
Creadagen (Verzorging)

Plantjesweekend KOTK (4de jaar)

Welkom 
in Smiks!

Digitale 
aanmelding
Om je in te schrijven voor onze school,  
moet je je eerst digitaal aanmelden. 
Na de aanmeldperiode krijg je een ticket 
waarmee je kan inschrijven in de school 
die jou is toegewezen.

Digitale aanmelding
Van maandag 28 maart 2022 om 14 uur 
tot maandag 25 april 2022 om 14 uur

Toewijzing
Donderdag 5 mei 2022

Inschrijvingen
Van maandag 9 mei tot donderdag 2 juni 2022

Alles over het digitaal aanmelden vind je  
op onze website www.smiks.be.

Infomomenten
Digitale infoavond met proeflessen

Dinsdag 15 februari 2022 om 19 uur 
Inschrijven via www.smiks.be

Infodag

Zaterdag 12 maart 2022 
Meer informatie op www.smiks.be

We ontvangen je op de infodag graag 
op school voor een begeleide rondleiding.  
Reserveer een tijdslot via onze website.

Campus Keerbergen
Tremelobaan 4
3140 Keerbergen
015 51 10 35

Campus Schriek
Leuvensebaan 25
2223 Schriek
015 23 46 54

Meer informatie
www.smiks.be
info@smiks.be

Met een positieve blik kijk ik terug 
op mijn schoolcarrière in Smiks.  

Al vanaf het begin wist ik dat ik de juiste 
middelbare school had uitgekozen: 

motiverende leerkrachten, aanbod van 
diverse vakken, leerrijke uitstappen ... 
Ik merkte meteen dat ik voldoende 

bagage en begeleiding had gekregen 
om een succesvolle start te maken 

aan de universiteit.

Floor Bosmans, economie-wiskunde
student handelsingenieur

Proficiat, op dit moment ontvouwt 
zich een nieuwe wereld voor jou. 
Niet alleen zal je binnenkort naar het 
eerste middelbaar gaan, maar met 
deze brochure in je hand sta je ook op 
het punt om de wereld van Smiks te 
betreden! Benieuwd naar wat er allemaal 
te beleven valt in Smiks? Ontdek hier al 
een klein stukje en surf daarna gerust 
naar de website! 

Klaar? Ga op ontdekking!

Smiks is een warme school die 
begeleiding op maat geeft. De 
leerkrachten hebben aandacht 
voor elke leerling. Ze motiveren 

je om verder te studeren en 
geven advies op maat.

Jens Vanderstraeten, verzorging
spoedverpleegkundige

Lees meer getuigenissen van onze  
oud-leerlingen op onze website!

Andalusië (6de jaar) Parijs (6de jaar)

Sportief Smiks

Confrontatietocht (6de jaar)

Taaluitwisseling Namen (2de jaar) Gezondheidsweek (1ste graad)Posterbeurs (1ste jaar STEM)

YOUCA Action Day

Sportdag (2de jaar)

Dag van de Jeugdbeweging

Van de Westhoek naar 
Opaalkust (4de jaar)

Luik (5de jaar)

Landenbeurs (2de jaar)

Sportief Smiks
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Biotoopstudie (1ste jaar)

Tweedaagse in Oostduinkerke (1ste jaar)

Ramioul (1ste jaar)

Onthaaldag (1ste jaar)

Infobrochure 
1ste jaar secundair

2022-2023
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Ons studieaanbod 
in de eerste graad

Ontdek hieronder het vernieuwde studieaanbod 
van onze school. In de eerste graad bieden we 
onze leerlingen verschillende keuzepakketten 
of basisopties aan, zowel in de A-stroom als de 
B-stroom.

Eerste leerjaar A
Als je een getuigschrift basisonderwijs hebt 
behaald, ben je klaar voor een volgende stap: 
je kan aan de slag in het eerste leerjaar A.  
Het lessenpakket bestaat uit 27 lesuren 
basisvorming met daarbij een uur Skillslab. 
Voor de overige vier lesuren kies je, vanuit 
je mogelijkheden en interesses, een 
keuzepakket.

Skillslab

Tijdens Skillslab zetten we graag in op de 
ontwikkeling van (nieuwe) vaardigheden. 

