De jeugd van jouw school
We moeten de congregatie van de Zusters van de Heilige Vincentius a Paulo
uit Opwijk danken voor het bestaan van onze school. Zij zijn er in 1952 mee gestart,
hier in Wuustwezel. ’t Stella was toen al een middelbare technische school.
De opleidingen van toen en van vandaag verschillen natuurlijk. Maar de
basisingrediënten waren al snel duidelijk: technisch onderwijs en beroepsonderwijs
voor meisjes en (later ook) jongens, met veel aandacht voor de persoonlijke noden
van leerlingen.
Als school zélf hebben we de voorbije zestig jaar natuurlijk ook veel geleerd.
Zo krijg je vandaag hier op ’t Stella meer dan ooit kansen om nieuwe dingen
te proberen. En je zal merken dat we je hier niet alleen als leerling bekijken,
maar dat we aandacht schenken aan je totale persoonlijkheid. Dat vinden we
zelfs heel belangrijk.
Kortom, je toekomst als mens, als student in het hoger onderwijs, als medewerker
of ondernemer, begint hier.

Kloosterstraat 7, B-2990 Wuustwezel
T +32 3 669 62 63 | info@stella-matutina.be
www.stella-matutina.be
3

Wat kan je hier leren?
Het eerste leerjaar
In de A-klas: iedereen krijgt dezelfde lessen,
op vijf uur na. Zo ben je zeker dat je hier een
uitstekende start krijgt.
In de B-klas: als je niet zo graag naar school gaat,
besteden onze leerkrachten extra veel tijd aan je
zin om een vak te leren. Taal en rekenen zijn
daarbij erg belangrijk.
Het tweede leerjaar
Stilaan verdiep je je meer in de vakken die je écht
interesseren en die je voorbereiden op je keuze
volgend jaar. Als je een technische richting uit wil,
kan je nu al kiezen voor Sociale & technische vorming,
Handel of Techniek–wetenschappen. Dan krijg je vijf
uur per week het specifieke vak dat bij die keuze
hoort.
Als je een beroepsrichting zoekt, kies je nu voor Mode
en Kantoor & verkoop. Van beide beroepenvelden krijg
je telkens zeven lesuren specifiek daarover, zodat je
na het tweede jaar de goede keuze kan maken.
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De tweede graad
In het derde leerjaar is het tijd voor je échte keuze.
Jij beslist of je gaat voor:
•	TSO: Handel, Sociale en technische wetenschappen
of Techniek-wetenschappen
•	BSO: Moderealisatie en -presentatie of Office en
retail (Kantoor & verkoop).
Nu is de meerderheid van je vakken echt specifiek
voor jouw studierichting bedoeld.
De derde graad
In je vijfde en zesde leerjaar, specialiseer je je verder.
Je studeert dan af in een van deze richtingen:
•	TSO: Handel, Boekhouden-informatica, Sociale
en technische wetenschappen of Techniekwetenschappen
•	BSO: Moderealisatie & –verkoop of Office en retail
(Kantoor & verkoop). Bij deze laatste richting kan
je nog een zevende specialisatiejaar volgen,
namelijk 7 Business Support.
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Even inzoomen op jou
Jij bent geknipt voor Sociale en
technische wetenschappen want...
•	Je bent sociaal. Dat zegt iedereen en dat vind
je zelf ook. Je vindt dat trouwens een erg
goede eigenschap van jezelf.
•	Je vindt wetenschap boeiend. Geen formules om
de formules, maar praktische, nuttige wetenschap
die je helpt om gezonder te eten of om mensen
in nood te helpen.
•	Je vindt de wereld om je heen boeiend.
Je denkt na over onderwerpen zoals het milieu,
gezonde voeding, armoede en welzijn...
•	Je wil later graag werken met mensen.
Je wil ze helpen, begeleiden en verzorgen.
Deze studierichting geeft je een sterke algemene
en wetenschappelijke basis. Dat wil zeggen dat je
flink wat algemene vakken en wiskunde zal hebben.
Maar die staan allemaal in het teken van wat je later
wil studeren: voeding, wetenschappen, onderwijs,
grootkeuken, de sociale of paramedische sector...
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Jij kiest voor Handel of
Boekhouden–informatica omdat...
•	Je hebt een goed abstract inzicht. Je vindt
wiskunde eigenlijk wel leuk en je bent er goed in.
En je hebt ook iets met computers.
•	Je bent geïnteresseerd in de economie en in recht.
Je wil weten hoe bedrijven zaken doen en welke
financiële documenten ze daarvoor gebruiken.
Je vindt het boeiend om te weten hoe de
belastingen precies in elkaar zitten.
•	Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel:
je wil dingen altijd juist doen. Dat zal je later nodig
hebben als je werkt voor een commercieel bedrijf
of voor de overheid.
•	Je wil later graag een boeiende kantoorbaan,
waar je informaticaproblemen te lijf gaat of
boekhoud-uitdagingen aanpakt.
Jouw studierichting heeft veel aandacht voor
talen en economie. Je kan meteen aan de slag
(je diploma bevat immers meteen ook het getuigschrift
van bedrijfsbeheer), maar heel waarschijnlijk ga je
nog naar de hogeschool of de universiteit voor een
opleiding talen, bedrijfskunde (economie),
ict of onderwijs.

