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Beste jongere, 
beste ouder,

Deze infobrochure wijst je de weg in onze school, het Pyxiscollege. 

We geven je een idee van onze visie en kernwaarden en de manier  
waarop we die tastbaar willen maken in het schoolse leven van elke dag.

Als katholieke dialoogschool verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke 
levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. 

Natuurlijk wil je ook weten welke studierichtingen je kan volgen en waarop  
jij je keuze zou kunnen baseren. Je zal daar heel wat informatie over vinden 
op de volgende bladzijden, op onze website en social media.

Je kan ook steeds contact opnemen met een van onze secretariaten om  
je vragen te stellen of om een afspraak te maken.

Onze directie, secretariaatsmedewerkers, leerkrachten en leerlingbegeleiders 
staan voor je klaar om je te coachen doorheen het boeiende en leerrijke 
avontuur dat je loopbaan op onze school hoort te zijn. Leren doe je immers 
niet alleen.

We hopen je snel te mogen ontmoeten 
op één van onze campussen.
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Wij geloven dat iedereen moet kunnen 
groeien tot de beste versie van zichzelf. 
Wij bieden je een warme omgeving, 
waar je in (zelf)vertrouwen kan bijleren. 
Het Pyxiscollege wil voor jou een plek zijn 
waar je blik verruimd wordt, innovatie 
centraal staat en dromen werkelijkheid 
kunnen worden.

De volgende waarden vinden wij erg 
belangrijk. Zij zijn wegwijzers voor onze 
manier van werken, leren en omgaan 
met elkaar. De volgorde ervan ligt niet 
vast: geen enkele waarde is belangrijker 
dan de andere.

Duurzaam
We werken aan en leren in een omgeving 
waar iedereen kan blijven groeien. 
Daarom leven en leren we in evenwicht 
met onszelf, de andere en onze planeet.

Open-minded
We kijken naar de wereld en elkaar 
zonder oogkleppen en staan open voor 
nieuwe uitdagingen en ervaringen. We 
verleggen onze grenzen en verkennen 
nieuwe paden.

Verwondering
Hèt startpunt van leren is voor ons 
verwondering. We blijven kijken naar wat 
anderen niet meer zien en hebben oog 
voor het unieke in elke persoon.

Passie
We leren en leven vol bevlogenheid. Alles 
wat we doen, doen we met passie. Wat 
we ook doen, we gaan ervoor met hart 
en ziel.
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onderwijs-  
Leren in verbondenheid. Onderwijs is geen eenrichtingsverkeer, maar bestaat 
uit ondersteunen, coachen en leren van en met elkaar. De verbondenheid tussen 
leerlingen, leraren, secretariaatsmedewerkers, ouders èn omgeving staat centraal 
in onze manier van werken.

Eigenaarschap opnemen voor je leren. Mensen leren op verschillende 
manieren. We staan open voor deze verscheidenheid door keuzemogelijkheden 
aan te bieden. Niet alleen wat je leert, maar ook de manier waarop, het tempo en 
de diepgang kunnen aanleiding geven tot persoonlijke leerervaringen. Zo leren we 
je om je leerproces in eigen handen te nemen.

Experimenteren. Leren gebeurt niet alleen in de schoollokalen en uit handboeken. 
Samen met onze leerlingen gaan wij op zoek naar andere contexten, ook buiten 
het schoolgebouw. We proberen nieuwe onderwijsmethoden uit.

Leren vanuit een uitdaging of probleem. Op zoek gaan naar een mogelijke 
oplossing voor een uitdaging of probleem, is de beste manier om bij te leren. 
Je denkt kritisch na over reeds bestaande antwoorden en bedenkt er op creatieve 
wijze nieuwe.

Creatieve ontwikkeling. We willen creativiteit stimuleren, zodat iedereen zijn 
eigen talenten ontdekt en ontwikkelt. Ook de talenten die buiten school aan bod 
komen, geven we aandacht.

