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Welkom!
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Blik op de toekomst
Bij ons logo hebben we een baseline: 
Blik op de toekomst. 

Die kozen we niet zomaar. 

We hebben oog voor wat er in onze 
samenleving verandert, en daar houden 
we in onze school rekening mee. Maar 
het gaat niet alleen over nieuwe dingen 
in onze samenleving, met toekomst 
bedoelen we ook jouw toekomst. 

We willen in SASK elke 12-jarige zes 
jaar lang voorbereiden op verder 
studeren en dus op wat later komt. 

Samen richten we onze blik dus op 
… de toekomst. 

Beste 12-jarige 

Jij zet straks de stap naar de 
humaniora. Spannend is dat! 

Ken je het Sint-Andreaslyceum, 
of kortweg SASK? 

We zijn een middelgrote ASO-
humaniora. Dat maakt de stap naar 
het secundair net ietsje makkelijker. 
De school ligt aan de rand van de 
stad (Sint-Kruis), middenin het groen. 
We zijn zo heel vlot te bereiken 
en hebben veel ruimte op ons 
schooldomein om te bewegen
en te sporten.  

SASK is een warme school met 
supertoffe activiteiten, een vriendelijke 
open sfeer. Onze school staat bekend 
om haar sterk onderwijs en de 
digitale voorsprong, en niet alleen 
computers zorgen zo voor eigentijds 
onderwijs. 

In SASK krijg je volop kansen om 
te groeien. Daar zetten we op in! 

Deze school is ongetwijfeld iets voor 
jou! We stellen SASK graag in deze 
brochure verder aan je voor. 

Ontdek wat SASK zo uniek maakt
en welke keuze jij voor het 1e jaar kan 
maken. 

Joost Laeremans - Klaartje Cafmeyer 

Directie SASK 

WELKOM
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Gebruik je dan altijd de laptop? 
Waar het een meerwaarde 
is, werken we digitaal. Dat 
is niet alleen goed voor het 
milieu omdat we papier en 
bomen sparen; we werken 
zo ook meer op jouw 
niveau. Je krijgt meer 
uitdaging, of extra uitleg 
wanneer je daar nood aan 

hebt. We combineren 
klassiek onderwijs 

met innovatie, of 
vernieuwing. 

Een 
extra 

uitdaging 
met CLIL? Het 

kan! Vanaf het 1e 
jaar kan je kiezen om 

het vak ICT waarin je 
vaardig leert werken met 

de computer in het Engels 
te volgen. In het 2e jaar kan je 

geschiedenis en aardrijkskunde 
in het Engels volgen en in het 

3e jaar heb je de keuze om 
geschiedenis in het Frans en 
aardrijkskunde in het Engels te 
volgen. Met het volgen van CLIL, 
kortom een vak in een andere 
taal, boost je je talen! 

Dat onze toekomst digitaal is, dat staat  
nu al vast.

Daarom kiezen we als school voor een 
laptop met pen device* voor elke leerling.

Zo word je niet alleen digitaal vaardig, 
er zijn nog meer voordelen:

 Meerwaarde van een eigen laptop

 Door het aanraakscherm kan je hem 
ook als tablet gebruiken

 Met de digitale pen kan je op het 
scherm schrijven, markeren en 
aanduidingen maken

 We kunnen iedere les digitaal geven 

 Er kan concreter gefocust worden op 
de leerdoelen 

 Leerlingen leren beter omgaan met ICT 

 Er wordt gewezen op de voordelen én 
gevaren van nieuwe media 

 Leerlingen krijgen lessen op maat 

Leren in SASK gebeurt zo op een 
eigentijdse manier en volgens jouw  
eigen niveau.

Dat we met laptops werken is niet het enige 
wat SASK zo eigentijds maakt. Ook dit zijn 
voorbeelden van vernieuwend onderwijs: 

 CLIL-aanbod Frans - Engels 

 Uitwisselingsprojecten 

 Co-teaching in sommige vakken

 Zelfstandig werk 1e graad 

 Afstandsleren op woensdag voor
 de 3e graad 

 Schoolinfrastructuur afgestemd op 
digitaal leren 

 Flexibele leertrajecten 

*  We organiseren een groepsaankoop, en met 
de directie kan een financiële regeling op maat 
afgesproken worden.

100% 
digitaal

100% 
eigentijds
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Bezoekers zijn verrast over het groen op 
ons domein. Onze ligging, net naast het 
Veltembos en het nieuwe Stevenspark
is uniek. 

100 % 
groen

Onze grote weide op het 
domein is ideaal om te 
voetballen, te kubben … of 
gewoon om ‘s middags te 
picknicken en gezellig te 
praten met je vrienden. 
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De stap naar je (nieuwe) 
secundaire school 

is misschien wat wennen. 

Onze leerlingen en leerkrachten 
doen er alles aan om je vanaf de 

eerste dag thuis te laten voelen.

In onze school mag je groeien. 

