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O N ZE VISIE
Glorieux Secundair creëert met jou een uitdagende leef- en leeromgeving die voorbereidt
op de toekomst.
GLORIEUX
Stefaan Modest Glorieux is onze motivator en christelijke inspirator. In zijn voetsporen ontwikkelen we
hoofd, hart en handen met oog voor iedereen.
MET JOU
Via verbindende communicatie creëren we de goede band die nodig is om tot leren te komen.
In gedeelde verantwoordelijkheid neemt ieder zijn rol op.
• Als leerling ben je leergierig, ijverig, geëngageerd en open-minded.
• Als personeelslid ben je professioneel, betrokken, collegiaal en een voorbeeld.
• Als directielid ben je luisterbereid, daadkrachtig, zorgzaam en consequent.
• Als ouder ben je betrokken, nabij, communiceer je constructief en heb je vertrouwen in de
professionaliteit van het schoolteam.
UITDAGENDE LEEROMGEVING
Een enthousiast en ambitieus schoolteam geeft kansen om te groeien in leren leren, leren kiezen,
leren leven. Aan jou om in te gaan op deze kansen. Er heerst een gezond evenwicht waarbij we zorg
inzetten als springplank naar kwaliteitsvol onderwijs.
UITDAGENDE LEEFOMGEVING
De school is een veilige haven waarin leerlingen tijd en ruimte krijgen om tot zelfontplooiing te
komen en waarin we samen onze sociale vaardigheden trainen. Respect, verantwoordelijkheid,
empathie en samenhorigheid vormen hierbij ons kompas.
DE TOEKOMST
Met het oog op morgen en later werken we vandaag aan verbinding met jezelf, elkaar en de samenleving.
Met onze accentwaarden maak jij het verschil in je verdere studies en loopbaan.
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WA A R D E N KO M PAS

EEN RUIME KIJK

Respect, verantwoordelijkheid, empathie en
samenhorigheid vormen ons waardenkompas.
Ze geven richting aan ons handelen.

Onze leerlingen krijgen kansen om hun blik op de
wereld te verruimen, ook buiten het lesgebeuren.

• Respect is voor ons een basisbegrip:
we respecteren onszelf, elkaar, de
schoolomgeving en de wereld. Zo komen
we tot discipline, beleefdheid en de
verantwoordelijkheid om anderen te
behandelen zoals je zelf behandeld wil
worden.
• We hechten belang aan empathie. Hierin
volgen we de principes van verbindende
communicatie: open staan voor het verhaal
van de ander en je hierin inleven.
• Binnen onze veelzijdige diversiteit leven we
samen tegen de stroom van toenemende
individualisering in.
• We geven en nemen verantwoordelijkheid
voor het eigen leerproces, de omgang
met anderen en het eigen functioneren.
Zelfreflectie is belangrijk: durf in de spiegel
kijken. Vraag niet van een ander wat je zelf
niet doet.

We organiseren voor elk leerjaar projectdagen
waarin actuele thema’s aan bod komen, aangepast
aan leeftijd en leefwereld. Een greep uit ons aanbod:
•
•
•
•

geïnformeerde studiekeuze
relationele vorming
kwetsbaarheid en verbinding
weerbaarheid en mediawijsheid: (online) pesten,
privacy, sexting ...
• games, alcohol en drugs: hoe verslavend zijn ze?
Samenhorigheid vinden wij belangrijk. Daarom
worden voor onze jongere leerlingen een
klassfeerdag en teambuildingsactiviteiten
georganiseerd. Naast daguitstappen staan in de
hogere jaren ook enkele meerdaagse schoolreizen
op het programma.
• een tweedaagse Amsterdam voor onze vierdejaars
• een vierdaagse Parijs voor onze vijfdejaars
• een zesdaagse Praag voor onze zesdejaars
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A L L E S WAT J E W I L W E T E N
OV E R O N Z E S C H O O L
ZO VERLOOPT DE DAG
8.00 uur

Schooldomein toegankelijk

8.20 uur

Belteken: je bent aanwezig op school, de rode speelplaats

8.25 uur

Eerste lesuur

9.15 uur

Tweede lesuur

10.05 uur Pauze
10.30 uur Derde lesuur
11.20 uur

Vierde lesuur

12.10 uur

Middagpauze

13.15 uur

Belteken: je bent aanwezig op school

13.20 uur Vijfde lesuur
14.10 uur

Zesde lesuur

15.00 uur Zevende lesuur
15.50 uur Einde schooldag of pauze
16.00 uur Avondstudie (maandag, dinsdag, donderdag) voor wie zich inschrijft
Remediërings- of huiswerkklas voor wie uitgenodigd wordt
17.00 uur

Einde avondstudie en remediërings- en huiswerkklas
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DIT IS ONS PEDAGOGISCH TEAM!
Vakleerkrachten

Klassenleraars

Zorgcoördinatoren

Secretariaat

Directie

Je krijgt elk vak van een
andere leerkracht. Ze maken
je wegwijs in hun vakgebied
zoals Nederlands, wiskunde,
geschiedenis, sport ...