We besteden veel aandacht aan het leren 
studeren, leren plannen en reflecteren 

over het eigen leerproces, maar we 
verkennen ook de digitale wereld. We 

ontdekken online leerplatformen, denken 
computationeel ... 

Keuzepakket

De overige vier lesuren kies je vanuit je 
mogelijkheden en interesses: wij bieden 
CoMeTa, Klassieke talen en STEM aan.

Kies je CoMeTa?

Elke leerling is uniek en heeft zijn of 
haar eigen talent. Het is normaal dat 
je nog steeds zoekende bent naar 
datgene waar jij in uitblinkt. CoMeTa 
helpt je op weg in deze boeiende 
zoektocht! CoMeTa staat voor 
Competent Met Talent en dat vat mooi 
samen wat deze lessenreeks inhoudt: 
je ontwikkelt vaardigheden op basis 
van waar jij goed in bent. 

 
 
 
Gedurende het schooljaar werk je 
rond de thema's cultuur, ondernemen 
en wetenschap & techniek. 

Het pakket wordt aangevuld met een 
differentiatie-uur wiskunde en Frans. 
Er wordt dan een uurtje stilgestaan bij 
de vooruitgang die je gemaakt hebt. 
Heb je alles onder de knie, dan krijg je 
extra uitdaging aangeboden.

» Keuzepakket CoMeTa

Differentiatie Frans  1

Differentiatie wiskunde 1

CoMeTa   2
+ keuzepakket  (4 lesuren)

Kies je Klassieke talen?

De Romeinen hebben een grote invloed gehad 
op onze cultuur. Bovendien ligt hun taal aan 
de basis van vele moderne talen. Door Latijnse 
teksten te lezen, ontdek je een nieuwe taal en 
een nieuwe wereld.

Klassieke talen biedt tal van kansen 
en voordelen. Je werkt aan een goede 
studiehouding, je wordt aangemoedigd 
om door te zetten en je leert analytisch en 
zelfstandig werken. Je oefent het logisch 
denken, je kweekt inzicht in de moderne talen 
en je scherpt zo jouw taalvaardigheid aan. De 
taal opent voor jou ook een poort naar abstract 
redeneren. 

De keuze voor Klassieke talen is dus een 
uitstekende basis om je weg te vinden in om 
het even welke verdere studierichting.

Ben jij klaar om deze boeiende taal en cultuur 
samen met ons te ontdekken?

» Keuzepakket Klassieke talen

Klassieke talen (Latijn en initiatie Grieks) 4

Kies je STEM?

Kiezen voor STEM is kiezen voor een sterk 
wetenschappelijk pakket waarin je zal 
ondergedompeld worden in de wereld van 
de wetenschap waarbij analyse en onderzoek 
belangrijk zijn. Ben je goed in wiskunde en 
geïnteresseerd in wetenschap en techniek? 
Dan is dit echt iets voor jou!

Het lesprogramma is zo uitgewerkt dat 
leerlingen uitgedaagd worden om op een 
doorgedreven niveau wetenschappelijke 
projecten aan te pakken. 

In de drie lesuren STEM ga je in groep aan 
de slag om verschillende wetenschappelijke, 
technologische en wiskundige problemen te 
onderzoeken, oplossingen te ontwerpen en te 
realiseren. Alle problemen sluiten aan bij het 
dagelijkse leven en de actualiteit.

ICT komt aan bod als ondersteuning voor 
het realiseren van de projecten en het 
aanreiken van nieuwe tools nl. programmeren, 
multimedia …

» Keuzepakket STEM

Differentiatie Frans        1

STEM         3

In de B-stroom ligt de klemtoon op een 
praktische en creatieve vorming. De vele  
projecten en leeruitstappen zorgen ervoor 
dat je trots kunt zijn op jezelf.

In de onthaalklas bieden we Flex aan. 
Dit zijn een aantal lesuren waarbij jij 
de mogelijkheid krijgt om begeleid, 
zelfstandig en op je eigen tempo leerstof 
te verwerken, in te oefenen of verder uit 
te diepen. Deze lesuren worden onder de 
vorm van co-teaching gegeven.

