunt beheren. Kortom: je wordt financieel geletterd.
 
Maatschappij en Welzijn 
Sterk aangestuurd door het vak ‘Mens en
Samenleving’ leer je je eigen identiteit ontwikkelen,
met aandacht voor een gezonde levensstijl,
burgerzin, de diversiteit van de samenleving, je
verantwoordelijkheid voor het klimaat en het milieu
en wat je eigen aandeel kan zijn voor de
duurzaamheid van onze planeet.
 
Durf Kiezen 
Samen met je klasgenoten mag je een creatief
proces van a tot z naar je hand zetten. Je kunt volop
improviseren, maar je leert ook informatie
verzamelen, gegevens verwerken en presenteren via
multimediale technieken. Kijk maar eens op de
sociale media van Sancta Maria Leuven naar de
filmpjes van onze eerstejaars, stuk voor stuk het
resultaat van heerlijk durven en doen! 

Leerlingen die niet voor de optie Latijn kiezen, krijgen één lestijd per week WIL, een letterwoord dat staat voor
Welzijn, ICT en Leren Leren. Tijdens dit lesuur werk je samen met je klastitularis rond deze thema's.

WIL



vak lestijden/week

Godsdienst 2

Nederlands 4

Frans 4

Aardrijkskunde 2

Natuurwetenschappen 2

Techniek 2

Wiskunde 4

Geschiedenis 1

Beeld 1

Muziek 1

Lichamelijke opvoeding 2

TOTAAL BASISVORMING 25

De algemene vorming in het tweede jaar van de eerste graad omvat 25 lesuren per week. Daarnaast kun je
kiezen tussen vier verschillende basisopties, waar je gedurende vijf lesuren per week (major) vanuit een
persoonlijk engagement een extra interessegebied exploreert: Economie & organisatie, Klassieke talen Latijn,
Maatschappij & welzijn en STEM – wetenschappen. 
 
Het lesprogramma voorziet ook twee uren per week (minor) waar je voor moderne talen, wiskunde en
wetenschappen wordt geprikkeld om via projectwerk meer creatieve horizonten te verkennen. Maar als je
binnen dit urenpakket meer behoefte hebt aan remediëring en verdieping, dan kan dat natuurlijk ook. 
 
Je algemene kennis en vaardigheden verbreden en verankeren, daar zetten we in het tweede leerjaar van de
eerste graad samen op in. Je zult dus vooral vanuit het urenpakket algemene vorming moeten bewijzen klaar
te zijn voor de stap naar de tweede graad. 
 
Via thematisch projectwerk zal je in de loop van tweede jaar ook kennis maken met de andere basisopties om
zo je blik naar mogelijke studierichtingen in de tweede graad te verruimen en je honger naar meer aan te
scherpen.  
 
 

tweede leerjaar 

algemene vorming



vak lestijden/week

ALGEMENE VORMING 25

Economie en organisatie 5

Moderne talen en wetenschappen 2

TOTAAL 32

Niet alleen je eigen financiën boeien je, maar ook grotere economische processen en
maatschappelijke belangen die eraan gelinkt zijn. Of anders geformuleerd: als je de
inhoud van je eigen portemonnee naar een hoger kennisniveau wenst op te tillen, dan
kies je voor de basisoptie economie en organisatie.
 
 
Vanuit je uitgesproken interesse voor economische en maatschappelijke processen, weet je dat je als
(wereld)burger en consument best een stevige financiële geletterdheid verwerft en een gefundeerd
kennisinzicht: budgetbeheer, betaalmiddelen, marktprincipes, beursnoteringen, de werking van
ondernemingen, de rol hierbij van de overheid, duurzaamheidskwesties, hoe prijzen tot stand komen, het
proces van vraag en aanbod, welke bedrijfssectoren belangrijk zijn (in onze regio), waarom je zelf een
onderneming zou starten en hoe je hieraan begint. Je vindt het allemaal even interessant. 
 
Maar je blik reikt verder dan de economische invalshoek: je onderzoekt de wederzijdse beïnvloeding tussen het
keuzegedrag van mensen en de economie, waarbij actuele maatschappelijke fenomenen (zoals de
digitalisering) een belangrijke rol spelen. Daarom vind je ICT– toepassingen en zelf programmeren meer dan
interessant om data te verzamelen, te vergelijken, te analyseren en te interpreteren binnen de regels van de
privacy. En voor een multimediale presentatie draai je je hand niet om.
 