Techniek–wetenschappen?
Natuurlijk is dat jouw ding, want...

Moderealisatie en –verkoop.
Dat is precies wat jij wil studeren, want...

•	Je bent geïnteresseerd in natuurwetenschappen:
van fysicaproeven in het labo tot de praktische
toepassingen van chemie en biologie in de
voedingsindustrie of de farmacie.
•	Je vindt het boeiend om te zien hoe
wetenschappelijke experimenten de wereld
helemaal kunnen veranderen.
•	Je kan goed abstract denken en je hebt
geen problemen met wiskunde.
•	Je kijkt ernaar uit om het labo in te duiken en
daar heel nauwkeurig en doordacht bezig te
zijn met proeven en tests.

•	Je wil met kleding en mode bezig zijn. Je hebt
een mening over outfits en vindt het boeiend om
bij te leren over de modesector, de textielwereld
en de verkoop.
•	Je vindt het hele modeproces interessant:
een kledingstuk uittekenen, het realiseren,
retoucheren én verkopen in de winkel.
•	Je bent van nature open en beleefd, en je hebt
een goede teamspirit.
•	Je houdt ervan om kledingstukken en accessoires
creatief te presenteren in de etalage of in de winkel.
•	Je vindt het ook tof dat je andere mensen of klanten
kan helpen om er goed uit te zien.

Deze studierichting bereidt je voor op een job
als laborant, diëtist, verpleegkundige, industrieel
ingenieur... Daarvoor wil je zeker nog een extra
diploma halen aan de hogeschool of universiteit.
Maar daar ben je goed op voorbereid dankzij
de wetenschappelijke vakken die je hier krijgt.

Je kan na je opleiding meteen aan de slag.
Daarvoor heb je hier erg veel praktische vaardigheden
geleerd. Maar je bent ook helemaal klaar om nog een
zevende jaar te volgen en zo je diploma secundair
onderwijs te halen.
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Jij gaat voor Office en retail.
En je hebt gelijk, want...
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We geven je meer dan
alleen lessen en huistaken

•	Je bent een doener. Natuurlijk snap je dat
leervakken en talen heel belangrijk zijn.
Maar je wil ze vooral toepassen. Dat is leuker
én dat ligt je beter.
•	Je weet wat je wil: kiezen tussen communicatie,
office of retail is voor jou niet zo lastig. Je weet
nu al of je liefst in een winkel werkt, of op een
kantoor.
•	Waar je ook terechtkomt, je wordt sowieso een
open en vlotte collega. Dat zit in je natuur.
•	Je bent ordelijk en nauwgezet, en je vindt het
boeiend om te leren organiseren en initiatief te
nemen.

Op de eerste pagina van deze brochure vertelden
we al dat we aandacht hebben voor je totale
persoonlijkheid. Dat gaat verder dan les geven
en huistaken opleggen:

Jouw studierichting bereidt je heel goed voor om
meteen aan de slag te kunnen met je diploma, zeker
als je er het 7e jaar ‘Business Support’ bij doet.
Je kreeg heel wat communicatievaardigheden en talen
mee, werkt vlot met de computer en kent alles van
klanten ontvangen, adviseren en verkopen.
Een perfecte basis voor een mooie carrière!