Niet alleen in de lessen, maar ook 
daarbuiten kan je als leerling op SASK àl 
je talenten ontdekken en inzetten. Je kan 
kiezen voor een middag- of naschoolse 
activiteit (ons Maks!-aanbod), je kan 
meedoen aan het SASK-feest, 
Peer Supporter worden, deel uitmaken van 
het Greenteam, het Gezondheidsteam, 
het Sportcomité of de leerlingenraad … 

En je leerkrachten zijn daarbij de ervaren en 
sympathieke gidsen op je pad! 

100%
groei

In SASK is elke leerling welkom en we willen dat je 
je thuis voelt. Welbevinden is voor ons heel belangrijk, 
want als dat goed zit, dan volgt het leren als vanzelf.
Een warme school daar werken we heel concreet aan
met deze initiatieven: 

 De klasuurtjes 

 Het Peer Support-project: leerlingen zijn 
 een luisterend oor voor medeleerlingen 

 Herstelgericht werken en cirkelgesprekken  

 Een warme sfeer in de lokalen en in het gebouw 

 Onvergetelijke SASK-activiteiten en evenementen 

 Een licht- en donkerblauw uniform om te laten zien
 dat we allemaal tot dezelfde SASK-familie behoren

100 %
warme school 



Keuze moderne 
wetenschappen
Sport - Woordkunst - 
Creatief atelier - Techniek & 
Wetenschappen - Ondernemen 
& IT

Uitleg? Zie pagina 16
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Algemeen gedeelte: 27 lesuren

Aardrijkskunde (2u) • Geschiedenis (1u) • Godsdienst (2u) • LO (2u) • Mens en 
Samenleving (incl. klasuur) (2u) • Engels (1u) • Frans (3u) • Nederlands (4u) • Wiskunde (4u) • 

Natuurwetenschappen (2u) • Muziek (1u) • Beeld (1u) • Techniek (2u)

Moderne 
wetenschappen 
met ZW ** (2u) & 

keuze (2u)

Moderne 
wetenschappen 
met ZW* (2 u) & 

keuze (2 u)

1 u. ICT (keuze om in Nederlands of Engels te volgen) 1 u. ICT (Ned.)

Wanneer je de basisschool hebt 
afgerond en je getuigschrift behaalde, 
start je in het 1ste leerjaar A. Voor 
alle  jongens en meisjes is er een 
gemeenschappelijk gedeelte van 
27 lesuren. Voor dit vaste gedeelte kan 
je kiezen tussen basisleerstof of  
verbreding & verdieping, eventueel 
met extra uitbreiding: de opties Klassieke 
talen of Wetenschappen +.

BASISLEERSTOFVERBREDING & VERDIEPING

Je kunt kiezen tussen tussen

Latijn 
+ 

initiatie Grieks

Klassieke talen 
 (4u)

extra uitdaging 

OF

Wetenschappen+
(4u) 

 wiskunde (1u), 
natuurwetenschappen (2u),
 techniek (1u)

Het 1ste 
leerjaar A

* :  Zelfstandig werk wiskunde & Frans - 
verdieping

** :  Zelfstandig werk wiskunde & Frans - 
herhaling
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 Vlot leert, maar het liefst op  
jouw tempo. 

 Graag een voorbeeld hebt bij de theorie. 

 Een algemeen ruime interesse hebt.  

 Goede stappen zet in zelfstandig werken. 
Met een woordje uitleg lukt  
het zeker.

 Eenvoudige opdrachten kan oplossen. 

 Je kan focussen op de basisleerstof. 

Herken je jezelf in dit 
profiel? 
• Wiskunde en Frans worden aangevuld met 

een uur herhaling, tijdens het zelfstandig 
werk (ZW). 

• Daarnaast is er voor jou een keuzegedeelte 
van 2 lesuren. Je mag kiezen uit 5 
verschillende pakketten: Woordkunst - 
Creatief atelier - Techniek & Wetenschappen 
- Sport - Ondernemen & IT. Door deze keuze te 
maken kan je je talenten verder verkennen. 

• In de toetsen en examens krijg je 
basisoefeningen. Een iets moeilijkere oefening 
is ook wel mogelijk, maar niet de regel. 

• Je resultaten voor de basisleerstof  
bepalen welke opties je in het tweede  
jaar kan volgen.

Basisleerstof  -  
Moderne 
Wetenschappen 

is een heel goede keuze als jij:
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Verbreding & 
verdieping
- Moderne 
Wetenschappen  
is echt iets voor jou als jij:

 Vlot leert en onthoudt. Je neemt makkelijk nieuwe informatie op. 

 Met een voorbeeld bij de theorie snel op weg gezet wordt.  

 Een heel ruime interesse hebt. 

 Zelfstandig kan werken. Een woordje uitleg nu en dan helpt jou verder. 

 Geen moeite hebt met eenvoudige opdrachten en ook complexere 
opdrachten aankan.  

 Naast de basisleerstof ook verbreding en verdieping aankan. 
Herken je jezelf in dit 
profiel? 
• Wiskunde en Frans worden aangevuld met 

een uur verdieping, tijdens het zelfstandig 
werk (ZW). 

• Daarnaast is er voor jou een keuzegedeelte 
van 2 lesuren. Je mag kiezen uit  
5 verschillende pakketten: Woordkunst - 
Creatief atelier - Techniek & Wetenschappen 
- Sport - Ondernemen & IT. Door deze keuze te 
maken kan je je talenten verder verkennen.  

