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Wie meent dat er aan een foto nog rechten verbonden zijn, kan zich wenden tot 
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SINTSINT--EDUARDUSEDUARDUS  EEN SCHOOL OP JOUW MAATEEN SCHOOL OP JOUW MAAT

Wij, het personeel van Sint-Eduardus, willen, samen met jullie, leerlingen 
en ouders, werken vanuit  onze visieonze visie::

• Sint-Eduardus zet  SPORTSPORT  en  WETENSCHAPPENWETENSCHAPPEN  centraal en biedt 
een sterke basis voor hogere opleidingen. We motiveren onze leerlingen 
om zich te blijven ontwikkelen en zo tot een positief zelfbeeld te komen. 
Doorzettingsvermogen stimuleren we als sleutel tot succes in alle vakken. 
We leiden onze leerlingen op tot jongvolwassenen met een nieuwsgierige 
houding, een sportieve geest en een gezonde levensstijl. 

• Onze school zorgt voor de nodige duidelijkheid en structuur. DISCI-DISCI-
PLINEPLINE  zien we als middel om samen de levenssfeer te optimaliseren. 
Daarnaast werkt het persoonlijkheidsvormend en biedt het de leerlingen 
houvast tijdens hun leertraject. Dit bevordert de groei naar zelfstandig-
heid zodat onze leerlingen ook later hun verantwoordelijkheid kunnen 
opnemen. 

• We streven op Sint-Eduardus naar een positieve  TEAMSPIRITTEAMSPIRIT. Samen 
zorgen we voor een sterke verbondenheid tussen leerlingen, personeel 
en ouders. We coachen onze leerlingen om hun sterktes te ontdekken en 
deze in te zetten in teamverband. Vertrouwen in elkaar en respect voor 
ieders eigenheid spelen hierbij een cruciale rol.   

• Als school van de Broeders van Liefde gaan we warm en ZORGZAAMZORGZAAM  
om met iedereen. Op basis van christelijk geïnspireerde waarden hel-
pen we onze leerlingen hun persoonlijkheid te ontwikkelen. Naast onze 
basiszorg voor alle leerlingen door een geëngageerd lerarenkorps, in het 
bijzonder de klasteams, hebben we aandacht voor extra uitdagingen of 
specifieke noden.  

• Op Sint-Eduardus werken wij GRENSVERLEGGENDGRENSVERLEGGEND. . Wij bieden kwa-
litatief onderwijs zodat alle leerlingen de mogelijkheid krijgen om zichzelf 
uit te dagen en hun talenten te ontplooien. Zo laten we hen proeven van 
sociale, wetenschappelijke, sportieve, culturele en internationale ervarin-
gen waardoor hun blik op de wereld verruimt. 

Wij weten dat de stap die je nu zet, van groot belang is voor je verdere 
leven. Bij ons, op Sint-Eduardus, zit je alvast op het goede spoor.  

Welkom in onze school!Welkom in onze school!
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ININSCHRIJVINGENSCHRIJVINGEN  

Alle Antwerpse scholen maken gebruik van een  digitaal aanmeldingssys-digitaal aanmeldingssys-
teem voor alle leerlingen van het eerste jaar. teem voor alle leerlingen van het eerste jaar. 

Van maandag 8 maart tot en met zaterdag 26 maart 2021 kunnen eer-
stejaars zich aanmelden op de site www.meldjeaan.antwerpen.bewww.meldjeaan.antwerpen.be. . Vrije 
inschrijvingen voor 1A kunnen pas vanaf zaterdag 24 april 2021.

Voor alle andere inschrijvingen (vanaf het tweede jaar) kan je vrij inschrij-
ven vanaf onze opendeurdag op zaterdag 24 april om 13 u. De inschrijving 
wordt op het einde van het schooljaar definitief bevestigd op basis van het 
eindrapport van het huidige schooljaar en het attest of getuigschrift van 
het basisonderwijs.

Tijdens de zomervakantie van 2021 schrijven we definitief in:

• Op• Op woensdag 30 juni woensdag 30 juni  van 8.30 tot 11.30 u.van 8.30 tot 11.30 u.

• Op• Op donderdag 1 juli  donderdag 1 juli van 9 tot 19 u.van 9 tot 19 u.

• Op • Op vrijdag 2 juli vrijdag 2 juli van 9 tot 17 u.van 9 tot 17 u.

• Op• Op maandag 5 en dinsdag 6 juli  maandag 5 en dinsdag 6 juli van 13 tot 17 u.van 13 tot 17 u.

• Op• Op woensdag 7 en donderdag 8 juli:  woensdag 7 en donderdag 8 juli: na telefonische afspraakna telefonische afspraak

• Op• Op donderdag 19 tot en met vrijdag 27 augustus:  donderdag 19 tot en met vrijdag 27 augustus: na telefonische afspraakna telefonische afspraak

GESCHIKTHEIDSPROEVEN VOOR DE SPORTRICHTINGEN GESCHIKTHEIDSPROEVEN VOOR DE SPORTRICHTINGEN 

Voor leerlingen die instromen in de sportrichtingen vanaf het vierde jaar 
worden er geschiktheidsproeven georganiseerd. In deze proeven worden 
de beweeglijkheid en de lichamelijke vorm van de leerlingen getest.
Je wordt verwacht op vrijdag 2 juli of maandag 23 augustus 2021vrijdag 2 juli of maandag 23 augustus 2021  van 8.30 
tot 12.30 u. De resultaten van deze proeven zijn sterk richtinggevend.
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STUDIESTUDIEAANBODAANBOD

1STE JAAR1STE JAAR

27 uur algemene vorming 27 uur algemene vorming 
+ 5 uur keuze op basis van + 5 uur keuze op basis van 
   interesses   interesses