2.	We belonen je inzet, niet alleen je juiste
antwoorden.
In de eerste twee jaar en in BSO staan zelfs de helft
van je punten op dagelijks werk. Je examens tellen
dus ook maar voor de helft mee. Zo willen we je
stimuleren om tijdens het jaar goed mee te werken.
We weten immers dat je daar heel veel aan hebt als je
straks naar de hogeschool gaat.

1. We leren je leren.
Niet iedereen vindt het even gemakkelijk om een lange
les te studeren. Daarom helpen we je daarmee in het
eerste jaar. Heb je blijvende leermoeilijkheden? Dan
geven onze leerkrachten je persoonlijke begeleiding
of krijg je studietips in de studiebegeleidingsklas.
Of je loopt even binnen bij de CLB-medewerkers en
de leerlingenbegeleiders. Zij staan altijd voor je klaar.

3.	Al je boeken worden voor het schooljaar begint,
netjes bij je thuis afgeleverd.
Je moet dus niet op zoek in boekhandels bij het
begin van het schooljaar. Je boekenpakket bevat alles
wat je nodig hebt: werkboeken (die koop je aan) en
huurboeken (die geef je op het eind van het schooljaar
gewoon terug). Dat is gemakkelijk.

6. We zijn goed bereikbaar.
De Lijn brengt je hier uit alle gemeenten in de buurt:
Brasschaat, Brecht, Kalmthout en Essen.

4. Niet alles staat in het teken van leren en examens.
Af en toe is het nodig om eens wat creatiever of
verrassender uit de hoek te komen. Zoals tijdens:
-	de onthaaldagen
-	de lessen Leefsleutels
-	in de schoolband of bij het schooltoneel
-	de fietsweek (in je derde jaar) en de tweedaagse
uitstappen (in het vierde en het vijfde)
-	de eindejaarsreis in het zesde jaar
-	de klasdagen, sportdag, excursies, filmen toneelbezoeken
-	sfeervolle momenten bij speciale gelegenheden
-	...

Inschrijven kan op verschillende manieren:
• op de info- en inschrijvingsdagen eind april
• tijdens de schooluren in het derde trimester
• in de zomervakantie van 1 tot 10 juli
• tijdens de laatste twee weken van augustus

Welkom in Stella Matutina

Check zeker www.stella-matutina.be voor de juiste
plaatsen en tijdstippen om in te schrijven. En je mag
ook altijd even bellen als je een vraag hebt.

Stella Matutina
Kloosterstraat 7, B-2990 Wuustwezel
T +32 3 669 62 63 | info@stella-matutina.be

5. We zijn een moderne school.
Dat merk je vooral aan de apparatuur en de toestellen
in onze vaklokalen en praktijklokalen. En aan onze
‘zwevende nieuwbouw’.

www.stella-matutina.be

9

Eerste graad
Eerste leerjaar A
1. Gemeenschappelijke basisvorming: 27 uur
Aardrijkskunde

2

Frans

4

Geschiedenis

1

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Muzikale opvoeding

1

Natuurwetenschappen

2

Nederlands

5

Plastische opvoeding

2

Techniek

2

Wiskunde

4

2. Keuzegedeelte: 5 uur

*

Exploratie natuurwetenschappen		

**
1

Frans		1
Handel		1
Leren leren

1

Sociale activiteiten

1

Sociale en technische Vorming

3

1

Wiskunde		1
		32
* Voorbereiding tot de basisoptie Sociale en technische vorming
** Voorbereiding tot de theoretisch-technische basisopties Handel of Techniek-wetenschappen
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Eerste graad
Eerste leerjaar B
Frans		2
Godsdienst		2
Lichamelijke opvoeding		