Ontdek ons volledige studieaanbod met lessentabellen en 
infovideo's op www.smiks.be/studieaanbod

Ik vind het erg leuk 
om de verhalen uit de 
klassieke oudheid in 
hun oorspronkelijke 
taal te kunnen lezen 

en elke dag wat 
meer te ontdekken 
over de Romeinse 
geschiedenis en 

cultuur.

Niracha, 2 Latijn

CoMeTa is leren werken 
in groepen. Bij problemen 
vangen de leerkrachten 
je op en helpen ze mee 

zoeken naar oplossingen.

Michaël, 1 CoMeTa 

De STEM-lessen zijn 
fantastisch. Ik leer elke 

keer weer zo veel bij. Het 
is echt een verslaving, je 

krijgt er nooit genoeg van!

Bert, 2 STEM-wetenschappen

In Flex kan je op je 
eigen ritme werken, 
ga je zelfstandig aan 

de slag en krijg je veel 
verantwoordelijkheid.  
Even samenwerken? 

In Flex leren we van elkaar!

Gabriella en Teodora, onthaalklas

Wetenschapsbeurs door leerlingen In de les CoMeTa

Een echte Romein op bezoek!

Op onderzoek buiten de leslokalen

In het STEM-lab

Eerste leerjaar B

Keuzepakketten 1ste jaar

CoMeTa

Klassieke talen

STEM

Onthaalklas

Basisopties 2de jaar

Economie en organisatie

Klassieke talen - Latijn

Moderne talen en wetenschappen

STEM-wetenschappen

Economie en organisatie / 
maatschappij en welzijn

Basisvorming 1ste leerjaar A

» Maatschappij en cultuur

Artistieke vorming   2

Geschiedenis   1

Godsdienst   2

Mens en samenleving   2

Skillslab    1

» Sportief Smiks

Lichamelijke opvoeding  2

» Talen

Engels    1

Frans    3

Nederlands   4

» Wiskunde en wetenschappen

Aardrijkskunde   2

Natuurwetenschappen  2

Techniek    2

Wiskunde    4

Basisvorming + keuzetraject 1B

» Flex

Frans, Nederlands en wiskunde  6

» Maatschappij en cultuur

Artistieke vorming   2

Godsdienst   2

Maatschappelijke vorming  3

Natuur en ruimte   3

Project sociale vorming en techniek 3

Skillslab    1

» Sportief Smiks

Lichamelijke opvoeding  2

» Talen

Engels    1

Frans    1

Nederlands   2

» Wiskunde en wetenschappen

Techniek    4

Wiskunde    2
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De keuze voor Klassieke talen is dus een 
uitstekende basis om je weg te vinden in om 
het even welke verdere studierichting.

Ben jij klaar om deze boeiende taal en cultuur 
samen met ons te ontdekken?

» Keuzepakket Klassieke talen

Klassieke talen (Latijn en initiatie Grieks) 4

Kies je STEM?

Kiezen voor STEM is kiezen voor een sterk 
wetenschappelijk pakket waarin je zal 
ondergedompeld worden in de wereld van 
de wetenschap waarbij analyse en onderzoek 
belangrijk zijn. Ben je goed in wiskunde en 
geïnteresseerd in wetenschap en techniek? 
Dan is dit echt iets voor jou!

Het lesprogramma is zo uitgewerkt dat 
leerlingen uitgedaagd worden om op een 
doorgedreven niveau wetenschappelijke 
projecten aan te pakken. 

In de drie lesuren STEM ga je in groep aan 
de slag om verschillende wetenschappelijke, 
technologische en wiskundige problemen te 
onderzoeken, oplossingen te ontwerpen en te 
realiseren. Alle problemen sluiten aan bij het 
dagelijkse leven en de actualiteit.

ICT komt aan bod als ondersteuning voor 
het realiseren van de projecten en het 
aanreiken van nieuwe tools nl. programmeren, 
multimedia …

» Keuzepakket STEM

Differentiatie Frans        1

STEM         3

In de B-stroom ligt de klemtoon op een 
praktische en creatieve vorming. De vele  
projecten en leeruitstappen zorgen ervoor 
dat je trots kunt zijn op jezelf.