Elke klas krijgt één of meerdere
klassenleraars die hun best
doen om elke leerling een
geborgen leefsfeer te bieden.

De zorgcoördinatoren werken
nauw samen met het CLB om
leerlingen te ondersteunen op
verschillende vlakken: leren
leren, leren kiezen, leren leven
en gezondheid.

Deze medewerkers staan
steeds voor je klaar. Ze
helpen je met het regelen van
praktische zaken en je kan
er steeds terecht als je een
probleem hebt.

Het directieteam staat in voor
de leiding van de school en
de uitbouw van een degelijk
pedagogisch-didactisch beleid,
alsook de financiële en infrastructurele aspecten daaraan
gekoppeld. Je kan er als leerling
en als ouder in vertrouwen
terecht met vragen of
problemen.

Doorheen het schooljaar geven we de kans tot reflectie
gesprekken. Je kan bij de klassenleraar en/of zorgcoördinator
terecht voor een babbel over je welbevinden op school. Zo leren
we elkaar beter kennen.
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SMARTSCHOOL,
EEN HANDIG ELEKTRONISCH LEERPLATFORM

Smartschool is een gebruiksvriendelijk, elektronisch leerplatform en
communicatiemiddel. Elke leerling en ouder heeft een eigen, persoonlijke
login. Zo krijgt iedereen op onze school de informatie die hij nodig heeft.

Wat vind je op Smartschool?
• De schoolagenda met de leerinhoud per lesuur en de taken en toetsen
• Het leerlingvolgsysteem met een overzicht van de aangeboden begeleiding,
remediëring en meldingen
• De kalender met activiteiten
• Skore met alle resultaten van taken en toetsen
• Extra les- en oefenmateriaal in vakken
• Berichten van en naar leerkrachten, medewerkers, directie en medeleerlingen
In het begin van het schooljaar leren we leerlingen en ouders van het eerste jaar
hoe Smartschool werkt, zodat ze het optimaal kunnen gebruiken. Daarnaast
geven we tips mee voor een goed gebruik. We gaan graag op een aangename
manier met elkaar om.
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ZO BLIJF IK ALS OUDER OP DE
HOOGTE

• Via Smartschool over punten, agenda, berichten …
• Infoavonden, zoals de eerste schooldag voor de eerstejaars
• Rapporten:
- 4 x per jaar een rapport dagelijks werk
- 2x per jaar een semesterrapport
- 2 x per jaar een examenrapport

KLEDIJ

• Algemene oudercontacten:
- voor de herfstvakantie
- voor de krokusvakantie
• Selectieve oudercontacten
- op uitnodiging waar nodig
- indien gewenst op afspraak

We vragen onze leerlingen om eenvoudige, verzorgde kleren te dragen. Vrijetijdskledij is niet toegestaan. Dit zijn bijvoorbeeld
joggings en gescheurde broeken, slippers of kledij die de schouders of buik niet bedekt.
Voor de lessen Lichamelijke Opvoeding draag je het T-shirt van de school met een donkere short of driekwart legging naar
eigen keuze.
Voor de richtingspecifieke praktijkvakken is werkkledij verplicht:
• voor STEM: polo, sweater, werkbroek en veiligheidsschoenen
• voor MAWE: keukenschort

DIGITALE MEDIA

Smartphones, headphones, bluetoothspeakers e.a. digitale media mogen we op school niet horen of zien.
We hechten veel belang aan verbinding met elkaar. Empathie is een accentwaarde op onze school. Enkel door oprechte
aandacht kan een leerling werkelijk contact maken met een ander.