1STE GRAAD1STE GRAAD

2DE GRAAD2DE GRAAD 3DE JAAR3DE JAAR

ASO doorstroomASO doorstroom
Natuurwetenschappen (STEM)  Natuurwetenschappen (STEM)  
Sportwetenschappen Sportwetenschappen 
Economische WetenschappenEconomische Wetenschappen

TSO dubbele finaliteitTSO dubbele finaliteit
SportSport

BSO arbeidsmarktgerichtBSO arbeidsmarktgericht
Beweging en SportBeweging en Sport

4DE JAAR4DE JAAR

ASOASO
Wetenschappen  Wetenschappen  
Sportwetenschappen Sportwetenschappen 
Economie - Wiskunde Economie - Wiskunde 
Economie - Moderne TalenEconomie - Moderne Talen

TSOTSO
Lichamelijke Opvoeding Lichamelijke Opvoeding 
en Sporten Sport

3DE GRAAD3DE GRAAD 5DE JAAR5DE JAAR

ASO ASO 
Wetenschappen - Wiskunde Wetenschappen - Wiskunde 
Sportwetenschappen Sportwetenschappen 
Economie - Wiskunde Economie - Wiskunde 
Economie - Moderne TalenEconomie - Moderne Talen

TSO TSO 
Lichamelijke Opvoeding Lichamelijke Opvoeding 
en Sporten Sport

2DE JAAR2DE JAAR

basisoptiesbasisopties::
Sport Sport 
Moderne Talen Wetenschappen  Moderne Talen Wetenschappen  
STEM – Wetenschappen  STEM – Wetenschappen  
Economie en Organisatie  Economie en Organisatie  

6DE JAAR6DE JAAR

ASO ASO 
Wetenschappen - Wiskunde Wetenschappen - Wiskunde 
Sportwetenschappen Sportwetenschappen 
Economie - Wiskunde Economie - Wiskunde 
Economie - Moderne TalenEconomie - Moderne Talen

TSO TSO 
Lichamelijke Opvoeding Lichamelijke Opvoeding 
en Sporten Sport

PAG8





PAGPAG1010

1 GESCHIEDENIS
2 GODSDIENST
2 LO
1 MENS EN SAMEN-
   LEVING
3 FRANS
4 NEDERLANDS
4 WISKUNDE
1 ENGELS 
1 MO
2 PO
2 TECHNIEK
2 NATUURWETEN-
   SCHAPPEN
2 AARDRIJKSKUNDE

1 LEEFSLEUTELS 

1 FRANS
1 WISKUNDE
1 WISK OP MAAT
1 TALEN OP MAAT

= 32 lesuren

*STEM *STEM omvat een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en 
wiskundige uitdagingen.
In bovenstaande tabel maken wij een onderscheid tussen verdieping en differentiatie (op maat). In bovenstaande tabel maken wij een onderscheid tussen verdieping en differentiatie (op maat). 
Differentiatie: Differentiatie: uitbreiding van leerstof of herhaling op basis van individuele behoeften
Verdieping:Verdieping: extra uitdagingen op basis van talenten en interesses
Remediëring: Remediëring: verduidelijken en bijwerken geziene leerstof 
Future-pact: Future-pact: toekomstgericht, programmeren, algoritmes, computers, toepassingen

1 GESCHIEDENIS
2 GODSDIENST
2 LO
1 MENS EN SAMEN-
   LEVING
3 FRANS
4 NEDERLANDS
4 WISKUNDE STEM
1 ENGELS 
1 MO
2 PO
2 TECHNIEK
2 NATUURWETEN-
   SCHAPPEN
2 AARDRIJKSKUNDE

1 LEEFSLEUTELS 

2 STEM
1 FUTURE-PACT
1 TALEN OP MAAT

= 32 lesuren

1 GESCHIEDENIS
2 GODSDIENST
2 LO SP
1 MENS EN SAMEN-
   LEVING
3 FRANS
4 NEDERLANDS
4 WISKUNDE
1 ENGELS 
1 MO
2 PO
2 TECHNIEK
2 NATUURWETEN-
   SCHAPPEN
2 AARDRIJKSKUNDE

1 LEEFSLEUTELS 

1 LO SP verd
1 WISKUNDE
1 FUTURE-PACT
1 TALEN OP MAAT

= 32 lesuren

1 GESCHIEDENIS
2 GODSDIENST
2 LO
1 MENS EN SAMEN-
   LEVING
3 FRANS
4 NEDERLANDS
4 WISKUNDE
1 ENGELS 
1 MO
2 PO
2 TECHNIEK
2 NATUURWETEN-
   SCHAPPEN
2 AARDRIJKSKUNDE

1 LEEFSLEUTELS 

2 LO LO verd
1 FRANS
1 WISK OF NED rem

= 32 lesuren
MTWMTW = Moderne Talen Wetenschappen - STEM = STEM = science, technology, engineering en science, technology, engineering en 
mathematics - mathematics - SPWESPWE = Sportwetenschappen

EERSTE EERSTE GRAADGRAAD

1A1A
Wij bieden net als in alle andere scholen het verplichte 27-urenpakket 
aan. De overige vijf lesuren worden door elke school naar keuze ingevuld. 
Wij kiezen in onze school bewust voor één uur leefsleutels. Tijdens deze 
lessen zetten wij in op belangrijke waarden die vertrekken vanuit onze 
visie. Wij ondersteunen de persoonlijke groei en werken zo naar een 
positieve omgang met anderen. Wie goed in zijn vel zit, doet het beter op 
school. 
Daarnaast bieden wij de eerstejaars vier uur vrije keuze aan. Deze zijn 
niet bepalend voor de richting die de leerling later wil volgen. De uren 
worden als volgt ingevuld:

MTW STEM SPORTSPWE

DIFFERENTIATIE: VERDIEPING / REM

ALGEMENE VORMING





2A2A
In het schooljaar 2021-2022 bieden wij in het tweede jaar de volgende basisop-
ties aan:
Sport 
Moderne Talen Wetenschappen  
STEM – Wetenschappen  
Economie en Organisatie  

MTWMTW = Moderne Talen en Wetenschappen, ECORECOR = Economie en Organisatie, STEMSTEM  = Science, Technology, 
Engineering en Mathematics, SPWESPWE = Sportwetenschappen

In bovenstaande tabel maken wij een onderscheid tussen verdieping en differentiatie.In bovenstaande tabel maken wij een onderscheid tussen verdieping en differentiatie.
DifferentiatieDifferentiatie:: uitbreiding van leerstof of herhaling op basis van individuele behoeften
VerdiepingVerdieping: : extra uitdagingen, gekozen op basis van talenten en interesses 
BZLBZL:: begeleid zelfstandig leren

Na de eerste graad mogen en kunnen onze leerlingen nog alle richtingen uit.
Tussen onze beide sportopties bestaat een belangrijk verschil. Het pakket algemene 
vakken in Sportwetenschappen is beduidend zwaarder op theoretisch vlak (vooral 
wiskunde, Nederlands en Frans). Vanuit Sport is er een logische doorstroming naar 
de gelijknamige TSO-richting (dubbele finaliteit) Sport in het derde jaar.

2 GESCHIEDENIS
2 GODSDIENST
2 LO
3 FRANS
2 ENGELS 
4 NEDERLANDS
4 WISKUNDE
1 MO
1 MENS EN 
   SAMENLEVING
2 TECHNIEK
1 NATUURWE-
   TENSCHAPPEN
1 AARDRIJKS-
  KUNDE

5 MOD. TALEN 
   WETENSCH.

1 NED BZL
1 WISK VERD

= 32 lesuren

MTW ECOR SPORTSPWE

2 GESCHIEDENIS
2 GODSDIENST
2 LO
3 FRANS
2 ENGELS 
4 NEDERLANDS
4 WISKUNDE
1 MO
1 MENS EN 
   SAMENLEVING
2 TECHNIEK
1 NATUURWE-
   TENSCHAPPEN
1 AARDRIJKS-
  KUNDE

5 ECONOMIE EN
   ORGANISATIE

1 NED BZL
1 WISK VERD

= 32 lesuren

STEM

2 GESCHIEDENIS
2 GODSDIENST
2 LO
3 FRANS
2 ENGELS 
4 NEDERLANDS
4 WISKUNDE
1 MO
1 MENS EN 
   SAMENLEVING
2 TECHNIEK
1 NATUURWE-
   TENSCHAPPEN
1 AARDRIJKS-
  KUNDE

5 STEM - WETEN-
   SCHAPPEN

1 NED BZL
1 WISK VERD

= 32 lesuren

2 GESCHIEDENIS
2 GODSDIENST
2 LO
3 FRANS
2 ENGELS 
4 NEDERLANDS
4 WISKUNDE
1 MO
1 MENS EN 
   SAMENLEVING
2 TECHNIEK
1 NATUURWE-
   TENSCHAPPEN
1 AARDRIJKS-
  KUNDE

5 SPORT

1 NED BZL
1 WISK VERD

= 32 lesuren

2 GESCHIEDENIS
2 GODSDIENST
2 LO
3 FRANS
2 ENGELS 
4 NEDERLANDS
4 WISKUNDE
1 MO
1 MENS EN 
   SAMENLEVING
2 TECHNIEK
1 NATUURWE-
   TENSCHAPPEN
1 AARDRIJKS-
  KUNDE

5 SPORT

1 NED BZL
1 WISK BZL

= 32 lesuren
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DIFFERENTIATIE: VERDIEPING / REM
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STEEDS VERDERSTEEDS VERDER OP ZOEK OP ZOEK

Onze leerlingen krijgen de kans om op verschillende manieren de wereld Onze leerlingen krijgen de kans om op verschillende manieren de wereld 
rondom zich te verkennen. Er worden heel wat (dag)uitstappen, sport- en rondom zich te verkennen. Er worden heel wat (dag)uitstappen, sport- en 
culturele activiteiten georganiseerd. culturele activiteiten georganiseerd. 

Meerdaagse uitstappen in eigen landMeerdaagse uitstappen in eigen land
De eerstejaars bijten de spits af in oktober. Ze gaan op vierdaagse naar vierdaagse naar 
de de ArdennenArdennen. . Het is een kennismakingsweekkennismakingsweek  waarin ze hun interesses en 
talenten ontdekken in een mix van leer-, spel- en culturele activiteiten.  

In de  sportrichtingensportrichtingen  vormt sport de rode draad. De derdejaars gaan naar 
Tongerlo, waar naast een waaier aan sportactiviteiten teambuildingsportactiviteiten teambuilding  het 
belangrijkste ingrediënt vormt. Bij de vijfdejaars ligt de nadruk vooral op  
buitensportenbuitensporten..

In de doorstroomrichtingen worden andere accenten gelegd: de derdejaars 
gaan op taalstage in Wallonië taalstage in Wallonië. . De vijfdejaars trekken naar de Ardennen, Ardennen, 
samen met leerlingen uit het buitengewoon onderwijs.samen met leerlingen uit het buitengewoon onderwijs.  Het programma 
bestaat uit een excursie voor aardrijkskunde, afgewisseld met culturele en 
sportieve activiteiten.