Datagedreven onderwijs. Op basis van objectieve gegevens blijven wij ons 
onderwijs verbeteren en bieden we optimale ondersteuning aan onze leerlingen 
met als enige doel: elke leerling steeds verder laten groeien. Niet alles wat belangrijk 
is, kan gemeten worden. Toch maken we dankbaar, maar voldoende kritisch gebruik 
van de cijfers en resultaten van onderzoek waarover we wel beschikken.

Duurzaamheid. We geven duurzaam vorm aan onze onderwijsomgeving. 
We hebben aandacht en respect voor onze onmiddellijke omgeving, milieu en 
klimaat, maar ook voor onszelf en de mensen rondom ons. Op onze school kan je 
op elkaar rekenen.

concept.

Onze manier van werken is gebaseerd op onderstaande onderwijsprincipes. Opnieuw staat  
de volgorde niet vast. De ene is al even belangrijk als de andere. We trachten deze principes 
dagelijks te vertalen naar de praktijk en grijpen kansen om ze steeds verder te verfijnen.
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In het Pyxiscollege willen we je een sterke en uitdagende 
leeromgeving aanbieden. Vandaag de dag is dit onlosmakelijk 
verbonden met het digitale. Op onze school hoort de laptop 
daarom bij het standaard studiemateriaal van elke leerling. 
Zo kunnen we je namelijk een veelheid aan technologieën 
en werkvormen aanbieden. Zodat we je individueel kunnen 
begeleiden, zodat je zelf mee kan kiezen wat voor jou het beste 
werkt, en vooral zodat je op een interactieve manier leert 
samenwerken en meer van elkaar kan leren.

Onze school biedt hiervoor een laptop aan via een huurformule. 
Hierbij wordt de laptop aan de leerling ter beschikking gesteld 
op basis van een voordelige gebruikersovereenkomst tegen een 
democratische prijs (inclusief verzekering, garantie en support bij 
herstellingen)*. 

*  In ons schoolreglement vind je de bepalingen 
 van de gebruikersovereenkomst.

Een sterke 
digitale 
leeromgeving



smartschool. Jij en je ouders kunnen je schoolloopbaan 
opvolgen via ons digitaal schoolplatform 
Smartschool.

Je eigen planning kan je baseren op de 
schoolagenda. Binnen elk vak krijg je (extra) 
materiaal, opdrachten en feedback van 
je leerkracht. Je dient taken in en kan ook 
samenwerken met je medeleerlingen.

Je krijgt melding van en toelichting bij 
activiteiten via nieuwsberichten en brieven. 
Je kan je resultaten en je prestaties 
opvolgen via de module Resultaten en het 
leerlingvolgsysteem. Communicatie met 
school en leerkrachten kan via berichten 
en oudercontacten.
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Wat betekent 
1A @ Pyxiscollege?
1A wil zeggen dat je gedurende twee jaren wordt klaargestoomd voor een 
studierichting in de 2de graad met doorstroom- of dubbele finaliteit. Binnen 1A 
dien je nog een keuze te maken tussen 1A, 1Av(erdieping) en 1Av-Klassieke talen.

Wat betekent 
1B @ Pyxiscollege?
In 1B wordt de leerstof uit de laatste graad van de basisschool nog eens aan 
een rustig tempo herhaald. Je krijgt de kans om tekorten uit de basisschool 
weg te werken. Wij houden de B-klassen bewust klein, zodat je voldoende 
individuele begeleiding krijgt van onze leerkrachten.

In de B-stroom moet je regelmatig de handen uit de mouwen steken 
tijdens de lessen techniek. Je maakt verschillende werkstukjes zoals een 
naamplaatje met penhouder, een vogelvoederhuisje, een ecomobiel en zelfs 
een robotvliegje. Zo ben je bezig met praktijk in hout, metaal, elektriciteit en 
textiel. Ook voeding en verzorging komen aan bod. Je wordt klaargestoomd 
voor een studierichting in de 2de graad met arbeidsmarktgerichte finaliteit.

1A of 1B.