In de onthaalklas bieden we Flex aan. 
Dit zijn een aantal lesuren waarbij jij 
de mogelijkheid krijgt om begeleid, 
zelfstandig en op je eigen tempo leerstof 
te verwerken, in te oefenen of verder uit 
te diepen. Deze lesuren worden onder de 
vorm van co-teaching gegeven.

Ontdek ons volledige studieaanbod met lessentabellen en 
infovideo's op www.smiks.be/studieaanbod

Ik vind het erg leuk 
om de verhalen uit de 
klassieke oudheid in 
hun oorspronkelijke 
taal te kunnen lezen 

en elke dag wat 
meer te ontdekken 
over de Romeinse 
geschiedenis en 

cultuur.

Niracha, 2 Latijn

CoMeTa is leren werken 
in groepen. Bij problemen 
vangen de leerkrachten 
je op en helpen ze mee 

zoeken naar oplossingen.

Michaël, 1 CoMeTa 

De STEM-lessen zijn 
fantastisch. Ik leer elke 

keer weer zo veel bij. Het 
is echt een verslaving, je 

krijgt er nooit genoeg van!

Bert, 2 STEM-wetenschappen

In Flex kan je op je 
eigen ritme werken, 
ga je zelfstandig aan 

de slag en krijg je veel 
verantwoordelijkheid.  
Even samenwerken? 

In Flex leren we van elkaar!

Gabriella en Teodora, onthaalklas

Wetenschapsbeurs door leerlingen In de les CoMeTa

Een echte Romein op bezoek!

Op onderzoek buiten de leslokalen

In het STEM-lab

Eerste leerjaar B

Keuzepakketten 1ste jaar

CoMeTa

Klassieke talen

STEM

Onthaalklas

Basisopties 2de jaar

Economie en organisatie

Klassieke talen - Latijn

Moderne talen en wetenschappen

STEM-wetenschappen

Economie en organisatie / 
maatschappij en welzijn

Basisvorming 1ste leerjaar A

» Maatschappij en cultuur

Artistieke vorming   2

Geschiedenis   1

Godsdienst   2

Mens en samenleving   2

Skillslab    1

» Sportief Smiks

Lichamelijke opvoeding  2

» Talen

Engels    1

Frans    3

Nederlands   4

» Wiskunde en wetenschappen

Aardrijkskunde   2

Natuurwetenschappen  2

Techniek    2

Wiskunde    4

Basisvorming + keuzetraject 1B

» Flex

Frans, Nederlands en wiskunde  6

» Maatschappij en cultuur

Artistieke vorming   2

Godsdienst   2

Maatschappelijke vorming  3

Natuur en ruimte   3

Project sociale vorming en techniek 3

Skillslab    1

» Sportief Smiks

Lichamelijke opvoeding  2

» Talen

Engels    1

Frans    1

Nederlands   2

» Wiskunde en wetenschappen

Techniek    4

Wiskunde    2



Ons studieaanbod 
in de eerste graad

Ontdek hieronder het vernieuwde studieaanbod 
van onze school. In de eerste graad bieden we 
onze leerlingen verschillende keuzepakketten 
of basisopties aan, zowel in de A-stroom als de 
B-stroom.

Eerste leerjaar A
Als je een getuigschrift basisonderwijs hebt 
behaald, ben je klaar voor een volgende stap: 
je kan aan de slag in het eerste leerjaar A.  
Het lessenpakket bestaat uit 27 lesuren 
basisvorming met daarbij een uur Skillslab. 
Voor de overige vier lesuren kies je, vanuit 
je mogelijkheden en interesses, een 
keuzepakket.

Skillslab

Tijdens Skillslab zetten we graag in op de 
ontwikkeling van (nieuwe) vaardigheden. 

We besteden veel aandacht aan het leren 
studeren, leren plannen en reflecteren 

over het eigen leerproces, maar we 
verkennen ook de digitale wereld. We 

ontdekken online leerplatformen, denken 
computationeel ... 

Keuzepakket

De overige vier lesuren kies je vanuit je 
mogelijkheden en interesses: wij bieden 
CoMeTa, Klassieke talen en STEM aan.

Kies je CoMeTa?