2

Maatschappelijke vorming		

3

Muzikale opvoeding		

1

Natuurwetenschappen		2
Nederlands		4
Plastische opvoeding		

3

Sociale activiteiten		

1

Techniek		8
Wiskunde		4
		32

1e leerjaar A of B? We staan klaar om jou te helpen
bij de grote stap naar de middelbare school.
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Eerste graad
Tweede leerjaar Handel
Aardrijkskunde

1

Computervaardigheden

2

Engels

2

Frans

4

Geschiedenis

2

Godsdienst

2

Handel

3

Lichamelijke opvoeding

2

Muzikale opvoeding

1

Natuurwetenschappen

1

Nederlands		5
Sociale activiteiten		

1

Techniek		2
Wiskunde		4
		32

Zaken doen of ondernemen: in Handel krijg
je een boeiende blik ‘achter de schermen’,
met een flinke schep ict erbovenop.
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Eerste graad
Tweede leerjaar Sociale en technische vorming
Aardrijkskunde

1

Engels

2

Frans

4

Geschiedenis

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Muzikale opvoeding

1

Natuurwetenschappen

1

Nederlands		5
Sociale activiteiten		

1

Sociale en technische vorming		

5

Techniek		2
Wiskunde		4
		32

Gezonde en gelukkige mensen, in een leefbare
omgeving en een zorgzame samenleving.
Jij als STV-leerling wil daar graag aan meewerken!
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Eerste graad
Tweede leerjaar Techniek–wetenschappen
Aardrijkskunde

1

Engels

2

Frans

4

Geschiedenis

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Muzikale opvoeding

1

Natuurwetenschappen

1

Nederlands		4
Sociale activiteiten		

1

Techniek		2
Technisch–wetenschappelijke vorming		

5

Wiskunde		5
		32

Gebeten door de natuur, de wetenschappen of de techniek?
Voor jou wordt een richting als TW een echte ontdekkingstocht!
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Eerste graad
Beroepsvoorbereidend leerjaar
1. Gemeenschappelijke basisvorming en keuzegedeelte: 18u
Godsdienst		2
Lichamelijke opvoeding		

2

Maatschappelijke vorming		

2

Muzikale opvoeding		

1

Natuurwetenschappen		2
Nederlands		4
Plastische opvoeding		

1

Sociale activiteiten		

1

Wiskunde		3
2. Beroepenvelden: 14u
Computervaardigheden		3
Frans		2
Initiatie tot administratie en verkoop		

2

Mode		7
		32

Kijk je al uit naar een toffe job in de mode, de verkoop
of de administratie? Welkom in 2 BVL!

15

Tweede graad TSO
Handel

Derde jaar

Vierde jaar

1

1

Bedrijfseconomie

6

6

Duits

0

1

Aardrijkskunde

Engels

3

3

Frans

5

4

Geschiedenis

1

1

Godsdienst

2

2

Informatica

4

4

Lichamelijke opvoeding

2

2

Natuurwetenschappen

2

2

Nederlands

4

4

Wiskunde

4

4

34

34

Talen, economie, informatica:
vanaf nu wordt het echt interessant om het bedrijfsleven te volgen!
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Tweede graad TSO
Sociale en technische wetenschappen

Derde jaar

Vierde jaar

Aardrijkskunde

1

1

Engels

2

2

Frans

3

3

Geschiedenis

1

1

Godsdienst

2

2

Informatica

2

1

Integrale opdrachten (met o.m. voeding en expressie)

8

9

Lichamelijke opvoeding

2

2

Natuurwetenschappen

3

3

Nederlands

4

4

Sociale wetenschappen

3

3

Wiskunde

3

3

34

34

Jijzelf, de anderen en de maatschappij staan centraal
in interessante projecten, praktische opdrachten
en leerrijke ervaringen.
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Tweede graad TSO
Techniek–wetenschappen

Derde jaar

Vierde jaar

Aardrijkskunde

1

1

Engels

2

2

Frans

3

3

Geschiedenis

1

1

Godsdienst

2

2

Informatica

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Toegepaste biologie

2

2

Toegepaste chemie

4

4

Toegepaste fysica

4

4

Wetenschappelijk tekenen

1

1

Wiskunde

6

6

34

34

Experimenteren in een goed uitgerust labo en
uitdagende wiskundige vraagstukken oplossen:
in TW nemen we daar echt de tijd voor.
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Tweede graad BSO
Moderealisatie en -presentatie

