SAMEN BOUWEN AAN JE TOEKOMST

Ó

scar Arnulfo Romero was van 1977 tot 1980
aartsbisschop van San Salvador (El Salvador).
Het land was een dictatuur met een militair regime. De
macht was aan de grootgrondbezitters en er was veel
sociale onrust. Óscar Romero zette zich onvoorwaardelijk in voor rechtvaardigheid en voor de zwakkeren in de
maatschappij. Tijdens een aanslag in 1980 kwam hij echter om het leven. De internationale gemeenschap was in
shock. In 2015 werd Óscar Romero zalig verklaard.

Zijn beroemde pamflet Profetas de
un Futuro que nos es Nuestro (‘Voorspellingen van een toekomst die de
onze is’) inspireert onze school om
de talenten van onze leerlingen te
helpen ontwikkelen.

“

WE PLANTEN ZAADJES
DIE OOIT ZULLEN
OPSCHIETEN
Het is in diezelfde filosofie dat het
Óscar Romerocollege een stimulerende omgeving creëert voor jonge
mensen. Met de beste begeleiding
en met de vruchtbaarste grond
geven we elke leerling zaadjes om
te groeien en te bloeien.
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KANSEN CREËREN
EN WAARMAKEN
Het Óscar Romerocollege staat voor uitdagend en
kwaliteitsvol onderwijs voor élke leerling; we begeleiden onze leerlingen om hun weg te vinden in een
sterk evoluerende maatschappij. Zo creëren we reële
kansen voor elke leerling.
■ Individuele leerling centraal
Naast een brede basiszorg is er in onze school steeds
begeleiding op maat van de individuele leerling.
■ Met volle goesting naar school
Een studierichting vinden die aansluit bij je interesses
is cruciaal om het traject succesvol af te leggen.
Met een objectieve oriëntering in de eerste graad
en een groot studieaanbod stimuleren wij leerlingen
om hun individuele talenten te ontplooien.
■ Iedereen betrokken
Met een cultuur van inspraak, open communicatie
en gastvrijheid betrekken we leerlingen, ouders,
leerkrachten, leerlingenbegeleiders, ondersteunend
personeel en directie.
■ Maatschappelijk verantwoord onderwijs
Via allerlei schoolse en buitenschoolse initiatieven
en projecten laten we jonge mensen groeien in
weerbaarheid en verantwoordelijkheidszin. Zo dragen
ze al doende bij aan een betere samenleving.
■ Klaar voor de toekomst
We zetten sterk in op digitale geletterdheid en het
inoefenen van ICT-vaardigheden op school. Onze
leerlingen weten alvast een antwoord te bieden op
de noden van de 21ste eeuw.
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“

LEERKRACHTEN
RESPECTEREN WIE IK
BEN EN WAT IK KAN

“

GEEN TIJD OM JE TE
VERVELEN, ER IS ALTIJD
WEL IETS TE DOEN

BREDE VORMING
Omdat school nog zoveel meer is dan een didactisch
project, zet het Óscar Romerocollege in op een
bredere vorming. We stimuleren sport en cultuur
met (naschoolse) uitstappen en met eigen toneel- of
musicalproducties. Met solidariteitsacties leren we
leerlingen nadenken over de Noord-Zuidverhouding en armoede in eigen land. Daarnaast organiseert de school uitwisselingen en bezoeken met
leerlingen uit andere Europese scholen, uit China
en uit Zuid-Afrika. Via buitenlandse reizen verruimen we hun blik op de wereld.
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INFRASTRUCTUUR
ONZE LOKALEN

© fotec.be

■ nieuwbouw voor de eerste graad
■ goed uitgeruste vaklokalen in
de bestaande gebouwen
■ eigen zwembad en sportzalen
■ sportterreinen Tragel en Forten
■ open leercentrum
■ bibliotheek voor de eerste graad
■ modern schoolrestaurant
met keuzemenu’s
■ ruime fietsengarage
■ eigen auditorium
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Bekijk onze plannen voor de twee nieuwbouwprojecten via:
www.romerocollege.be/nieuwbouw