BuitenlandreizenBuitenlandreizen
De vierde- en de laatstejaars trekken traditioneel naar het buitenland. 
Voor de vierdejaars in de doorstroomrichtingen is dat de lichtstad ParijsParijs,, 
waar de leerlingen in kleine groepjes verblijven in gastgezinnen. LondenLonden is 
voorbehouden voor de laatstejaars uit de doorstroomrichtingen. Intense 
dagen zijn het, waarin de leerlingen genieten van alles wat deze wereld-
steden te bieden hebben. 
De vierdejaars Sport leven zich uit in de  Franse ArdècheFranse Ardèche: : een avontuurlijke 
meerdaagse met o.a. rotsklimmen, speleologie, mountainbike en kajakken. 
De laatstejaars Sport gaan op wintersportstage in Oostenrijk. wintersportstage in Oostenrijk. 

Daguitstappen, sport- en culturele activiteitenDaguitstappen, sport- en culturele activiteiten
De leefsleutelnamiddagleefsleutelnamiddag in de eerste week van september vormt voor de 
eerstejaars de aftrap van een nieuw schooljaar in een nieuwe school. 

Daarnaast is er voor de andere jaren een daguitstap naar AntwerpenAntwerpen  met 
een bezoek aan de ruien en de haven, waar de leerlingen kennismaken 
met zeer uiteenlopende beroepen. Er is een daguitstap naar  BrusselBrussel  met 
onder andere een bezoek aan het parlement. Op bezoek in een  Waalse Waalse 
stad stad worden de leerlingen onder begeleiding van een Franstalige begeleider 
uitgedaagd om de tweede landstaal te oefenen.
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Klassieker voor alle leerlingen van de school is de jaarlijkse bosloop  jaarlijkse bosloop in 
het naastgelegen park, waar leerlingen en leerkrachten elkaar sportief 
uitdagen in verschillende looptrajecten. Het is een sportieve, maar vooral 
sociale happening die bij oud-leerlingen ongetwijfeld leuke herinneringen 
oproept. 

Ook de jaarlijkse sportdag jaarlijkse sportdag  eind september is voor de leerlingen elk jaar 
weer iets om naar uit te kijken. 

Nog meer sport Nog meer sport 
De A-speelplaats (voor de eerste graad) is uitgerust met  pingpongtafels, pingpongtafels, 
basketringen en goaltjesbasketringen en goaltjes.. Tijdens de middagpauze worden sportactivitei-
ten aangeboden door de sportleerlingen van het zesde jaar. Voor hen is 
dit een praktijkopdracht.
Op  woensdagmiddagwoensdagmiddag kunnen de leerlingen van de eerste graad deelnemen 
aan verschillende sportdisciplines zoals voetbal, basketbal, hockey, bad-
minton en airtrack. 

Thematische projectenThematische projecten
Op school worden projecten georganiseerd rond milieu, burgerzin, demo-
cratie, gezondheid … 

De tweejaarlijkse deelname aan de  wereldmeerdaagsewereldmeerdaagse  en de werking hier-
rond op school maakt onze leerlingen bewuster van de grote ongelijkheid 
tussen mensen in de wereld en de milieu- en klimaatproblematiek. 

GedichtendagGedichtendag  brengt de schrijver in onze leerlingen naar boven en  op  
Schrijf-ze-VRIJdagSchrijf-ze-VRIJdag  gaat de aandacht naar maatschappelijke thema’s. Cultu-Cultu-
rele activiteiten rele activiteiten zoals een theatervoorstelling of museumbezoek verrui-
men de blik op de wereld. Op de wiskundedagwiskundedag  wordt de eerste graad via 
creatieve en wiskundige proeven warmgemaakt voor dit vak. 

Ook sociale projecten sociale projecten  verdienen de aandacht. We brengen de sportleer-
lingen in contact met G-sport en seniorensport. De zesdejaars LO&Sport 
organiseren een sportdag voor leerlingen van de lagere school.

De leerlingen van het vijfde jaar doorstroom volgen een inleefstageinleefstage. . Ze 
worden elk apart een dag ondergedompeld in de dagelijkse bedrijvigheid 
van een instelling met kinderen of volwassenen met zorgnoden. 

En, tot slot, in een sportieve school sportieve school waar we de leerlingen aanmoedigen 
om met de fiets naar school te komen, mag bewustmaking rond veilig 
verkeersgedrag niet ontbreken. Een project rond verkeersveiligheid is een 
vaste waarde. 





TWEEDE EN DERDETWEEDE EN DERDE  GRAADGRAAD

In de nieuwste onderwijshervorming van het secundair onderwijs werden 
de studiedomeinen opgesplitst in drie finaliteiten: 

1 Doorstroomfinaliteit (ASO)1 Doorstroomfinaliteit (ASO): : deze studierichtingen bereiden de 
leerling maximaal voor op verdere, al dan niet universitaire studies. 

2 Dubbele finaliteit (TSO)2 Dubbele finaliteit (TSO): : doorstroom naar hogere studies is zeker 
mogelijk, deze richting bereidt ook voor op de arbeidsmarkt.

3 Arbeidsmarktfinaliteit (BSO)3 Arbeidsmarktfinaliteit (BSO): : deze studies zijn sterk praktijk- en 
arbeidsmarktgericht.

NIEUWNIEUW vanaf schooljaar 2021-2022 het derde jaar Beweging en Sport  vanaf schooljaar 2021-2022 het derde jaar Beweging en Sport 
(arbeidsgericht - BSO)(arbeidsgericht - BSO)

Vanaf dit schooljaar bieden wij in het derde jaar in het domein Sport naast 
de doorstroom- en dubbele finaliteitsrichting ook een arbeidsmarktge-
richte richting Beweging en SportBeweging en Sport  aan. De volgende schooljaren zal deze 
richting ook aangeboden worden in de vervolgjaren.