1ste jaar.
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1AV(erdieping)
Ben je leergierig en kan je goed zelfstandig aan de slag met je schoolwerk? Had je in 
de basisschool voor alle hoofdvakken goede resultaten en ben je op zoek naar een 
extra uitdaging? Dan pas je perfect in 1Av. De ‘v’ staat trouwens voor ‘verdieping’. Dat 
wil zeggen dat je bij heel wat vakken dieper ingaat op bepaalde leerstofonderdelen 
en je regelmatig moeilijkere opdrachten voorgeschoteld krijgt.

Zowel bij 1A als bij 1Av gaan we samen op zoek naar jouw talenten. Dit gebeurt in de 
algemene vakken en tijdens twee vaste talenturen per week. Tijdens deze talenturen 
maak je kennis met vier verschillende, toekomstige basisopties:

• Moderne talen & wetenschappen; 
• STEM (-wetenschappen & -technieken);
• Maatschappij & welzijn;
• Economie & organisatie.

Je ontdekt zo in alle rust welke weg jij wil inslaan in het 2de jaar. Want je kan pas
een goede keuze maken wanneer je van alles hebt geproefd.

talen    • • • • •
geheugen   • • • • •
wiskunde  • • • • •
inzicht    • • • • •
zelfstandigheid   • • • • •
leertempo   • • • • •

 

Je behaalde een getuigschrift van de basisschool en bent klaar voor de 
sprong naar het secundair onderwijs. De meest vloeiende overgang is dan 
een start in 1A. Ook wanneer je vanuit een ander onderwijssysteem komt of in 
de basisschool soms wat moeite had met een algemeen vak, is 1A de beste 
plek om te starten. Samen gaan we aan de slag om de nodige basiskennis 
verder te ontwikkelen en eventueel nog te versterken waar nodig.

Zowel bij 1A als bij 1Av gaan we samen op zoek naar jouw talenten. Dit gebeurt 
in de algemene vakken en tijdens twee vaste talenturen per week. Tijdens deze 
talenturen maak je kennis met vier verschillende, toekomstige basisopties:

• Moderne talen & wetenschappen;
• STEM(-wetenschappen & -technieken);
• Maatschappij & welzijn;
• Economie & organisatie.

Je ontdekt zo in alle rust welke weg jij wil inslaan in het 2de jaar. Want je kan pas
een goede keuze maken wanneer je van alles hebt geproefd.

1A

talen    • • • • •
geheugen   • • • • •
wiskunde  • • • • •
inzicht  • • • • •
leertempo   • • • • •
zelfstandigheid • • • • •
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A

1Av-Klassieke talen

1Av + 1A

geschiedenis   1

godsdienst    2

lichamelijke opvoeding  2

mens & samenleving  2

moderne vreemde talen  4
> Engels               (1)
> Frans               (3)

Nederlands    4

wiskunde    4

muziek    1

beeld     1

techniek    2

natuurwetenschappen  2

aardrijkskunde   2

leren leren - ICT   1

klassieke talen   4

Frans     +1

wiskunde    +1

talentenuur     2

1AV-Klassieke talen
Ben je leergierig en kan je goed zelfstandig aan de slag met je schoolwerk? Als je het in 
de basisschool uitstekend hebt gedaan en je behaalde voor alle hoofdvakken goede 
resultaten, is dit misschien iets voor jou.

Naast het basispakket van 1Av krijg je ook het vak Klassieke talen. Daarin maak je kennis 
met het Latijn van de oude Romeinen en maak je een rondreis door hun rijk gevulde 
cultuur.

Je krijgt naast de basisleerstof extra uitdagingen aangeboden. Zo ga je dieper in op 
bepaalde leerstofonderdelen. Je wordt uitgedaagd tot zelfstandig en groepswerk en 
krijgt moeilijkere opdrachten voorgeschoteld. Omdat je voor wiskunde en Frans elk een 
lesuur per week minder hebt dan in de andere 1A-opties, ligt het tempo voor deze 
vakken hoger.