NIEUWBOUWPROJECTEN IN DE STEIGERS
Binnenkort starten op twee campussen van het Óscar
Romerocollege werken om de schoolgebouwen uit te
breiden en te verbeteren.
Campus Nachtegaal
Aan de achterzijde van de Onze-Lieve-Vrouwekerk komt een
gebouw met extra klaslokalen, projectlokalen en een nieuw
beeld- en muzieklokaal. Op de benedenverdieping komt een
ruime eetzaal. Vanaf september 2022 kunnen we dat gebouw
in gebruik nemen.
Campus Van Duyse
Aan de Kerkstraat komt een nieuwe sportzaal, met op de
benedenverdieping een multifunctionele ruimte.
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HET ÓSCAR ROMEROCOLLEGE :
‘EEN TRAJECT VOOR IEDEREEN’
VLOT VAN BASIS- NAAR SECUNDAIR ONDERWIJS
De eerste graad biedt de mogelijkheid om de interesses
en mogelijkheden van de leerlingen te ontdekken. In de
algemene vorming komen alle vormingscomponenten
aan bod. Er is ruimte om talenten te verkennen en te ontplooien. Op het einde van de eerste graad kunnen de
leerlingen dan een gemotiveerde keuze maken voor een
vervolgtraject.
Niet alle leerlingen zijn gelijk, maar ze zijn wel gelijkwaardig. Voor elke leerling ligt de uitdaging anders. Met de
nodige ondersteuning willen we elk van hen actief laten
groeien in weerbaarheid en verantwoordelijkheid.

We besteden aandacht aan de vorming van de totale persoon. Op die manier bereiden we onze jongeren voor op
een duurzame rol in de samenleving.
Het Óscar Romerocollege biedt een veilige omgeving
met een goede omkadering. Welbevinden en verbondenheid zijn onze sleutels tot succesvol leren en studeren. Niet enkel kennis, maar ook inzicht, vaardigheden en
attitudes bouwen we samen uit. We leggen er een stevige basis voor de hogere leerjaren. Voor elk profiel hebben wij in de A- of B-stroom een aangepast aanbod.
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CLIL
Leer tegelijk een schoolvak en een andere taal
CLIL staat voor Content and Language
Integrated Learning, wat betekent dat
je bepaalde vakken in een andere taal
krijgt. Het is een lesmethodiek waarbij
tegelijk de kennis van het zaakvak, als
van de vreemde taal vergroot. De
leerlingen zijn volledig vrij om voor dit
aanbod te kiezen.
Aardrijkskunde ‘en français’, geschiedenis en godsdienst ‘in English’?

“

CLIL WAS EERST
EEN HELE UITDAGING,
MAAR NU IS CLIL ALLES
WAT IK WIL!

CLIL is dus geen verplichting, maar als
je ervoor kiest, dan krijg je in het eerste
jaar de geschiedenisles in het Frans. In
het tweede jaar kan je aardrijkskunde
in het Frans volgen, geschiedenis en
godsdienst in het Engels. Ook in de
hoogste klassen worden enkele vakken in een andere taal aangeboden.

De bedoeling van CLIL is om meer te
durven spreken en schrijven in een
andere taal. Uit onderzoek blijkt dat
niet alleen de talenkennis er op
vooruitgaat, maar ook de kennis van
het vak.
De taalvaardigheid staat trouwens niet
op punten, maar wordt geëvalueerd
via een attituderapport. De beoordeling van het vak zelf gebeurt op een
gelijkaardige manier als bij de nietCLIL - leerlingen.

PLUSPROJECT
een uitdaging voor meerbegaafden
Meerbegaafde leerlingen hebben behoefte aan meer uitdaging.
Met het PLUSproject mogen zij één tot twee uur per week hun
eigen klas verlaten om een individueel traject te volgen.

9

ORC_infobrochure2021_binnenwerk.indd 9

24/12/2020 14:46

VERLENGD WEGENS SUCCES:
PROEFTUINPROJECT LAPTOPKLASSEN
Laptopklassen zijn een gigantisch succes. Ons proeftuinproject was daar hét bewijs van. Per deelnemende
richting koos meer dan de helft van de leerlingen voor
een laptop in de klas. Goed gezien! Digitale geletterdheid en vaardigheden oefenen, daar kun je niet vroeg
genoeg mee beginnen. Net daarom zullen we voortaan
alle leerlingen volgend jaar opnieuw de keuze geven
om een laptop te huren of kopen via onze school en aan
te sluiten bij een laptopklas.
Volzet is volzet. Meer weten, snel inschrijven?
Gaan naar www.romerocollege.be

VERNIEUWEND EVALUEREN
HELPT LEREN
Vanuit onze schoolvisie is ons evaluatiebeleid gericht op
de maximale ontplooiing van elke leerling. Anders dan het
klassieke evaluatiesysteem, stimuleren en motiveren we al
onze leerlingen om het leerproces in eigen handen te nemen.
Voor onze eerstejaars willen we vooral een brug zijn tussen
de lagere school en de bovenbouw. Daarom maken we
hen volop wegwijs in het ‘leren leren’. We gaan niet af op
enkele momentopnames, maar wel op het proces dat ze
aﬂeggen. Zo zorgen we ervoor dat zij de leeruitdagingen
van de komende jaren zelfstandig kunnen aanpakken.