Als dat geen uitdaging is?

tweede leerjaar 

basisoptie: 
economie en organisatie



vak lestijden/week

ALGEMENE VORMING 25

Latijn 5

Moderne talen en wetenschappen 2

TOTAAL 32

Als je Klassieke studiën in het eerste leerjaar met succes volgde en je nog steeds
honger hebt naar meer, moet je niet twijfelen om ook in het tweede jaar voor Latijn te
kiezen. Deze keuze móet je maken als je in de hogere jaren een studierichting met
Latijn wil volgen.
 
 
Nu vertrek je niet meer van bij het begin (ab ovo) en kom je dus al sneller in contact met boeiende, maar ook
moeilijkere verhalen. Je toenemende kennis van de Latijnse woordenschat, van het gebruik van de naamvallen
en van de tijden, stelt je in staat die teksten te ontcijferen. Maar: nihil sine labore (zonder inspanning geraak je
nergens).
 
Ondertussen openbaart zich die vreemde godenwereld, worden de helden uit de Ilias en de Odyssee
vertrouwde personages en weet je precies wat Caesar overkwam op de Iden van maart. 
Je legt zelf steeds meer het verband tussen Latijnse, Franse, Engelse en ook Nederlandse woorden. Zodra je
begrijpt wanneer een Romein het perfectum gebruikt of het imperfectum, ken je ook het verschil in het Frans
tussen de passé composé en de imparfait. Ook de Duitse naamvallen zullen een koud kunstje voor je zijn!
 
En vergeet ten slotte dit niet: wat in het Latijn gezegd wordt, klinkt verstandig (Quidquid Latine dictum sit,
altum videtur). Maar dat wist je natuurlijk al...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tweede leerjaar 

basisoptie: 
klassieke talen - Latijn



vak lestijden/week

ALGEMENE VORMING 25

Maatschappij en Welzijn 5

Moderne talen en wetenschappen 2

TOTAAL 32

Je gaat op zoek naar wie je bent en wie je wil zijn. Je bent uitgesproken mensgericht,
sociaalvoelend en wil die eigenschappen nog meer verfijnen en ontwikkelen. Je leeft
graag ‘gezond’, in elke betekenis van het woord, waarbij je vertrekt vanuit een brede
kennis van het individu (versta: jezelf) om zo te komen tot wat mensen verbindt en
onderscheidt. Misschien is dan de basisoptie maatschappij en welzijn echt je ding.
 
 
Aandacht hebben voor persoonlijke levenssfeer, milieu en maatschappij zit in je genen. Je bestudeert een
gezonde levensstijl, leert die te begrijpen en ontwikkelen. Je hanteert daarbij principes van kwaliteitszorg en
duurzaamheid. Je verwerft inzicht in het sociale gedrag van mensen en maatschappelijke verschijnselen en
verkent de raakvlakken met (natuur)wetenschappen en economische processen. 
 
Je leert sociale en communicatieve vaardigheden toepassen in verschillende situaties, welke belangrijke rol
lichamelijke en geestelijke gezondheid hierbij spelen, dat verscheidenheid ook eenheid inhoudt, dat lifestyle
meer om het lijf heeft dan interieur, sfeerschepping, vormgeving en mode. 
 
Kortom: als je kiest voor de basisoptie maatschappij en welzijn ontdek je dat ‘mens’ zijn complex is, dat
leerstof en leefstof aanverwante begrippen zijn, maar ook dat je de theorie van het mens zijn eerst in de
vingers moet krijgen om je aan een praktijktest te wagen.
 
Wat denk je, is dit jouw ding?
 
 
 
 
 
 
 
 

tweede leerjaar 

basisoptie: 
maatschappij en welzijn



vak lestijden/week

ALGEMENE VORMING 25

STEM - wetenschappen 5

Moderne talen en wetenschappen 2

TOTAAL 32

STEM is een Engels letterwoord voor Science, Technology, Engineering en
Mathematics. Als je het voelt jeuken bij deze woorden, als je geboeid bent door
technologie, toegepaste wiskunde en exacte wetenschappen moet je niet twijfelen en
voor de basisoptie STEM - wetenschappen kiezen. 
 