De invoering van de onderwijshervorming zit in het derde jaar. Hierdoor 
veranderen de benamingen van enkele richtingen, de lessentabellen en 
bijhorende leerinhouden. Voor het vierde, vijfde en zesde jaar blijft alles 
ongewijzigd. Zij komen de volgende schooljaren stapsgewijs aan bod. 

Concreet ziet het aanbod voor schooljaar 2021-2022 er als volgt uit:
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3DE JAAR 3DE JAAR 

ASO ASO 
Wetenschappen-WiskundeWetenschappen-Wiskunde
Sportwetenschappen Sportwetenschappen 
Economie-WiskundeEconomie-Wiskunde
Economie-Moderne TalenEconomie-Moderne Talen

TSO TSO 
Lichamelijke Opvoeding en SportLichamelijke Opvoeding en Sport

Doorstroomfinaliteit (ASO)Doorstroomfinaliteit (ASO)
Natuurwetenschappen (STEM)Natuurwetenschappen (STEM)
Sportwetenschappen Sportwetenschappen 
Economische WetenschappenEconomische Wetenschappen

Dubbele finaliteit (TSO)Dubbele finaliteit (TSO)

SportSport

Arbeidsmarktfinaliteit (BSO)Arbeidsmarktfinaliteit (BSO)

Beweging en SportBeweging en Sport

4DE - 5DE - 6DE JAAR4DE - 5DE - 6DE JAAR



ONZE ALGEMEEN VORMENDE ONZE ALGEMEEN VORMENDE RICHTINGENRICHTINGEN

Doelstellingen en profielDoelstellingen en profiel
Doorstroomrichtingen bereiden de leerling optimaal voor op het hoger 
onderwijs door het bevorderen van algemene studievaardigheden en 
attitudes zoals het verwerken van grotere leerstofonderdelen, het efficiënt 
plannen van studieactiviteiten, de reflectie op de eigen aanpak, de houding 
van levenslang leren, het probleemoplossend denken, het kritisch oordelen … 

De leerling heeft aanleg voor theoretische vakken en is leergierig. Hij is 
onderzoekend ingesteld en kan abstract denken. Hij kan zelfstandig werken 
en toont zin voor initiatief. Daarnaast is hij bereid om ook thuis inspan-
ningen te leveren om de leerstof te verwerken.

KeuzemodulesKeuzemodules
In de derde graad worden keuzemodules ingericht (2 of 3 uur per week). 
Deze modules zoomen in op specifieke vakgebieden:

• • Biomedische en Toegepaste Wetenschappen:Biomedische en Toegepaste Wetenschappen:  bestaat uit anatomie, 
  EHBO en wiskundige, wetenschappelijke en literaire uitdagingen

•• Taal en cultuur:  Taal en cultuur: Spaans voor beginners en gevorderden en cultuur in de 
  breedste zin van het woord

• • Bedrijfsmanagement: Bedrijfsmanagement: bestaat uit twee delen: het opstarten en draaiende 
  houden van een minionderneming en communicatietechnologie

ONZE SPORTONZE SPORTRICHTINGENRICHTINGEN

Doelstellingen en profielDoelstellingen en profiel
De ontwikkeling van de lichamelijke conditie staat in alle sportrichtingen 
uiteraard centraal. Door het uitgebreide sportpakket – 4 à 6 uur in de 
Sportwetenschappen, 8 à 10 uur in Sport en 16 uur in Beweging en Sport – 
werken we ook aan een sportieve mentaliteit. 
In de tweede graad ligt de nadruk op het verwerven van de vijf basiseigen-
schappen: kracht, lenigheid, uithouding, coördinatie en evenwicht. 
Daarnaast wordt aandacht besteed aan de technische uitvoering van de 
aangeleerde bewegingen. 

Onze sportrichtingen zijn enig in de ruime regio Onze sportrichtingen zijn enig in de ruime regio binnen het katholiek 
onderwijs. Vanaf dit schooljaar bieden wij naast Sportwetenschappen 
(doorstroomfinaliteit) en Sport (dubbele finaliteit) in het derde jaar ook 
de B-stroomrichting Beweging en Sport (arbeidsmarktfinaliteit) aan.
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SPORTWETENSCHAPPEN SPORTWETENSCHAPPEN DOORSTROOMDOORSTROOM

Sportwetenschappen (SPWE) is een sterke doorstroomrichting, waar veel 
wetenschappen worden gecombineerd met sport (5 tot 6 uur). SPWE is 
bedoeld voor sportieve leerlingen met wetenschappelijke aanleg die in 
staat zijn grote hoeveelheden leerstof te verwerken.

SportaanbodSportaanbod         
In de vernieuwde richting SportwetenschappenSportwetenschappen  wordt er in  het eerste jaar het eerste jaar 
van de tweede graad van de tweede graad volgend sportaanbod onderwezen: atletiek, zwem-
men, balsporten, dans, contact en verdediging.

Voor het tweede jaar van de tweede graad en de derde graad ziet het 
sportaanbod er als volgt uit:

TWEEDE GRAAD                              DERDE GRAADTWEEDE GRAAD                              DERDE GRAAD

SPORTSPORT DUBBELE FINALITEIT DUBBELE FINALITEIT

Sport is een sterke technische richting die, naast een uitgebreid sportpak-
ket (8 à 10 uur), een algemene vorming op niveau biedt die voorbereidt 
op verdere studies en de arbeidsmarkt. Ook in deze richting wordt een 
degelijke wetenschappelijke vorming (anatomie, fysiologie ...) aangeboden. 
Leerlingen met een positieve bewegingsingesteldheid en een ontwikkelings-
drang naar sport- en spelvormen komen hier aan hun trekken.