Elke leerling is uniek en heeft zijn of 
haar eigen talent. Het is normaal dat 
je nog steeds zoekende bent naar 
datgene waar jij in uitblinkt. CoMeTa 
helpt je op weg in deze boeiende 
zoektocht! CoMeTa staat voor 
Competent Met Talent en dat vat mooi 
samen wat deze lessenreeks inhoudt: 
je ontwikkelt vaardigheden op basis 
van waar jij goed in bent. 

 
 
 
Gedurende het schooljaar werk je 
rond de thema's cultuur, ondernemen 
en wetenschap & techniek. 

Het pakket wordt aangevuld met een 
differentiatie-uur wiskunde en Frans. 
Er wordt dan een uurtje stilgestaan bij 
de vooruitgang die je gemaakt hebt. 
Heb je alles onder de knie, dan krijg je 
extra uitdaging aangeboden.

» Keuzepakket CoMeTa

Differentiatie Frans  1

Differentiatie wiskunde 1

CoMeTa   2
+ keuzepakket  (4 lesuren)
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Creadagen (Verzorging)

Plantjesweekend KOTK (4de jaar)

Welkom 
in Smiks!

Digitale 
aanmelding
Om je in te schrijven voor onze school,  
moet je je eerst digitaal aanmelden. 
Na de aanmeldperiode krijg je een ticket 
waarmee je kan inschrijven in de school 
die jou is toegewezen.

Digitale aanmelding
Van maandag 28 maart 2022 om 14 uur 
tot maandag 25 april 2022 om 14 uur

Toewijzing
Donderdag 5 mei 2022

Inschrijvingen
Van maandag 9 mei tot donderdag 2 juni 2022

Alles over het digitaal aanmelden vind je  
op onze website www.smiks.be.

Infomomenten
Digitale infoavond met proeflessen

Dinsdag 15 februari 2022 om 19 uur 
Inschrijven via www.smiks.be

Infodag

Zaterdag 12 maart 2022 
Meer informatie op www.smiks.be

We ontvangen je op de infodag graag 
op school voor een begeleide rondleiding.  
Reserveer een tijdslot via onze website.

Campus Keerbergen
Tremelobaan 4
3140 Keerbergen
015 51 10 35

Campus Schriek
Leuvensebaan 25
2223 Schriek
015 23 46 54

Meer informatie
www.smiks.be
info@smiks.be

Met een positieve blik kijk ik terug 
op mijn schoolcarrière in Smiks.  

Al vanaf het begin wist ik dat ik de juiste 
middelbare school had uitgekozen: 

motiverende leerkrachten, aanbod van 
diverse vakken, leerrijke uitstappen ... 
Ik merkte meteen dat ik voldoende 

bagage en begeleiding had gekregen 
om een succesvolle start te maken 

aan de universiteit.

Floor Bosmans, economie-wiskunde
student handelsingenieur

Proficiat, op dit moment ontvouwt 
zich een nieuwe wereld voor jou. 
Niet alleen zal je binnenkort naar het 
eerste middelbaar gaan, maar met 
deze brochure in je hand sta je ook op 
het punt om de wereld van Smiks te 
betreden! Benieuwd naar wat er allemaal 
te beleven valt in Smiks? Ontdek hier al 
een klein stukje en surf daarna gerust 
naar de website! 

Klaar? Ga op ontdekking!

Smiks is een warme school die 
begeleiding op maat geeft. De 
leerkrachten hebben aandacht 
voor elke leerling. Ze motiveren 

je om verder te studeren en 
geven advies op maat.

Jens Vanderstraeten, verzorging
spoedverpleegkundige

Lees meer getuigenissen van onze  
oud-leerlingen op onze website!

Andalusië (6de jaar) Parijs (6de jaar)

Sportief Smiks

Confrontatietocht (6de jaar)

Taaluitwisseling Namen (2de jaar) Gezondheidsweek (1ste graad)Posterbeurs (1ste jaar STEM)

YOUCA Action Day

Sportdag (2de jaar)

Dag van de Jeugdbeweging

Van de Westhoek naar 
Opaalkust (4de jaar)

Luik (5de jaar)

Landenbeurs (2de jaar)

Sportief Smiks
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Biotoopstudie (1ste jaar)

Tweedaagse in Oostduinkerke (1ste jaar)

Ramioul (1ste jaar)

Onthaaldag (1ste jaar)

Infobrochure 
1ste jaar secundair

2022-2023
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