10

ORC_infobrochure2021_binnenwerk.indd 10

24/12/2020 14:46

KLASSIEKE TALEN BLIJVEN EEN KLASSIEKER!
Over heel Vlaanderen kiezen leerlingen opnieuw steeds vaker voor
een richting met klassieke talen. Ook een verhalenverteller in spe?
Ja, ik ben leer- en nieuwsgierig!
Ja, ik heb een brede interesse, zowel voor taal als voor wiskunde.
Ja, ik wil talen ontdekken, begrijpen en inzetten!
Ja, ik hou van verhalen en andere culturen!
Ja, ik ben op zoek naar een uitdaging!

“

IK BEGRIJP NEDERLANDSE

“

IK VIND HET FIJN OM

WOORDEN METEEN
OMDAT IK WEET VAN
WELK LATIJNS WOORD
ZE KOMEN.

TE LEREN HOE DE
ROMEINEN DACHTEN
EN LEEFDEN.

11

ORC_infobrochure2021_binnenwerk.indd 11

24/12/2020 14:46

OP ZOEK NAAR JOUW TALENT?

A

EERSTE LEERJAAR

Voor alle leerlingen is er een basispakket
van 27 lesuren. De overige 5 lesuren zijn
opgedeeld in keuzepakketten. We bieden de keuze aan tussen een verdiepend
traject, voor wie een extra uitdaging nodig
heeft en een ondersteunend traject, voor
wie meer inoefentijd verkiest.

BASISVORMING (voor alle leerlingen)
Aardrijkskunde

2

Beeld

2

Engels

1

Frans

3

Geschiedenis

1

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Mens en samenleving

2

Natuurwetenschappen

2

Nederlands

4

Techniek

2

Wiskunde
TOTAAL

4
27

COACH-IT

De klastitularis coacht de leerlingen in tal van vaardigheden. Het accent
ligt vooral op het ontwikkelen van computationeel denken en computer
vaardigen. Daarnaast zetten we ook in op ‘leren leren’ en het oefenen
van sociale vaardigheden.

FLEX

Klasdoorbrekend krijgen de leerlingen in de les Frans en wiskunde meer
ondersteuning of meer uitdaging, naargelang hun individuele behoefte.

TALENTMODULES

Op basis van eigen interesses kiezen de leerlingen voor een bepaalde
talentmodule, die hen de kans biedt om hun talenten te ontdekken en
te ontplooien.

TAALONDERSTEUNING

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben voor Frans of Nederlands krijgen in de klas bijwerking op maat door de taalleerkracht.
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KEUZEPAKKETTEN
THEORETISCH EN VERDIEPEND

TOEGEPAST EN ONDERSTEUNEND

STEM & wetenschappen
Wiskunde (verdieping)

STEM & technieken
1

Wiskunde (ondersteunend)

1

Frans (flex)

1

Talentmodule Technology & engineering

3

Talentmodule STEM

2

Coach IT

1

Coach IT

1

Sport

Sport & wetenschappen
Wiskunde (verdieping)

1

Wiskunde (ondersteunend)

Frans (flex)

1

Taalondersteuning

1
1

Talentmodule Sport

2

Talentmodule Sport

2

Coach IT

1

Coach IT

1

Maatschappij & welzijn

Taal & wetenschappen
Wiskunde (flex)

1

Wiskunde (ondersteunend)

1

Frans (verdieping)

1

Taalondersteuning

1

Talentmodule Taalatelier

2

Talentmodule welzijn

2

Coach IT

1

Coach IT

1

Klassieke talen
Talentmodule Klassieke talen

4

Coach IT

1
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THEORETISCH EN VERDIEPEND TRAJECT
Binnen het theoretisch en verdiepend traject bieden we vier keuzepakketten aan met
talen, wiskunde en wetenschappen als basis. Wie makkelijk de theorie van de algemene
vakken verwerkt en beschikt over een ﬂinke dosis doorzettingsvermogen, kan voor deze
opties van de A-stroom kiezen:
■

STEM & wetenschappen
Dit is de ideale richting om je wiskundige, technische en wetenschappelijke competenties
op een creatieve manier te ontwikkelen. Op basis van een degelijke theoretische onderbouw ga je zelf aan de slag met allerlei onderzoeksvragen om praktische problemen op te
lossen. Algoritmisch denken, engineering, programmeren, robotica enz. komen uitgebreid
aan bod.

Fan? Scan!

■

Sport & wetenschappen
Ben je sportief en heb je ook interesse in de theoretische onderbouw van sport? Dan zit je
goed bij ‘Sport en wetenschappen’. In deze richting combineren we vakken als natuurwetenschappen en wiskunde met een ﬂinke portie sport.