 
Vanuit de kennis en vaardigheden die je opbouwt in de algemene vakken aardrijkskunde,
natuurwetenschappen, techniek en ICT, leer je proefondervindelijk en via projectwerk andere natuurlijke,
ruimtelijke en technische systemen onderzoeken, analyseren en toepassen. Je wordt uitgedaagd om concrete
oplossingen voor wetenschappelijke vragen te formuleren, met aandacht voor mens en milieu, veiligheid en
preventie. Je krijgt leersleutels aangereikt uit de vakken biologie, fysica en chemie om individueel en klassikaal
wetenschappelijk onderzoek te doen: ordering, dissectie, labopraktijk, microscopische techniek, een
wetenschappelijk verslag maken… het komt allemaal in deze basisoptie aan bod. 
 
Nog een afsluitend en uitdagend praktijkvoorbeeld? In de les natuurwetenschappen leer je over de
bodemsoorten. Dat wakkert je STEM-instincten aan. Je trekt er klassikaal op uit om bodemstalen te nemen, die
te onderzoeken en te vergelijken met andere ‘monsters’, je analyseert en interpreteert je meetgegevens en
leert proefondervindelijk het vak natuurwetenschappen naar waarde schatten. 
 
Boeiend toch?
 
 
 
 
 
 
 

tweede leerjaar 

basisoptie: 
STEM - wetenschappen







 
campus

Deberiotstraat
(DBS)

campus
Sint-

Jacobsplein
(SJP)

lesuur 1 8.20 - 9.10 uur 8.25 - 9.15 uur

lesuur 2 9.10 - 10.00 uur 9.15 - 10.05 uur

pauze 15 minuten 15 minuten

lesuur 3 10.15 - 11.05 uur 10.20 - 11.10 uur

lesuur 4 11.05 - 11.55 uur 11.10 - 12.00 uur

middag 50 minuten 50 minuten

lesuur 5 12.45 - 13.35 uur 12.50 - 13.40 uur

lesuur 6 13.35 - 14.25 uur 13.40 - 14.30 uur

pauze 5 minuten 5 minuten

lesuur 7 14.30 - 15.20 uur 14.35 - 15.25 uur

lesuur 8* 15.20 - 16.10 uur 15.25 - 16.15 uur

Op de twee campussen ziet de dagindeling er
identiek uit. 
 
's Ochtends verwachten we je´uiterlijk vijf minuten
vóór het eerste lesuur op school.
 
Tijdens de middagpauze mogen alleen leerlingen
die in Leuven wonen (met toestemming van hun
ouders) en leerlingen uit de derde graad de
school verlaten. De anderen eten hun
boterhammen op in de eetzaal. Daarna is er nog
tijd om even te ontspannen op de speelplaats. Er
worden bovendien regelmatig ontspannende
activiteiten georganiseerd tijdens de
middagpauze (spelletjes, sport, ...).

*enkel bepaalde klassen in de tweede en derde graad hebben
soms een achtste lesuur

dagindeling

Leerlingen van de eerste graad kunnen op maandag, dinsdag en donderdag op school blijven studeren van
15u30 tot 16u30.

avondstudie

Bij het begin van het schooljaar krijg je van ons een schoolreglement. Als je bij ons school loopt, gaan we er
zonder meer vanuit dat je de daarin vermelde afspraken nakomt. 

schoolregkement



leermateriaal

evaluatie

oudercontacten

Onze school kiest ervoor om zelf een boekenverkoop te organiseren op het einde van de zomervakantie. Dit
zorgt ervoor dat de kosten zoveel mogelijk gedrukt worden. 
 
De kopieën die leerkrachten voor je maken, krijg je een paar keer per jaar doorgerekend.

Evaluatie is essentieel tijdens een leerproces. We hechten op Sancta Maria Leuven dan ook veel belang aan
een transparante, representatieve en brede beoordeling van onze leerlingen.
 
Op geregelde tijdstippen krijg je een rapport dagelijks werk waarin je schoolse vorderingen worden
weergegeven. Belangrijker nog dan de score, is het vakcommentaar van de leerkrachten. Daarin geven ze je
studietips, verklaren ze waar het eventueel fout liep, evalueren ze je werkhouding en feliciteren ze je met
goede scores.
 