Extra getuigschriftenExtra getuigschriften
In het vijfde jaar behalen de leerlingen via de vakken psychologische aspecten 
en LOMA (LO & maatschappijleer) de algemene module van het diploma 
initiator. Nog in het vijfde jaar kunnen ze het getuigschrift eerste hulp Rode 
Kruis behalen en in het zesde jaar het getuigschrift helper Rode Kruis. 

SportaanbodSportaanbod
In de vernieuwde richting In de vernieuwde richting SportSport wordt er in het  het eerste jaar van de tweedeeerste jaar van de tweede  
graadgraad  volgend sportaanbod onderwezen: atletiek, zwemmen, toesteltur-
nen, dans en balsporten.
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4 SPWE 4 SPWE 
1 uur atletiek 1 uur atletiek 
1 uur zwemmen1 uur zwemmen
1 uur balsporten  1 uur balsporten  
1 uur dans1 uur dans
1 uur toestelturnen1 uur toestelturnen
                                                              

5 SPWE 5 SPWE 
1 uur atletiek 1 uur atletiek 
1 uur zwemmen1 uur zwemmen
1 uur balsporten 1 uur balsporten 
1 uur dans1 uur dans
2 uur toestelturnen2 uur toestelturnen
                                                              

6 SPWE 6 SPWE 
1 uur atletiek 1 uur atletiek 
1 uur zwemmen1 uur zwemmen
1 uur balsporten 1 uur balsporten 
1 uur dans1 uur dans
1 uur toestelturnen1 uur toestelturnen
1 uur speltechnieken                               1 uur speltechnieken                               





Voor het tweede jaar van de tweede graad en de derde graad ziet het 
sportaanbod er als volgt uit: 

TWEEDE GRAAD                              DERDE GRAADTWEEDE GRAAD                              DERDE GRAAD

Geïntegreerde proef (GIP)Geïntegreerde proef (GIP)
De geïntegreerde proef in het 6de jaar is een vakoverschrijdend project 
waar vaardigheden en attitudes uit verschillende vakken samenvloeien. 
Op het einde van het jaar is er een mondelinge verdediging voor een jury 
in het Nederlands, Frans en Engels.

De leerlingen maken voor hun GIP een keuze uit:

•• sportraad: sportraad:  sportevenementen organiseren en begeleiden voor verschillende 
  doelgroepen. 

• • cursus sportinitiator OF het hoger reddersdiploma OF de cursus Dringend cursus sportinitiator OF het hoger reddersdiploma OF de cursus Dringend 
  Geneeskundige Hulp.  Geneeskundige Hulp.
  
• • minionderneming:minionderneming:  het opstarten en draaiende houden van een onderneming.

• • monitor bij Bloemenstad:monitor bij Bloemenstad:  de leerling begeleidt als monitor een kamp 
  voor personen met een beperking en voor kwetsbare jongeren.

ToekomstmogelijkhedenToekomstmogelijkheden
De richting Sport bereidt voor op beroepen als leraar kleuter- of lager 
onderwijs, (sport)leraar secundair onderwijs, enkele medische en veilig-
heidsberoepen.
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4 LO & SPORT4 LO & SPORT
1 uur atletiek 1 uur atletiek 
2 uur toestelturnen2 uur toestelturnen
1 uur zwemmen  1 uur zwemmen  
1 uur dans en ritmische1 uur dans en ritmische
   expressie   expressie
4 uur balsporten4 uur balsporten  * * 
1 uur basis LO                               1 uur basis LO                               

5 LO & SPORT 5 LO & SPORT 
1 uur atletiek 1 uur atletiek 
2 uur toestelturnen2 uur toestelturnen
1 uur zwemmen  1 uur zwemmen  
1 uur dans1 uur dans
4 uur balsporten4 uur balsporten  *                         *                         

6 LO & SPORT6 LO & SPORT
2 uur atletiek 2 uur atletiek 
1 uur toestelturnen1 uur toestelturnen
1 uur zwemmen 1 uur zwemmen 
1 uur dans1 uur dans
2 uur balsporten2 uur balsporten  *                 *                 
2 uur speltechnieken                    2 uur speltechnieken                    

* volleybal, basketbal, handbal, voetbal volleybal, basketbal, handbal, voetbal





BEWEGING EN BEWEGING EN SPORTSPORT  ARBEIDSMARKTFINALITEITARBEIDSMARKTFINALITEIT

In het schooljaar 2021-2022 wordt deze richting enkel aangeboden in het 3e jaar. 

DoelstellingenDoelstellingen
De richting Beweging en Sport is sterk praktijkgericht. Zo wordt de leerling 
aangeleerd hoe te werk te gaan bij het organiseren van spel-, bewegings- en 
sportactiviteiten. Ook ondersteunende rollen krijgen aandacht: scheidsrech-
ter zijn, communiceren en samenwerken met groepen, hen motiveren en 
aanmoedigen … 
Met deze kennis kan de leerling na zijn opleiding aan de slag als speelpleinbe-
geleider, redder, monitor op sportkampen of zaalwachter in sportcentra.

LeerlingprofielLeerlingprofiel
De leerling houdt van bewegings- en sportactiviteiten. Het praktisch organi-
seren en begeleiden ervan schrikt hem niet af. In de opleiding gaat er ook 
aandacht naar technische en tactische kennis en vaardigheden.