IN DE KLAS EN DAARBUITEN

We bieden een gevarieerd aanbod van activiteiten om jouw gehele ontwikkeling te stimuleren zoals:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de klassfeerdag rond verbindende communicatie en preventie tegen pesten
solidariteitsacties
vieringen en bezinningsmomenten
positieve taalbeleving door voorleesweek, poëzieweek
ontmoetingen met jeugdauteurs en bezoek aan de bib
kangoeroewedstrijd wiskunde
vakspecifieke olympiades
creatieve werkjes maken voor infodagen, gedichtendag …
de schoolcross en sportdag
activiteiten tijdens de middagpauze
meerdaagse schoolreizen
studieuitstappen
inspraak in het beleid via de leerlingenraad
7
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INSCHRIJVEN
Bij het inschrijven van een leerling nemen we ruim de tijd voor een intakegesprek. Zo leren we elkaar kennen en
kunnen we helpen om de juiste studiekeuze te maken. Op een intakegesprek zijn de leerling en minstens een ouder
aanwezig.

WANNEER KAN IK INSCHRIJVEN? Alle datums kan je terugvinden op onze schoolwebsite: www.glorieuxsecundair.be

NUTTIGE DOCUMENTEN

• Identiteitskaart (of kids-id)
• Laatste rapport en advies
• Getuigschrift of attest basisonderwijs, eerste of tweede graad
• BaSO-zorgfiche (indien je dit kreeg in de basisschool)
• Gemotiveerd verslag, zorgattest of verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon
onderwijs (indien van toepassing)

WAAR KOOP IK MIJN BOEKEN?

Elke leerling krijgt een code waarmee hij op www.iddink.be zijn boekenlijst vindt. Je
kan er je boeken kopen of huren. Een boekhandel naar eigen keuze is ook mogelijk.

KOSTEN EN FACTUREN

Schoolboeken betaal je rechtstreeks aan boekenfonds Iddink of in de boekhandel.
Voor de vaste schoolkosten ontvang je van de school twee keer per jaar een factuur.
Het gaat onder andere om uitgaven voor cursusmateriaal, fotokopieën en drukwerk,
zwemmen en sportactiviteiten of materiaal voor werkstukken.
Daarnaast gebruiken we op Glorieux Secundair de Xafax-betaalsleutel. Daarmee
betalen leerlingen variabele kosten voor buitenschoolse activiteiten en eigen
aankopen zoals maaltijden. Dit handige betaalmiddel laad je op via overschrijving
(myNetpay) of Bancontact.
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DIGITALISERING
In onze maatschappij zijn ICT-toepassingen niet meer weg te denken uit alle facetten van het
dagelijkse leven. Dit heeft een grote weerslag op de eindtermen en de leerdoelen van het secundair
onderwijs. Als secundaire school trachten wij de evoluties in het digitale landschap in de mate van
het mogelijke te volgen.
Sinds september 2020 is op Campus Glorieux Secundair fors geïnvesteerd in digitale middelen om
de pedagogisch-didactische noden die met de modernisering gepaard gaan, tegemoet te komen.
We beschikken over 2 vaste PC-lokalen voor de lessen ICT in de eerste graad. Daarboven zijn er
meer dan 400 laptops die leerkrachten kunnen reserveren met de bedoeling ICT meer en meer
te integreren in de lessen, zoals voorgeschreven in de huidige leerplannen. Zo willen we onze
leerlingen ICT-vaardiger maken met het oog op hun toekomst.

BYOD
In januari 2023 starten we met het BYOD (Bring Your Own Device) project.
De ouders van de leerlingen van het derde en vierde jaar krijgen de mogelijkheid om in te stappen
in een huurkoopovereenkomst (1) met Signpost, met 4 jaar garantie en een uitstekende service.
Bovendien beschikt de leerling meteen over alle noodzakelijke software eigen aan de richting die
hij volgt. Het is ook mogelijk zelf een laptop aan te schaffen die voldoet aan de door de school
voorgeschreven vereisten. Dan kunnen wij als school echter niet instaan voor de service, aankoop
en installatie van alle noodzakelijke software (2).
Elk daarop volgend schooljaar kunnen de derderjaars instappen in dit systeem, zodat na 3 jaar
onze volledige tweede en derde graad over een eigen toestel beschikt dat vlot kan ingezet worden in
de les. Onze eerste graad blijft werken met laptops die de school ter beschikking stelt en hoeft geen
verantwoordelijkheid te dragen voor een eigen toestel.
(1) Voor de huurkoopcontracten afgesloten in de schooljaren 2022-2023 en 2023-2024 kan

de school tegemoetkomen in de kostprijs dankzij de extra tijdelijke digisprongmiddelen
toegekend door de overheid.
(2) Wanneer men zelf een toestel aanschaft, kan de school niet tegemoetkomen in de kostprijs.
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DERDE GRAAD
Economische richtingen
Een brede opleiding tot ondernemerschap en vele vormen
van commerciële, logistieke en administratieve dienstverlening:
• Aandacht voor het economische en commerciële aspect
in de maatschappij
• Inzicht in macro-economie, micro-economie en informatica