Derde jaar

Vierde jaar

Engels

2

2

Frans

2

2

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Project algemene vakken

6

6

Toegepaste informatica

1

1

C.P.L. (Communicatie, Presentatie & Lifestyle)

7

7

Mode

10

10

1. Algemene vorming: 15u

2. Specifieke vorming: 19u

Plastische opvoeding

2

2

34

34

Creatief bezig zijn met mode, en mensen helpen om de
perfecte outfit te kiezen, dat is wat jij graag doet!
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Tweede graad BSO
Office en retail

Derde jaar

Vierde jaar

C.V.N. (Communicatieve Vaardigheden Nederlands)

3

3

Engels

3

3

1. Algemene vorming: 20u

Frans

4

4

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Project algemene vakken

6

6

Competentie 1: Secretariële doelen (ondersteunende taken van een secretariaatsmedewerker)

4

4

Competentie 2: Administratieve doelen (ondersteunende boekhoudkundige en administratieve taken)

5

5

2. Specifieke vorming: 14u

Competentie 3: Logistieke doelen (goederen in ontvangst nemen en verwerken tot in de winkel)

3

3

Competentie 4: Commerciële doelen (verkopen en service verlenen)

2

2

34

34

Wat ligt jou het beste: office of retail?
Administratief of commercieel medewerker?
In 3 en 4 O&R wordt het een heel stuk duidelijker.
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Derde graad TSO
Handel

Vijfde jaar

Zesde jaar

Aardrijkskunde

1

1

Bedrijfseconomie (met o.m. de mini-onderneming)

11

11

Duits

2

2

Engels

3

3

Frans

4

4

Geschiedenis

1

1

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Natuurwetenschappen

1

1

Nederlands

4

4

Wiskunde

3

3

34

34

Wat is er boeiender dan met al je verworven kennis
zelf te gaan ondernemen en de markt te veroveren?
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Derde graad TSO
Boekhouden–informatica

Vijfde jaar

Zesde jaar

Aardrijkskunde

1

1

Bedrijfseconomie (met o.m. de mini-onderneming)

8

8

Duits

1

1

Engels

3

3

Frans

3

3

Geschiedenis

1

1

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Natuurwetenschappen

1

1

Nederlands

3

3

Toegepaste informatica

5

5

Wiskunde

4

4

34

34

E-commerce, ict-technologie, financiën of
accountancy, na Boekhouden-informatica wordt
het ‘big business’, zoveel is duidelijk.
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Derde graad TSO
Sociale en technische wetenschappen

Vijfde jaar

Zesde jaar

Aardrijkskunde

1

1

Engels

2

2

Frans

3

3

Geschiedenis

1

1

Godsdienst

2

2

Integrale opdrachten (met o.a. voeding, ict en expressie)

8

8

Lichamelijke opvoeding

2

2

Natuurwetenschappen

4

4

Nederlands

4

4

Sociale wetenschappen

4

4

Wiskunde

3

3

34

34

Begin maar al te dromen van de vele boeiende
opleidingen in de sociale of de medische sector,
het onderwijs, de toegepaste wetenschappen,
de voeding, … waaruit je na STW kan kiezen.
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Derde graad TSO
Techniek–wetenschappen

Vijfde jaar

Zesde jaar

Aardrijkskunde

1

1

Engels

2

2

Frans

2

2

Geschiedenis

1

1

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Toegepaste biologie

3

3

Toegepaste chemie

6

6

Toegepaste fysica

5

5

Wiskunde

6

6

34

34

Techniek, wetenschap, energie, milieu, biotechnologie, …:
een waaier aan mogelijkheden waarin jij je weg kunt kiezen.
Boeiend toch?!
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Derde graad BSO
Moderealisatie en -verkoop

Vijfde jaar

Zesde jaar

Engels

2

2

Frans

2

2

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Project algemene vakken

4

4

C.P.L. (Communicatie, Presentatie & Lifestyle) en verkoop

10

6

Mode

6

6

Retouches

6

4

1. Algemene vorming: 12u

2. Specifieke vorming: 22u

Stages (modeverkoop en retouches)*		
34

6
34

* Ook in het 5e jaar MRV hebben de leerlingen stages, zij het een ‘blokstage’ in de vorm van werkplekleren.