In de nieuwe richting Beweging en SportBeweging en Sport  wordt er in  het derde jaar het derde jaar vol-
gend sportaanbod onderwezen: atletiek, zwemmen, toestelturnen, dans, 
balsporten, omni- en outdoorsport, contact en verdediging.
In de richting Beweging en Sport wordt veel aandacht besteed aan zwem-
men. Goed kunnen zwemmen vanaf het derde jaar is nodig omdat op het 
einde van het zesde jaar de leerlingen voldoende gekwalificeerd moeten 
zijn om het diploma Hoger Redder te behalen.

ONZE SPORTONZE SPORTACCOMODATIEACCOMODATIE

Onze sportactiviteiten vinden plaats in onze school en in de nabije om-
geving. Sint-Eduardus beschikt over een omnisporthalomnisporthal van 2400 m², een 
danszaaldanszaal en een turnzaal uitsluitend ingericht voor toestelturnentoestelturnen. 
Het zwembadzwembad van Merksem is vlakbij, evenals de atletiekpisteatletiekpiste De Rode 
Loop. Het aangrenzende park Bouckenborgh park Bouckenborgh beschikt over verschillende 
buitenterreinen waar balsporten, speltechnieken en atletiek zoals speer-
werpen en kogelstoten plaatsvinden. 
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* ** *

GODSDIENST
NEDERLANDS
FRANS
ENGELS
WISKUNDE
AARDRIJKSKUNDE
GESCHIEDENIS
BIOLOGIE
FYSICA
CHEMIE
STEM
NATUURWETENSCHAPPEN
ECONOMIE
MEAV  *
LO/SPORT
PAV
VOM complementair  **
FYSICA EN SPORT
ANATOMIE/FYSIOLOGIE EN SPORT
SPORT EN (PED)AGOGISCH HANDELEN
SPORT- EN BLESSUREPREVENTIE
SPORT- EN SPELBEGELEIDING

UREN/WEEK

VAK BEW & SP

LESSENTABEL 3DE JAAR  1ste leerjaar 2de graad

SPWE SPORT

2
4
4
3
4
1
2
2
2
2
-
-
-
1
4
-
1
-
-
-
-
-

32

2
4
2
2
3
1
1
-
-
-
-
2
-
1
8
-
2
1
1
2
-
-

32

2
-
2
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
8
2
-
-
-
2
5

32

2
4
4
3
5
1
2
2
2
2
2
-
-
1
2
-
-
-
-
-
-
-

32

NWEW

2
4
4
3
5
1
2
1
1
1
-
-
4
1
2
-
1
-
-
-
-
-

32
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INVULLING SPORTURENINVULLING SPORTUREN

3SPWE 
(pakket tweede graad) (pakket tweede graad) 
 
atletiek 
zwemmen
balsporten
toestelturnen
dans  
contact en verdediging

3SPORT 
(pakket tweede graad)(pakket tweede graad)
  
atletiek 
zwemmen
balsporten 
toestelturnen
dans    
omnisport 

3BEWEGING & SPORT
(pakket tweede graad) (pakket tweede graad)  

atletiek 
zwemmen
balsporten 
toestelturnen
dans 
omni- en outdoorsport
contact en verdediging

* Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming
** VOM: vakken op maat en/of keuze van de school

DOMEIN SPORT





* ** *

GODSDIENST
NEDERLANDS
FRANS
ENGELS
DUITS
WISKUNDE
AARDRIJKSKUNDE
GESCHIEDENIS
BIOLOGIE
FYSICA
CHEMIE
NATUURWETENSCHAPPEN
ECONOMIE
MUZIKALE OPVOEDING
PLASTISCHE OPVOEDING
INFORMATICA
L.O. / SPORT
THEORIE L.O.

UREN/WEEK 32 32 32

VAK TSO LO&SP

3432

ASO WE ASO SPWE

2
4
4
2
1
6
1
2
2
2
2
-
-
1
-
1
2
-

2
4
4
2
1
5
1
2
2
2
2
-
-
-
-
-
5
-

2
4
3
2
-
3
1
1
-
-
-
4
-
1
1
1
10
1

LESSENTABEL 4DE JAAR  2de leerjaar 2de graad

2
4
4
2
1
5
1
2
1
1
1
-
4
1
-
1
2
-

ASO ECWIASO ECMT

2
4
4
3
1
4
1
2
1
1
1
-
4
1
-
1
2
-
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* ** *

GODSDIENST
NEDERLANDS
FRANS
ENGELS
DUITS
WISKUNDE
AARDRIJKSKUNDE
GESCHIEDENIS
BIOLOGIE
FYSICA
CHEMIE
NATUURWETENSCHAPPEN
ECONOMIE
KEUZEMODULE  *
L.O. / SPORT
PSYCHOLOGISCHE ASPECTEN
ANATOMIE
FYSIOLOGIE
L.O.- & MAATSCHAPPIJLEER

UREN/WEEK

2
4
3
4
2
3
1
2
-
-
-
2
4
3
2
-
-
-
-

VAK ASO ECWI TSO LO&SP

32

ASO ECMT ASO WEWI ASO SPWE

2
4
3
2
-
6+1
1
2
1
1
1
-
4
3
2
-
-
-
-

2
4
3
2
-
6+1
2
2
1
2
2
-
-
3
2
-
-
-
-

2
4
3
2
-
4
2
2
2
2
1
-
-
2
6
-
-
-
-

2
3
3
2
-
3
1
1
-
1
1
-
-
-
9
3
2
2
1

LESSENTABEL 5DE JAAR  1ste leerjaar 3de graad

33 32 32 34

KEUZEMODULE: meer uitleg pag 19*





* ** *

GODSDIENST
NEDERLANDS
FRANS
ENGELS
DUITS
WISKUNDE
AARDRIJKSKUNDE
GESCHIEDENIS
BIOLOGIE
FYSICA
CHEMIE
NATUURWETENSCHAPPEN
ECONOMIE
KEUZEMODULE  *
L.O. / SPORT
PSYCHOLOGISCHE ASPECTEN
ANATOMIE
FYSIOLOGIE
TRAININGSLEER
L.O.- & MAATSCHAPPIJLEER