ASO

Economie
moderne
talen

Economie
wiskunde

leerjaar

5

6

5

6

Nederlands
Frans
Engels
Duits
wiskunde
aardrijkskunde
biologie
chemie
fysica
natuurwetenschappen
geschiedenis
godsdienst
kunstbeschouwing
lichamelijke opvoeding
seminaries
economie

4
4
3
2
3
1
2
2
2
1
2
2
4

4
4
3
2
3
1
2
2
2
1
2
2
4

4
3
2
6
1
1
1
1
2
2
1
2
2
4

4
3
2
6
1
1
1
1
2
2
1
2
2
4

32

32

32

32

totaal

Handel

TSO

5

6

3
4
3
2
3
1
1
1
2
2
10

3
4
3
2
3
1
1
1
2
2
10

32

32

leerjaar
Nederlands
Frans
Engels
Duits
wiskunde
aardrijkskunde
natuurwetenschappen
geschiedenis
godsdienst
lichamelijke opvoeding
bedrijfseconomie

totaal

BSO

Kantoor

5

6

Nederlands zakelijke communicatie

2

1

Frans

3

2

Engels

3

2

project algemene vakken (PAV)

4

4

godsdienst

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

administratief en logistiek medewerker

12

12

stage

4

7

32

32

leerjaar

totaal
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Humane wetenschappen
Welzijn en welbevinden behoren tot de kern van onze samenleving.
De opleiding focust op twee pijlers.
• Gedragswetenschappen bestudeert de mens als individu en als lid van
de samenleving. Je confronteert je eigen ervaringen met inzichten uit de
psychologie, de sociologie en de antropologie.
• Cultuurwetenschappen gaat over economie, recht, politiek, media, kunst
en filosofie als deelaspecten van de maatschappij.
ASO

Humane
wetenschappen

5

6

Nederlands

4

4

Frans

4

4

Engels

3

3

wiskunde

3

3

aardrijkskunde

1

1

natuurwetenschappen

2

2

geschiedenis

2

2

godsdienst

2

2

kunstbeschouwing

1

1

lichamelijke opvoeding

2

2

seminaries

2

2

cultuurwetenschappen

3

3

gedragswetenschappen

3

3

32

32

leerjaar

totaal
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DERDE GRAAD
Domeinoverschrijdende richtingen
Een brede opleiding die leerlingen voorbereidt op de maatschappelijke
sectoren waarin taal en communicatie van groot belang zijn:
• Aandacht voor de rijke traditie van taal, cultuur en literatuur
• Communicatieve vaardigheden ontwikkelen

ASO

leerjaar

Latijn
moderne
talen
5
6

Latijn
wiskunde

5

6

Moderne
talen
wetenschappen
5
6

Nederlands
Frans
Engels
Duits
Latijn
wiskunde
aardrijkskunde
biologie
chemie
fysica
natuurwetenschappen
geschiedenis
godsdienst
kunstbeschouwing
lichamelijke opvoeding
seminaries

4
4
3
2
4
3
1
2
2
2
1
2
2

4
4
3
2
4
3
1
2
2
2
1
2
2

4
3
2
4
6
1
1
1
1
2
2
1
2
2

4
3
2
4
6
1
1
1
1
2
2
1
2
2

4
4
3
2
4
2
2
2
2
2
2
1
2
-

4
4
3
2
4
1
2
2
2
2
2
2
2

totaal

32

32

32

32

32

32
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STEM-richtingen

TSO

5

6

Nederlands

2

2

Frans

2

2

Engels

2

2

wiskunde

4

4

1

1

16

16

geschiedenis

1

1

godsdienst

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

32

32

leerjaar

aardrijkskunde / natuurwetenschappen
elektriciteit-elektronica

ASO

Wetenschappen
wiskunde

5

6

Nederlands

4

4

Frans

3

3

Engels

2

2

wiskunde

6

6

biologie

2

2

2

2

2

3

aardrijkskunde

2

1

seminaries

2

geschiedenis

STEM

leerjaar

chemie

STEM

In onze maatschappij en in de professionele wereld zijn wetenschappen
en techniek niet uit elkaar te halen. Prioriteiten in dit domein zijn:
• Aandacht voor onderzoek en het oplossen van problemen
• Verwerven van inzicht in de wetenschappelijke methodiek en
technische processen
• Nagaan van de invloed van wetenschappelijke en technologische
evoluties op de samenleving