Fan? Scan!

■

Taal & wetenschappen
In deze richting krijg je een brede vorming met zowel moderne talen, wetenschappen als
wiskunde. Interessant als je een ruime belangstelling hebt voor algemene vakken en je
graag creatief verdiept in talen.

Fan? Scan!

■

Klassieke talen
Een gezonde nieuwsgierigheid naar het leven en de taal van de oude Grieken en Romeinen
komt goed van pas in deze richting. Door intens Latijn en Grieks te bestuderen, begrijp je
onze huidige taal en cultuur beter. Daarnaast komen ook wiskunde en wetenschappen
evenwaardig aan bod.

Fan? Scan!

Benieuwd naar een van deze richtingen?
Onze leerlingen vertellen je graag meer.
Scan de bijhorende QR-code!
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TOEGEPAST EN ONDERSTEUNEND TRAJECT
Voor leerlingen die liever wat meer tijd hebben om de leerstof in te oefenen, is dit toegepast en remediërend traject ideaal. Dankzij de praktijkgerichte aanpak vinden leerlingen
beslist de juiste weg.
■

Kies je voor STEM & technieken, dan zal je proeven van de technische basisprincipes van
de mechanica, elektriciteit, bouw en hout. Ook met techniek en technologie ga je concreet
aan de slag.

Fan? Scan!

■

Sport
Met veel sport ontwikkel je in deze richting je sportieve talenten. Daarnaast heb je ook
interesse in een gezonde levensstijl en in de zorg voor het menselijk lichaam.

Fan? Scan!

■

Fan? Scan!

STEM & technieken

Maatschappij & welzijn
Als je je graag inzet voor mensen en voor een betere samenleving, dan zijn mens- en
natuurwetenschappen je ding. De combinatie van theorie en praktijk maakt van deze optie
een boeiende uitdaging.
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B

EERSTE LEERJAAR

Leerlingen in de B-stroom hebben nog niet
alle leerstof van de lagere school verworven.
Ze starten met hun leeftijdsgenoten in het
secundair onderwijs, maar krijgen in de
oriëntatieklas nog veel herhaling en meer
tijd om de leerstof te verwerken.

Benieuwd naar deze richting?
Onze leerlingen vertellen je
graag meer. Scan de QR-code!

ALGEMENE VAKKEN – B-stroom
Engels

1

Frans

2

Godsdienst

2

Coach IT

1

Lichamelijke opvoeding/sport

3

Maatschappelijke vorming

3

Nederlands

4

Wiskunde

4

Muziek

1

Beeld

2

Techniek

4

Natuur en ruimte
TOTAAL

Fan? Scan!

3
30

Leerlingen van 1B stellen zelf hun eigen talentmodule samen op basis
van hun interesses. Ze kiezen één van de volgende combinaties, die
we realiseren in twee uren per semester:

Office + Lifestyle

Lifestyle + STEM

Office + STEM

Lifestyle + Expressie

Office + Expressie

STEM + Expressie

COACH-IT

De klastitularis coacht de leerlingen in tal van vaardigheden. Het accent ligt vooral op het ontwikkelen van
computationeel denken en computervaardigen. Daarnaast zetten we ook in op ‘leren leren’ en het oefenen
van sociale vaardigheden.
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TALENTMODULES
■

Office
Ordelijke leerlingen die graag met de computer werken en niet bang zijn van een stapel
documenten zijn hier aan het goede adres. Je leert (nog) beter typen en we onthullen alle
geheimen van WORD, EXCEL en andere OFFICE-programma’s. Zo bereiden we je helemaal voor op een administratieve functie in het bedrijfsleven. In de talentmodule ‘Oﬃce’
zetten we de puntjes op de i.

■

Expressie
In de module expressie word je uitgedaagd om een nieuwe kant van jezelf te ontdekken.
Je experimenteert met beeld, woord en muziek en je leert je inleven in een rol die je
misschien wel volledig op het lijf geschreven is. We gebruiken taal om ons inlevingsvermogen te vergroten en we verkennen nieuwe talenten. Let’s sparkle!

■

Lifestyle
Deze module legt onze levenswijze onder de loep. We verruimen je blik op de wereld en
maken kennis met maatschappelijke trends, met tendensen in voeding en mode. Er is
aandacht voor een gezonde levensstijl, vriendschap en creativiteit. Tijdens deze module
kan je ontdekken waar je goed in bent en wat je echt leuk vindt!

■

STEM
De talent module S(cience)T(echnology)E(ngineering)M(athematics) is voor leerlingen die
graag willen proeven van techniek in al zijn aspecten. We gaan samen met de leerlingen
op stap in de wereld van STEM. Ben je iemand die graag wil onderzoeken hoe iets werkt?
We leren je werken via proefondervindelijke opdrachten.