• In de toetsen en examens krijg je 
basisoefeningen, maar ook moeilijkere en 
complexere oefeningen komen er in voor. 

• Na het 1e jaar kan je doorstromen naar 
Moderne Talen & Wetenschappen.

Verbreding 
Je krijgt de kans om je horizon 
te verruimen, in de wiskundeles 
kan het bijvoorbeeld ook over de 
geschiedenis van de wiskunde 
gaan. Zo kan je ook ontdekken 
waar je interesses liggen.   

Verdieping 
Er wordt dieper op de leerstof 
ingegaan. De leerstof kan iets 
minder concreet, en dus een 
beetje meer abstract worden. Of 
het wordt moeilijker. Of je moet 
het met wat minder begeleiding 
aanpakken, en dus zelfstandiger 
werken.
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Woordkunst is er voor jou als:
• Taal echt jouw ding is! 
• Je expressief bent en houdt van 

toneel & poëzie
• Je tal van ideeën hebt om met taal 

aan de slag te gaan. 
• Een podium en de spotlights jouw 

thuis zijn. 

Creatief atelier is jouw ding als:
• Je het in de vingers hebt! 
• Die vingers kriebelen om nieuwe 

creatieve technieken uit te proberen.
• Je veel fantasie hebt, en dit graag uit 

in kleur, vorm, ook in 3D.
• Je wil bijleren over de verschillende 

kunstvormen, kunstenaars en de 
geschiedenis van de kunst. 

Welk keuzepakket  past bij jou? 

Techniek & Wetenschappen is 
echt iets voor jou als:
• Je wil onderzoeken hoe dingen 

werken. 
• De wondere wereld van techniek en 

wetenschappen jou mateloos boeit.
• Jij helemaal in je element bent als je 

mag experimenteren.
• Je ook het 'waarom' van dingen wil 

leren.

Sport kies je best als:
• Je gebeten bent door sport. 
• Je nieuwe sporten wil leren kennen. 
• Je wil bijleren over sport en 

gezondheid.
• Je een doorzetter en een teamspeler 

bent. 

Ga voor Ondernemen & IT als je:
• Droomt van je eigen zaak. 
• Geboeid bent door organiseren, 

kopen en verkopen. 
• Wil ontdekken hoe de wereld van de 

handel in elkaar zit. 
• Wil leren hoe je IT daarvoor kunt 

inzetten.

Je kan op je leerkrachten, opvoeders 
en leerlingenbegeleiders rekenen. 
Elke dag staan ze klaar om jou te 
begeleiden en te ondersteunen als 
dat nodig is. Ze laten je groeien! 
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Extra uitdaging: 
Klassieke talen & 
Wetenschappen + 
is er voor wie:

 Heel vlot kan leren en onthouden.  
Jij neemt makkelijk nieuwe informatie op.  

 Het uitdagend vindt om abstract te denken. 

 Gebeten is om te weten. 

 Geen hulp nodig heeft om te werken en dit volledig 
zelfstandig doet.

 Complexe opdrachten aankan.

 Op zoek is naar extra uitbreiding naast verbreding 
en verdieping.

Lijkt dit iets voor jou?
• Daarnaast is er voor jou een 

keuzegedeelte van 4 lesuren: extra 
uitbreiding. Hier heb je keuze uit 
2 verschillende opties: Klassieke 
talen of Wetenschappen+. 

• In de toetsen en examens krijg 
je basisoefeningen, maar ook 
moeilijkere en complexere 
oefeningen komen er in voor. 

• Na het 1e jaar kan je doorstromen 
naar Grieks-Latijn - Latijn - Moderne 
Talen & Wetenschappen.

Klassieke talen is jouw ding  
als je:
• Graag nieuwe woordjes leert en ze 

makkelijk onthoudt. 
• Wil ontdekken hoe taal in elkaar zit.
• Gepassioneerd bent door Romeinen 

en Grieken.
• Je houdt van geschiedenis en van 

cultuur.

Wie voor Wetenschappen + 
kiest:
• Heeft een bijzondere aanleg voor 

wiskunde.
• Is door techniek en wetenschappen 

gebeten. 
• Denkt graag na over hoe dingen 

werken. 
• Heeft technisch en ruimtelijk inzicht.

Welke optie past bij 
jou? 



Wil je nog meer weten over  
het Sint-Andreaslyceum in Sint-
Kruis, de middagactiviteiten, 
de bereikbaarheid,  het 
communicatieplatform Smartschool, 
het schoolrestaurant ...?

Dat kan via de virtuele rondleiding 
op www.sask.be, 

/SASKhumaniora of  
/SASKhumaniora.

Je bent steeds welkom voor een  
persoonlijke rondleiding: bel voor 
een afspraak naar 050 28 85 10.

We verwelkomen je héél graag!

Sint-Andreaslyceum 
Sint-Kruis
Fortuinstraat 29 
8310 Sint-Kruis

050 28 85 10 
humaniora@sask.be

www.sask.be 

Tot 
  binnenkort!