 

talen   • • • • •
geheugen  • • • • •
wiskunde  • • • • •
inzicht  • • • • •
leertempo   • • • • •
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 1
B

godsdienst     2

lichamelijke opvoeding   2

maatschappelijke vorming 3

moderne vreemde talen  3
> Engels     (1)
> Frans     (2)

Nederlands     4 + 1

wiskunde     4 + 1

muziek    1

beeld     1

techniek     4 + 2

wetenschappen   3

ICT     1

1B
In 1B wordt de leerstof uit de laatste graad van de basisschool nog eens aan een rustig 
tempo herhaald. Je krijgt de kans om tekorten uit de basisschool weg te werken. Wij 
houden de B-klassen bewust klein, zodat je voldoende individuele begeleiding kan 
krijgen van onze leerkrachten.

In de B-stroom moet je ook regelmatig de handen uit de mouwen steken tijdens 
de lessen techniek. Je maakt verschillende werkstukjes zoals een naamplaatje 
met penhouder, een vogelvoederhuisje, een ecomobiel en zelfs een robotvliegje. 
Zo ben je bezig met praktijk in hout, metaal, elektriciteit en textiel. Ook voeding en 
verzorging komen aan bod. Je wordt klaargestoomd voor een studierichting in de 
2de graad met arbeidsmarktgerichte finaliteit.

 

talen   • • • • •
geheugen  • • • • •
wiskunde  • • • • •
praktijk  • • • • •
inzicht  • • • • •
leertempo   • • • • •
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2A of 2B? 
Behaalde je een onvoorwaardelijk A-attest na 1A, dan kan je de overstap 
maken naar 2A. Behaalde je een A-attest met een uitsluiting, kreeg je een 
advies 2B of behaalde je een A-attest na 1B, dan verwelkomen we je graag in 
2B. Voor vragen hieromtrent kan je altijd contact met onze school opnemen.

Wat betekent 
2A @ Pyxiscollege?
2A wil zeggen dat je klaargestoomd wordt voor een studierichting in de 2de 
graad met doorstroom- of dubbele finaliteit. Binnen 2A dien je nog twee keuzes 
te maken. Ga je voor 2Averdieping of 2A? En welke basisoptie kies je?

Wat betekent 
2B @ Pyxiscollege?
Steek je graag de handen uit de mouwen? Wil je na het secundair onderwijs 
meteen de stap zetten naar de arbeidsmarkt?

Kies dan voor 2B – Economie & organisatie – Maatschappij & welzijn of 2B – 
STEM-technieken. Deze richtingen bereiden je voor op een studierichting in 
de 2de graad met arbeidsmarktgerichte finaliteit.

2de jaar.
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2AV(erdieping)
Als je het in 1Av prima hebt gedaan en je had er met geen enkel hoofdvak problemen, 
verwelkomen we jou graag in 2Av. Ook als je het in 1A uitstekend hebt gedaan, is een 
overstap naar 2Av een optie voor jou. De klassenraad zal je hierover dan zeker een 
advies hebben gegeven. Ben je leergierig en kan je goed zelfstandig aan de slag met 
je schoolwerk? Dat past je profiel perfect binnen 2Av. 

De ‘v’ staat trouwens voor verdieping. Dat wil zeggen dat je bij heel wat vakken dieper 
ingaat op bepaalde leerstofonderdelen en je regelmatig moeilijkere opdrachten 
voorgeschoteld krijgt.

talen    • • • • •
geheugen   • • • • •
wiskunde  • • • • •
inzicht    • • • • •
leertempo   • • • • • 

Als je het in 1A prima hebt gedaan, verwelkomen we jou graag in 2A. De 
klassenraad op het einde van 1A heeft je hier vast een advies over gegeven. 
Ook wanneer je vanuit een ander onderwijssysteem komt of je wat moeite 
had met een algemeen vak in 1Av, is 2A het beste vervolg. 