Co-teaching
In de B-stroom staan er altijd twee leerkrachten voor de klas. Ze werken samen om
opdrachten op maat te maken, zodat de leerlingen actiever bij de les betrokken
worden en meer ruimte krijgen om van elkaar te leren.
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A

TWEEDE LEERJAAR

25 uur algemene vorming

BASISVORMING (voor alle leerlingen)
Engels

Ook in het tweede jaar zetten we verder in op
talent en individuele uitdaging voor elke leerling.
Elke leerling heeft hetzelfde aantal uren algemene
vorming (AV). Leerlingen die voor een theoretische verdiepende richting kiezen verwerken basis
en verdiepende leerplandoelstellingen van de
algemene vorming. Leerlingen in een toegepaste
richting oefenen voornamelijk de basisdoelstellingen in. Zij krijgen dus meer tijd om de basis in
te oefenen.

2

Frans

3

Geschiedenis

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Nederlands

4

Wiskunde

4

Muziek

2

Techniek

2

Natuurwetenschappen

1

Aardrijkskunde

1

TOTAAL

25
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Aansluitend bij hun interesses kiezen de leerlingen daarnaast een basisoptie van 5 uur. In de loop van
het eerste jaar secundair worden zij op de juiste studiekeuze voorbereid via een proces van leren kiezen.
Omdat we leerlingen willen blijven uitdagen, bieden we ook in het tweede jaar twee abstractieniveaus
aan: Links een theoretisch verdiepende optie, rechts een toegepaste ondersteunende optie.

VERWERKINGSNIVEAU AV
= BASIS + VERDIEPING

VERWERKINGSNIVEAU AV
= BASISDOELSTELLINGEN

BASISOPTIE (BO)

Latijn
+ 1u

COACH IT

+ 5u

BO KLASSIEKE TALEN *

+ 1u

TRAJECT

Grieks – Latijn = 33 lesuren
+ 1u

COACH IT

+ 5u

BO KLASSIEKE TALEN **

+ 2u

KLASSIEKE TALEN **

KLASSIEKE
TALEN

Moderne talen en wetenschappen
+ 1u

COACH IT

+ 3u

BO MODERNE TALEN

+ 2u

BO WETENSCHAPPEN

+ 1u

TRAJECT

MODERNE TALEN &
WETENSCHAPPEN

Economie en organisatie V
+ 1u

COACH IT

+ 5u

BO ECON & ORGANISATIE

+ 1u

TRAJECT

Economie en organisatie B
ECONOMIE &
ORGANISATIE

+ 1u

COACH IT

+ 5u

BO ECON & ORGANISATIE

+ 1u

TRAJECT

Maatschappij en welzijn V

Maatschappij en welzijn B

+ 1u

COACH IT

+ 1u

COACH IT

+ 5u

BO MAATSCH & WELZIJN

+ 5u

BO MAATSCH & WELZIJN

+ 1u

TRAJECT

+ 1u

TRAJECT

MAATSCHAPPIJ
& WELZIJN

STEM-wetenschappen
+ 1u

COACH IT

+ 5u

BO STEM-WETENSCHAPPEN

+ 1u

TRAJECT

STEM-technieken
STEM

+ 2u

BO MODERNE TALEN

+ 3u

BO WETENSCHAPPEN

* 5u Latijn
** 4u Latijn en 3u Grieks

+ 2u

SPORT

COACH IT

+ 5u

BO STEM-TECHNIEKEN

+ 1u

TRAJECT

Maatschappij en welzijn sport

Moderne talen en wetenschappen Sport

AV: Algemene vorming
BO: Basisoptie
V: Verdiepend
B: Basis

+ 1u

SPORT

+ 5u

MAATSCH & WELZIJN

+ 2u

SPORT
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We zetten in het tweede jaar in elke klas verder in
op het ICT-vaardig worden in het lesuur COACH IT.
Daarnaast focussen we ook verder op ‘leren
leren’ en keuzevaardig worden in functie van de
tweede graad.
Het laatste lesuur van het curriculum vullen leerlingen
zelf in. Zij kunnen zich verdiepen in een bepaald
vak, of kiezen voor meer tijd om de basis van één
vak onder de knie te krijgen.

“

IK VOEL ME GOED OP
SCHOOL, LEERKRACHTEN
ZIJN VRIENDELIJK,
LUISTERBEREID EN
ZORGEN ERVOOR DAT WE
DE LES GOED BEGRIJPEN

Om een juiste studiekeuze te maken in het derde
jaar laten we de leerlingen al eens proeven van de
studierichtingen van de tweede graad. Dit kan via
de module ‘Proef’.
Leerlingen kiezen per semester één van onderstaande trajecten. De klassenraad heeft inspraak en
geeft, waar nodig, concreet advies.