Stijlvolle combinaties, toffe kleuren, mooie
accessoires, een kledingstuk dat perfect past:
met een ervaren verkoper als jij, gaat elke klant
tevreden naar huis!
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Derde graad BSO
Office en retail

Vijfde jaar

Zesde jaar

C.V.N. (Communicatieve Vaardigheden Nederlands)

2

0

Engels

3

3

1. Algemene vorming: 16u in het 5e jaar / 14u in het 6e jaar

Frans

3

3

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Project algemene vakken

4

4

Competentie 1: Secretariële doelen (ondersteunende taken van een secretariaatsmedewerker)

6

5

Competentie 2: Administratieve doelen (ondersteunende boekhoudkundige en administratieve taken)

3

3

Competentie 3: Logistieke doelen (goederen in ontvangst nemen en verwerken tot in de winkel)

1

0

Competentie 4: Commerciële doelen (verkopen en service verlenen)

4

4

2. Specifieke vorming: 18u in het 5e jaar / 20u in het 6e jaar
Als administratief medewerker (= Major)

Als retailmedewerker/verkoopsmedewerker (= Minor)

Stages office en retail

4

8

34

34

Een administratief of commercieel medewerker die vlot en correct
in de omgang is, daar kan je op bouwen!
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Derde graad BSO
Business support (specialisatiejaar)

Zevende jaar

1. Algemene vorming: 12u
Engels		2
Frans		2
Godsdienst		2
Lichamelijke opvoeding		

2

Maatschappelijke vorming		

2

Zakelijke communicatie (Nederlands)		

2

2. Specifieke vorming: 22u
Bedrijfsbeheer		3
Business Support (d.m.v. een oefenfirma)		

11

Stages office en retail		

8

		34

Na het zevende specialisatiejaar ben je écht klaar
voor het bedrijfsleven, maar je kan net zo goed nog
gaan verder studeren.
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Ze zeggen dat
... er in ’t Stella veel meer meisjes zijn dan jongens.
Dat is misschien zo, maar het aantal jongens groeit nog elk jaar.
In sommige TSO-klassen zitten er zelfs méér jongens dan meisjes!
… ’t Stella geen dure school is.
We doen alleszins ons uiterste best om de kosten van studiemateriaal
en excursies zoveel mogelijk te beperken.
… ’t Stella een brave school is.
Onze leerlingen zijn zeker geen makke schapen. Af en toe kunnen ze pittig uit
de hoek komen, en de school moedigt hen ook aan om allerlei initiatieven te nemen.
Maar het klopt wel dat er bij onze leerlingen een heel positieve mentaliteit heerst.
… ’t Stella een hoog niveau heeft.
Wie zal het zeggen? Maar je mag altijd eens informeren naar de uitslagen van
onze oud-leerlingen in het hoger onderwijs.
… ’t Stella een toffe school is.
Dat zal je pas ondervinden als je er echt naar school gaat.

Studierichtingen: structuur

EERSTE JAAR

TWEEDE JAAR

Sociale en technische
vorming

EERSTE GRAAD

EERSTE GRAAD

Eerste leerjaar A

Eerste leerjaar B

Techniekwetenschappen

Handel
TWEEDE GRAAD - TSO

DERDE JAAR
VIERDE JAAR

Sociale en technische
wetenschappen

TWEEDE GRAAD - BSO

Techniekwetenschappen

Handel

DERDE GRAAD - TSO

VIJFDE JAAR
ZESDE JAAR

ZEVENDE
JAAR

Sociale en
technische
wetenschappen

Boekhoudeninformatica

Handel

Beroepsvoorbereidend Leerjaar

Moderealisatie
en -presentatie

Office en retail
(Kantoor en verkoop)

DERDE GRAAD - BSO

Techniekwetenschappen

Moderealisatie
en -verkoop

Office en retail
(Kantoor en verkoop)

Business Support
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