2A

talen    • • • • •
geheugen   • • • • •
wiskunde  • • • • •
inzicht    • • • • •
leertempo   • • • • •
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2A & 2Av: 
basisopties

Kies je voor 2A of 2Av, dan heb je de keuze uit volgende basisopties:

klassieke talen (enkel mogelijk na 1Av - Klassieke talen)

Als je het in 1Av - Klassieke talen prima hebt gedaan en je had er met geen enkel 
algemeen vak problemen, is dit misschien wel iets voor jou. Ben je leergierig, kan je goed 
zelfstandig aan de slag met je schoolwerk en heb je nood aan een extra uitdaging? 
Dan past je profiel perfect binnen 2Av - Klassieke talen.
Je krijgt naast de basisleerstof nog extra uitdagingen aangeboden. Zo ga je dieper in 
op bepaalde leerstofonderdelen. Je wordt uitgedaagd tot zelfstandig en samenwerken 
en je krijgt moeilijkere opdrachten voorgeschoteld. Het tempo ligt hoog in deze richting.
Naast het basispakket krijg je ook het vak Klassieke talen. Daarin maak je kennis met 
het Latijn van de oude Romeinen en je maakt een rondreis in hun rijk gevulde cultuur.

maatschappij & welzijn

Ben je geboeid door de mens en zijn milieu? Ben je 
sociaal voelend en wil je je sociale vaardigheden 
verder ontwikkelen? De richting Maatschappij & 
welzijn is geknipt voor jou!

economie & organisatie

Ben je geboeid door de financiële wereld? Wil je weten 
hoe kopen en verkopen werkt? Ben je taalvaardig? 
Zie je een toekomst in de handel wel zitten? Kies dan 
voor de basisoptie Economie & organisatie.

moderne talen & wetenschappen

Je oefent de wetenschappelijke werk- en 
denkmethode in en je raakt vertrouwd met de 
bijhorende apparatuur, terminologie en leerstof. 
Tegelijk verfijn je de basisleerstof van moderne 
vreemde talen.

STEM-technieken

Je onderzoekt hoe je een prototype voor een technisch-wetenschappelijke uitdaging 
kan maken. Je verkent hierbij verschillende methodes en technieken. Zijn mechatronica, 
ICT, levenswetenschappen, constructies en ruimtelijke ontwikkeling dingen die jou 
aanspreken, dan is dit wat je zoekt!

STEM-wetenschappen

Wiskunde en wetenschappen zijn in deze vrij theoretische richting belangrijk. Je 
gaat op zoek naar oplossingen voor allerlei dagdagelijkse en maatschappelijke 
problemen. Hierbij gaat het niet zo zeer om de specifieke afwerking, maar staat het 
probleemoplossend denkwerk centraal.
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 2
A geschiedenis    2

godsdienst     2

lichamelijke opvoeding   2

moderne vreemde talen   5 + 1
> Engels     (2)
> Frans     (3 + 1)

Nederlands     4

wiskunde     4 + 1

muziek     1

beeld      1

techniek     2

natuurwetenschappen   1

aardrijkskunde    1

basisoptie     5
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2B
Als je het in 1B prima hebt gedaan, verwelkomen we jou graag in 2B. De klassenraad 
op het einde van 1B heeft je hier vast een advies over gegeven. Wanneer je na 1A een 
sterk advies hebt gekregen of een A-attest met uitsluiting, is 2B misschien ook wel een 
goed vervolg voor jou.

Steek je graag de handen uit de mouwen? Wil je na het secundair onderwijs 
meteen de stap zetten naar de arbeidsmarkt? Kies dan voor 2B - Economie & 
organisatie - Maatschappij & welzijn of 2B - STEM-technieken. Deze richtingen 
bereiden je voor op een studierichting in de 2de graad met arbeidsmarktgerichte 
finaliteit.

 

ba
si

sl
es

se
nt

ab
el

 2
B godsdienst     2

lichamelijke opvoeding   2

maatschappelijke vorming  2

moderne vreemde talen   
> Engels     2
> Frans     1

Nederlands     3

wiskunde     3

muziek     1

beeld      1

techniek     2

wetenschappen    1

STEM-technieken    10

economische vorming  2

2B
Je hebt een praktijkgerichte belangstelling voor techniek. Je zoekt graag uit hoe iets 
in elkaar steekt of je zoekt graag naar een praktische oplossing voor een probleem.