TRAJECTEN
1 SEMESTER - PROEVEN

1 SEMESTER - REMEDIËREN OF VERDIEPEN

PROEF

REMEDIËRING

VERDIEPING

Economie & organisatie

Frans

Frans

Klassieke cultuur

Frans & wiskunde

Grieks *

Maatschappij & welzijn

Nederlands/Taalondersteuning

Industriële wetenschappen

Moderne talen

Wiskunde

Natuurwetenschappen

Sport

Nederlands

STEM

Sport *
Techniek-wetenschappen
Wiskunde

* Wie voor de verdieping Grieks of sport kiest, kan geen ander traject meer kiezen.
De lesweek bestaat voor deze leerlingen uit 33 lesuren.
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B

TWEEDE LEERJAAR

22 uur algemene vorming
De co-teachingwerking gaat verder in het
tweede leerjaar B. Voor leerlingen van 2B
bestaat de algemene vorming (AV) uit
een pakket van 22 lesuren:

BASISVORMING (voor alle leerlingen)
Engels

1

Frans

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Maatschappelijke vorming

2

Nederlands

3

Wiskunde

3

Muziek

1

Beeld

1

Techniek

2

Natuur en ruimte

1

COACH-IT

1

ICT

1

ALGEMENE VORMING

Daarnaast kiezen zij voor twee van
onderstaande basisopties van 5 uur of
kiezen ze voor de basisoptie STEM+

22

BASISOPTIE (totaal keuze = 10u)
KUNST EN CREATIE

+ 5u

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

+ 5u

ECONOMIE EN ORGANISATIE

+ 5u

VOEDING EN HORECA*

+ 5u

STEM - TECHNIEKEN

+ 5u

STEM - TECHNIEKEN PLUS (STEM+)

+ 10u

*in aanvraag
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UITKIJKEN NAAR
DE 2DE EN 3DE GRAAD

Vanaf 2021 organiseert de Vlaamse overheid het aanbod in de 2de en
3de graad in domeinen (belangstellingsgebieden) en in 3 finaliteiten
(afstudeerdoelen). In het Óscar Romerocollege kun je terecht voor de domeinen Economie en organisatie, Maatschappij en welzijn, STEM, Sport*,
Taal en cultuur.
Binnen die domeinen zijn de studierichtingen geordend in 3 ﬁnaliteiten:
■ “doorstroom”: gericht op verder studeren in het hoger onderwijs;
■ “dubbele ﬁnaliteit”: gericht op verder studeren of niet;
■ “arbeidsmarkt”: voorbereidend op het beroepsleven.
De meest abstracte studierichtingen zijn zeer breed algemeen vormend
en beschouwen we om die reden als ‘domeinoverschrijdend’.
In ons Centrum leren en werken kunnen jongeren terecht die de opleiding
op de schoolbanken willen combineren met leren op de werkplek.

DOMEIN

ECONOMIE &
ORGANISATIE

DOMEIN

MAATSCHAPPIJ
& WELZIJN

In het studiedomein Economie en organisatie staat het economische, commerciële en ondernemende aspect van onze samenleving centraal. Van inzicht verwerven in de macro-economie en de bedrijfswetenschappen tot vormen van
commerciële, logistieke en administratieve dienstverlening. Economische
aspecten worden niet los gezien van maatschappelijke en sociale aspecten.

In het studiedomein Maatschappij en welzijn staat de mens centraal. Leerlingen
komen er in contact met verschillende facetten van de maatschappij of de mens
in zijn verlangen naar welbevinden en welzijn. Afhankelijk van het leerlingenprofiel ligt de focus eerder op concreet aan de slag gaan met en voor mensen
of op een eerder theoretische benadering vanuit een wetenschappelijke blik.

* Sport: onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse regering (eind maart 2021)
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DOMEIN

STEM

DOMEIN

TAAL & CULTUUR

DOMEIN

SPORT*

CENTRUM

LEREN & WERKEN

In het studiedomein STEM (Science Technology Engineering Mathematics) ligt de
focus op een onderzoekende en probleemoplossende wetenschappelijk-technische
houding, innovatie en het aansturen van processen op basis van nieuwe technologieën en ontwikkelingen. Binnen STEM onderscheiden we 3 uiteenlopende profielen: van de ontdekker die vertrekt vanuit wiskundige modellen en fysische wetmatigheden tot de ontwerper die de wetenschappen gebruikt om praktische problemen
op te lossen en tenslotte de vakman die praktijkgericht ontwerpen realiseert.