In de eerste en tweede graad zijn er drie examenperiodes (Kerstmis, Pasen, juni) waarin je bewijst dat je ook
grotere gehelen kan verwerken. In de tweede graad leg je tijdens de tweede examenperiode niet voor elk vak
een examen af. In de derde graad zijn er twee examenperiodes (Kerstmis en juni). 

Op een aantal momenten (bijvoorbeeld in het begin van het schooljaar en na een examenperiode)
organiseren we oudercontacten. Samen school maken is de kern van onze schoolvisie en daar horen uiteraard
ook ouders bij. We verwachten dan ook dat ouders deelnemen aan de oudercontacten om de schoolresultaten
en attitude van hun kinderen samen met de leerkrachten te bespreken.



fietsenstalling

één september

de eerste dagen en weken

Op beide campussen is een fietsenstalling aanwezig.

Op één september nemen we graag de tijd om onze nieuwe leerlingen goed te onthalen en de nodige
administratie met zorg uit te voeren. Op die dag is er dan ook een afwijkende uurregeling. Je verneemt in de
loop van de zomervakantie hoe laat je op de eerste schooldag verwacht wordt.

Beginnen in een nieuwe school is altijd wat spannend, zeker voor de eerstejaars die de overstap maken van
hun vertrouwde lagere school naar een heel nieuwe plek. 
 
We zorgen er dan ook voor dat we tijdens de eerste dagen en weken van het schooljaar de tijd en ruimte
krijgen om te wennen aan mekaar en aan de school.
 
Voor de eerstejaars is er een uitgebreid programma voorzien om de overgang naar de "grote school" zo vlot
mogelijk te laten verlopen. Ook onze ouderejaars krijgen tijdens de eerste schoolweken activiteiten
aangeboden die de klasdynamiek en het samen-SML-gevoel moeten versterken.



tweede graad

na de eerste graad
Sancta Maria Leuven biedt in de tweede en derde graad een ruime waaier
studierichtingen aan. Je vindt op onze school dus zeker een opleiding die bij je
interesses en talenten past.

doorstroom-
domeinoverschrijdend (D/DO)
 
Humane Wetenschappen
 
Economische Wetenschappen
 
Natuurwetenschappen
 
Moderne Talen

doorstroom-
domeingebonden (D/DG)
 
Maatschappij- 
en Welzijnswetenschappen

dubbele finaliteit (D/A)
 
 
Maatschappij en Welzijn

derde graad

doorstroom-
domeinoverschrijdend (D/DO)
 
Humane Wetenschappen
 
Economie - Moderne Talen
 
Economie - Wiskunde
 
Wetenschappen - Wiskunde
 
Moderne Talen - Wetenschappen

doorstroom-
domeingebonden (D/DG)
 
Welzijnswetenschappen

dubbele finaliteit (D/A)
 
 
Gezondheidszorg
 
Opvoeding en Begeleiding

doorstroom-domeinoverschrijdend en doorstroom-domeingebonden.
 
Het is de bedoeling dat je na het volgen van deze studierichtingen verder studeert in het hoger onderwijs (universitair
en niet-universitair). Indien je een domeinoverschrijdende studierichting volgde in het secundair kan je zo goed als alle
kanten uit. Koos je voor een domeingebonden studierichting, dan kies je in het hoger onderwijs wellicht vaker voor een
opleiding die inhoudelijk hierbij aansluit.
 
dubbele finaliteit
 
Onze school richt deze studierichtingen zo in dat je een vlotte overstap kan maken naar een aansluitende opleiding in
het hoger onderwijs. Je kan eventueel ook meteen na het behalen van je diploma secundair onderwijs aan de slag in
de sector.



Sancta Maria Leuven
Campus Charles Deberiotstraat 14
016 23 56 77 
Campus Sint-Jacobsplein 15B
016 22 62 77           
info@sml.be
www.sml.be                                                                        
                                                                                          
schoolbestuur                                                              
vzw SMD-L 
 

openingsuren tijdens het schooljaar: 
woensdag van 7.45 uur tot 12.30 uur
andere werkdagen van 7.45 uur tot 16.30 uur

Sancta Maria Leuven

smlofficieel

mailto:adm@sml.be