Je bent handig en je houdt van nauwkeurig werken. In de optie STEM-technieken 
kom je in contact met hout, metaal, mechanica en elektriciteit. Je ontwikkelt en 
maakt zelf werkstukken waardoor je vaak in de werkplaats vertoeft. Hierbij leer je 
ontwerpen en plannen lezen. Dit alles wordt voor een klein deel aangevuld met 
het vak Economische vorming, waarbij je kennismaakt met ICT en de wereld van 
de onderneming.

STEM- 
technieken

talen   • • • • •
geheugen  • • • • •
wiskunde  • • • • •
praktijk  • • • • •
inzicht  • • • • •
leertempo   • • • • •
30
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Deze richting richt zich tot alles wat met mensen te maken heeft. 

Je krijgt inzicht in gezondheid en lifestyle (verzorging, mode en lichaamszorg). Je maakt 
kennis met enkele beroepen waarbij zorgen voor een ander centraal staat, zoals 
kinderverzorgster of gezinshulp. Daarbij is kennis over het menselijk lichaam en de zorg 
ervoor zeer belangrijk. Bovendien leer je over voedingsmiddelen, hoe je een leefruimte 
onderhoudt en hoe je zorg draagt voor je kleding. 

Het luik Economie & organisatie bestaat uit ICT-vaardigheden en een verkenning van 
de handelswereld. Hier maak je kennis met enkele kantoorjobs en beroepen die te 
maken hebben met kopen en verkopen. Waar moet een goede verkoper zo allemaal 
op letten? Hoe maak je bestellingen, bereken je inkomsten en uitgaven, wat zijn de 
verschillende manieren van betalen? Dit alles wordt voor een klein deel aangevuld met 
STE(A)M waarbij je technische en artistieke vaardigheden verder ontwikkeld worden.
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 2
B Godsdienst  2

Lichamelijke opvoeding  2

Maatschappelijke vorming  2

Moderne vreemde talen  3
> Engels  (2)
> Frans  (1)

Nederlands  3

Wiskunde  3

Muziek  1

Beeld  1

Techniek  2

Wetenschappen  1

STE(A)M  2

Economie & organisatie  5

Maatschappij & welzijn  5

2B Economie  
& organisatie 
Maatschappij  
& welzijn 
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> Kustreis

> Leerlingenparlement

> Sportcompetities

> Schoolbibliotheek

> Projectdagen

> Excursies

> Bosbiotoopstudie

> Sportdagen

> Beroepenbeurs

> ...

35
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vervolg-
onderwijs

Na je tweede jaar in het Pyxiscollege is het tijd om door te stromen naar de bovenbouw 
om daar je schoolloopbaan verder uit te bouwen. Op de volgende pagina’s vind je 
hier alvast wat informatie over. Wil je meer weten? Vraag dan de brochure voor de 
2de en 3de graad of kijk op onze website www.pyxiscollege.be.



38

tweede
graad.

De studierichtingen in de gemoderniseerde 2de graad geven duidelijk aan waarop 
je als leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een studierichting. Er 
zijn 3 mogelijkheden:

• De doorstroomfinaliteit (D): doorstromen naar het hoger onderwijs;
• De arbeidsmarktfinaliteit (A): doorstromen naar de arbeidmarkt;
• De dubbele finaliteit (D/A): doorstromen naar de arbeidsmarkt 
 of het hoger onderwijs zijn mogelijk.

Latijn (D)
Taal en communicatie (D/A)

Natuurwetenschappen (D)
Technologische wetenschappen (D)
Elektromechanische technieken (D/A)
Mechanica (A)

Humane wetenschappen (D)
Maatschappij en welzijn (D/A)
Zorg en welzijn (A)

Economische wetenschappen (D)
Bedrijf en organisatie (D/A)
Organisatie en logistiek (A)

Domein Taal en cultuur

Domein STEM

Domein Maatschappij en welzijn

Domein Economie en organisatie
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