In het studiedomein Taal en cultuur staat het omgaan met verschillende talen en
culturen centraal. De leerlingen beleven plezier aan lezen, luisteren, spreken,
schrijven en spelen met taal, zowel in de moderne als de klassieke talen. Ze zijn
nieuwsgierig naar andere culturen en naar cultureel erfgoed (materieel en immaterieel). Ze staan open voor talige diversiteit en willen native speakers in hun eigen
taal te woord staan.

In het studiedomein Sport combineer je een stevig pakket algemene vorming met een
uitgebreid pakket sport. De leerlingen verwerven wetenschappelijke of technische
inzichten met betrekking tot sportbeoefening, hebben aandacht voor gezondheidsaspecten en maken kennis met aspecten van leidinggeven en organisatie.

Ons Centrum leren en werken begeleidt leerlingen vanaf 15 jaar die niet langer
voor voltijds onderwijs kiezen, maar liever al doende leren. Deze leerlingen volgen
een individueel leertraject op basis van hun interesse en hun schoolverleden. Zij
gaan 2 dagen naar school en 3 dagen uit werken. Het Centrum stimuleert leerlingen
om het beste uit zichzelf te halen en op korte termijn een plek te verwerven op de
arbeidsmarkt.

Meer info en lessentabellen 2de en 3de graad:
www.romerocollege.be
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ONDERWIJSAANBOD
2E GRAAD
DOMEIN

ECONOMIE &
ORGANISATIE

MAATSCHAPPIJ
& WELZIJN

STEM

TAAL &
CULTUUR

FINALITEIT DOORSTROOM

DUBBELE FINALITEIT
(DOORSTROOM / ARBEIDSMARKT)

FINALITEIT
ARBEIDSMARKT

Bedrijfswetenschappen
Economische
wetenschappen

Bedrijf en organisatie

Organisatie
en logistiek

Humane wetenschappen
Maatschappij- en
welzijnswetenschappen *

Maatschappij en welzijn

Zorg en welzijn

Biotechnische
wetenschappen
Natuurwetenschappen
Technologische
wetenschappen

Biotechnieken *
Elektromechanische
technieken
Elektrotechnieken

Elektriciteit
Hout
Mechanica

Grieks-Latijn
Latijn
Moderne talen *

Taal en communicatie *

Sportwetenschappen *

SPORT *

CENTRUM
LEREN & WERKEN

Voor een ruim aanbod aan beroepsopleidingen
in de combinatie van leren en werken:
zie www.romerocollege.be

De positie van een studierichting in een domein in de matrix van de overheid staat los van de plaats (= campus) waar
die studierichting wordt ingericht binnen ORC. Er zijn drie campussen voor de bovenbouwen van het voltijds onderwijs:
campus Van Duyse, campus Van Winckel en campus Noordlaan.
* programmatie onder voorbehoud van goedkeuring Vlaamse Regering (voorjaar 2021 voor 2de graad)
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ONDERWIJSAANBOD
3E GRAAD (VANAF 2023)
FINALITEIT DOORSTROOM

DUBBELE FINALITEIT
(DOORSTROOM / ARBEIDSMARKT)

FINALITEIT
ARBEIDSMARKT

Bedrijfswetenschappen
Economie-Moderne talen
Economie-Wiskunde

Bedrijf en organisatie

Onthaal, organisatie en sales

Humane wetenschappen
Welzijnswetenschappen *

Gezondheidszorg
Opvoeding en
begeleiding

Assistentie in wonen, zorg en
welzijn
Kinderbegeleider duaal
Verzorging

Biotechnologische en
chemische wetenschappen
Informatica- en
communicatiewetenschappen
Mechatronica
Technologische wetenschappen
en engineering
Wetenschappen-wiskunde

Autotechnieken
Biotechnologische en
Chemische technieken *
Elektromechanische
technieken
Elektrotechnieken

Binnenschrijnwerk en interieur
Elektrische installaties
Koetswerk
Preventief onderhoud machines
& installaties *

Grieks-Latijn
Grieks-Wiskunde
Latijn-Moderne talen
Latijn-Wetenschappen
Latijn-Wiskunde
Moderne talen-Wetenschappen
Taal- en communicatiewetenschappen *

Taal en Communicatie *

Sportwetenschappen *

De studierichtingen die inhoudelijk of organisatorisch samenhoren, worden op dezelfde campus gehuisvest.
“Leren en werken” (deeltijds onderwijs) wordt georganiseerd op de campus Trefpunt.