Elektriciteitelektronica

totaal

BSO

Elektrische
installaties

5

6

Engels

1

1

project algemene vakken (PAV)

4

4

2

godsdienst

2

2

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

godsdienst

2

2

kunstbeschouwing

1

1

realisaties elektrische installaties

23

16

lichamelijke opvoeding

2

2

-

7

32

32

32

32

totaal

stage
totaal

STEM

fysica

leerjaar
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DOMEINSCHOOL GLORIEUX SECUNDAIR - MODERNISERING
In de 2e graad kunnen leerlingen kiezen uit een brede waaier aan

studierichtingen in onze domeinschool.
We onderscheiden domeingebonden en domeinoverschrijdende richtingen.
Op Glorieux Secundair kan je een keuze maken binnen drie domeinen:
• Economie en organisatie
• Maatschappij en welzijn
• STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics)
Daarnaast passen de domeinoverschrijdende richtingen, die aansluiten bij
meerdere domeinen en allen voorbereiden op verdere studies.

DOMEIN ECONOMIE EN ORGANISATIE
Economie en organisatie is jouw domein wanneer je geboeid bent
door het gedrag van producenten en consumenten. Je wil 
begrijpen waarom goede regelgeving, efficiëntie en ondernemingszin noodzakelijk zijn voor een duurzame welvaart. Gaandeweg
verwerf je inzicht in economische data en processen.

FINALITEIT

2e GRAAD

3e GRAAD

DUBBEL

Bedrijf en organisatie

Bedrijfsorganisatie

Organisatie en logistiek

Onthaal, organisatie en
sales

ARBEIDSMARKT

Vanaf 2023-2024 wordt de modernisering verder uitgerold in het vijfde
jaar (derde graad).
De studierichtingen kunnen we ook indelen in drie finaliteiten:
• De finaliteit doorstroom bereidt voor op studies in het hoger
onderwijs.
• De dubbele finaliteit bereidt voor op hogere studies en op de
arbeidsmarkt.
• De finaliteit arbeidsmarkt bereidt voor op een job, hoewel ook
een verdere opleiding kan.

DOMEIN MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN
Maatschappij en welzijn is iets voor jou als zorgen voor
anderen jouw grote passie is. Je wil meer te weten komen
over hoe mensen samenwerken en met elkaar omgaan.
Je bent geïnteresseerd in gezondheidszorg, opvoeding,
begeleiding van mensen met een specifieke zorgbehoefte, van jong tot oud.

FINALITEIT

2e GRAAD

3e GRAAD

DUBBEL

Maatschappij en
welzijn

Gezondheidszorg

ARBEIDSMARKT

Zorg en welzijn

Basiszorg en
ondersteuning
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DOMEIN STEM

DOMEINOVERSCHRIJDENDE RICHTINGEN

STEM is jouw domein wanneer je aanleg en interesse hebt voor wetenschap
(Science), technologie (Technology), ingenieurskunde (Engineering) en
wiskunde (Mathematics). Je wil weten hoe de mens, de natuur, machines of
een computerprogramma in elkaar zitten. Ontdekken en onderzoeken zit in
je aard.

FINALITEIT

2e GRAAD

3e GRAAD

DOMEINGEBONDEN
DOORSTROOM

Technologische
wetenschappen

Informatica- en
communicatiewetenschappen

DUBBEL

Elektrotechnieken

Industriële ICT

ARBEIDSMARKT

Elektriciteit

Elektrische installaties

Deze richtingen sluiten aan bij meerdere domeinen. Ze hebben
allemaal de finaliteit doorstroom en bieden een brede vorming die
maximaal voorbereidt op de hogeschool of de universiteit.

2e GRAAD

3e GRAAD

Economische wetenschappen

Economie - moderne talen

Economie - wiskunde

Humane wetenschappen

Humane wetenschappen

Latijn

Latijn - moderne talen

Latijn - wiskunde

Natuurwetenschappen

Moderne talen - wetenschappen

Wetenschappen - wiskunde
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CONTACTGEGEVENS
Glorieuxlaan 30
9600 RONSE

SECRETARIAAT
Open op schooldagen
7.45 - 12.00 uur
12.45 - 17.00 uur
woensdag tot 16.00 uur

WWW.GLORIEUXSECUNDAIR.BE
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info.secundair@koronse.be
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