* programmatie onder voorbehoud van goedkeuring Vlaamse Regering (voorjaar 2023 voor 3de graad). SE-N-SE en duaalopleidingen volgen later.
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“

IK KOM ELKE DAG
MET EEN GOED GEVOEL
NAAR SCHOOL
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DUAAL LEREN
WAT?
■ Een opleidingstraject, waarbij het aanleren van
competenties evenwichtig verdeeld is over een
werkplek en de school.
■ Het doel is het behalen van een onderwijskwalificatie of een beroepskwalificatie.
■ De leerling is twee dagen op school (16u) en
drie dagen op de werkplaats (22u).
■ Er is begeleiding door een trajectbegeleider
op school en door een mentor in het bedrijf.
■ Voor elke leerling wordt een individueel opleidingsplan uitgewerkt door de trajectbegeleider,
in overleg met de leerling en de onderneming.

“

OP ONZE SCHOOL HEB
JE ONGELOOFLIJK VEEL
MOGELIJKHEDEN

■ De leerling ontvangt een leervergoeding.

VOOR WIE?
Bekijk ons huidige aanbod voor duaal
leren op: www.romerocollege.be

■ Voor elke leerling bso en voor quasi elke
leerling die in het tso het eerste of het
tweede leerjaar van de tweede graad of het
eerste leerjaar van de derde graad een A- of
B-attest behaalde.
■ Voor de leerling die van de delibererende
klassenraad een gunstig advies krijgt met
betrekking tot de arbeidsbereidheid (“gemotiveerd om te leren en te participeren op de
werkplek”) en de arbeidsrijpheid (“competent
om te leren en te participeren op de werkplek”).
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DIGITALE
INSCHRIJVINGEN 2021

DIGITALE INFOSESSIE
MET LIVE CHAT 2021

MAANDAG 1 FEBRUARI
TOT VRIJDAG 26 FEBRUARI

DONDERDAG 28 JANUARI

ENKEL voor leerlingen met voorang:
kinderen van personeelsleden, broers en
zussen van leerlingen die reeds school
lopen in het Óscar Romerocollege.

Via onze digitale infosessie lassen we
een extra infomoment in met nadien een
live chat waarbij er online vragen kunnen
worden gesteld.

om 19.00 uur

Inschrijven hiervoor kan op
www.romerocollege.be

MAANDAG 1 MAART
Alle leerlingen kunnen inschrijven!

Het inschrijven van je kind(eren) verloopt digitaal.
Inschrijven kan dus steeds via onze website. We
zullen nadien contact opnemen om kennis te
maken en de inschrijving te vervolledigen.

Ga naar het inschrijfformulier via

www.romerocollege.be

DIGITALE OPENSCHOOLDAG 2021
ZATERDAG 8 MEI
van 10.00 tot 16.00 uur
Natuurlijk hopen we jullie ook in het echt
te mogen ontvangen maar tot dat veilig
kan, voorzien we alvast online een rondleiding, proeﬂessen en infomomenten
over de laptopklassen, de visie en het
studieaanbod van onze school.
Inschrijven hiervoor kan op
www.romerocollege.be

Als er naar aanleiding van de coronamaatregelen iets
verandert aan dit overzicht, dan kondigen we dit aan
via onze website.
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“

IK HEB AL HEEL VEEL
NIEUWE VRIENDEN
GEMAAKT OP SCHOOL
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ADRES
Óscar Romerocollege | Kerkstraat 60
9200 Dendermonde
www.romerocollege.be | E info@romerocollege.be
EERSTE GRAAD | CAMPUS NACHTEGAAL
Noordlaan 51 | 9200 DENDERMONDE
T 052 69 01 40
E info.eerstegraad@romerocollege.be
DIRECTIE
Nele Van de Maele
Kristel Van Driessche
BOVENBOUW
Economie & IT
Bea Ardans
Talen & exacte wetenschappen
Patrick De Smet en Pascal Carpentier
Techniek & engineering
Helga Buelens en Roel Verwaeren
Welzijn & maatschappij
Tomas De Wilde en Merel Henau
Centrum Leren & Werken
An Loix
ALGEMENE DIRECTIE
Hans Vanhulle
Joeri Deblauwe ( vanaf 1 mei 2021 )
VRIJ CLB WAAS EN DENDER
Dijkstraat 43 | 9200 DENDERMONDE
T 052 21 52 53
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BEREIKBAARHEID
Alle campussen zijn veilig met de fiets
te bereiken via de binnenstad of
de Noordlaan. Er is een fietsenstalling
in de garage aan de Nachtegaalstraat.
BUS
De bushaltes zijn gelegen aan de schoolpoort van Campus Nachtegaal.
TREIN
Het station van Dendermonde ligt
op 10 à 15 minuten wandelen van
de campus.
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