UREN/WEEK

2
4
3
4
2
3
1
2
-
-
-
2
4
3
2
-
-
-
-
-

VAK ASO ECWI TSO LO&SP

32

ASO ECMT ASO WEWI ASO SPWE

2
4
3
2
-
6+1
1
2
1
1
1
-
4
3
2
-
-
-
-
-

2
4
3
2
-
6+1
1
2
2
2
2
-
-
3
2
-
-
-
-
-

2
4
3
2
-
4
1
2
2
2
2
-
-
2
6
-
-
-
-
-

2
3
3
2
-
3
1
1
-
1
1
-
-
-
9
3
1
2
1
1

LESSENTABEL 6DE JAAR  2de leerjaar 3de graad

33 32 32 34

KEUZEMODULE: meer uitleg pag 19*
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SINT-EDUARDUS EEN ZORGZAME SCHOOL

Vanuit ons pedagogisch project kiezen wij met overtuiging voor zorg op  zorg op 
maat van de leerling. maat van de leerling. Wij vertrekken vanuit de wetenschap dat leerlingen 
pas tot brede ontwikkeling komen als ze zich goed voelen.
Naast bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare jongeren, willen 
wij tevens inzetten op de noden van sterke leerlingen. Om hierop een goed 
antwoord te bieden, is een goed persoonlijk contact met leerlingen en hun  goed persoonlijk contact met leerlingen en hun 
ouders van cruciaal belang. ouders van cruciaal belang. 
Leerlingen die op hoog niveau sporten, krijgen, in overleg, speciale facili-
teiten om goede sport- en schoolresultaten te combineren.

Ons zorgteam heeft veel expertiseexpertise rond het zorgcontinuüm dat de basis 
voor de zorgbegeleiding van onze leerlingen vormt. Vertrekkend vanuit de 
brede basiszorg voor alle leerlingen worden specifieke noden individueel 
behandeld. Zo bieden we onze leerlingen gelijke onderwijskansen. 

Enkele voorbeelden:
• Alle leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de brede basiszorg in de klas. 

• Elk klasteam, bestaande uit twee leerkrachten, verzekert de zorg voor  
  haar leerlingen en staat in nauw contact met hen en met hun ouders. 

• Een leerkrachtenanker ondersteunt de leerkrachten in hun (zorg)opdracht. 

• Een leerlingencoach per graad is dagelijks aanspreekbaar voor de leerlin-
  gen. Ook ouders kunnen bij hen terecht met (hulp)vragen. 

• Het zorgteam bespreekt wekelijks de extra zorgvragen met het Centrum 
  voor Leerlingenbegeleiding (CLB). 

• De pedagogische begeleidingsdienst en externe ondersteuningsnetwerken 
  bieden indien wenselijk extra ondersteuning. 

Remediëring en studie Remediëring en studie 
Tijdens de middagpauze kunnen leerlingen terecht in het openleercentrumopenleercentrum 
om te studeren of op de computer te werken. 
Er vinden voor verschillende sportvakken (toestelturnen, balsporten, 
zwemmen) remediëringslessenremediëringslessen plaats voor onze sportleerlingen. Ook 
voor extra uitleg bij theoretische vakken zijn onze leerkrachten aan-
spreekbaar. 

Voor de leerlingen van de eerste graad is er elke schooldag (behalve woe 
en vrij) avondstudieavondstudie van 15.45 tot 16.45 u.
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OudercontactenOudercontacten
Tijdens het schooljaar worden er meerdere oudercontacten georgani-
seerd. Oudercontacten worden voorafgegaan door klassenraden waarin 
elke leerling besproken wordt. Het klasteamklasteam bespreekt met de leerling en 
zijn/haar ouders de resultaten, de houding van de leerling en de mogelijke 
aanpak en ondersteuning zowel op school als thuis. 

In het kader van welbevinden en studiekeuzebegeleiding zijn er ook leer-leer-
lingencontactenlingencontacten voor al onze leerlingen.

SINT-EDUARDUS EEN DUURZAME SCHOOL

PMD-vrije schoolPMD-vrije school
We willen met de school bijdragen tot een gezonde en leefbare (school-)gezonde en leefbare (school-)
omgeving. omgeving. Daarom zijn we een PMD-vrije school. De leerlingen brengen 
hun lunch en water mee in duurzame verpakking (brooddoos en door-
schijnende drinkbus). 
In de refter worden thee en warm water aangeboden. Er zijn ook drink-
waterfonteintjes.

PRAKTISCHE INLICHTINGEN

UurregelingUurregeling  
De lessen beginnen om 8.25 u. en eindigen om 15.40 of om 16.30 u., af-
hankelijk van het lessenrooster. Op woensdag is er les tot 12 u. 

SchoolboekenSchoolboeken  
Voor de aankoop van schoolboeken kan u vrijblijvend beroep doen op een 
uitbestede schoolboekendienst. Verdere informatie hierover krijgt u bij 
inschrijving.

Actueel onderwijsActueel onderwijs
De onderwijsvernieuwing legt meer accenten op het goed gebruik van 
digitale hulpmiddelen. Ook wij willen hier volop op inzetten. Vanaf school-
jaar 2021-2022 starten de leerlingen van 1A en van het derde jaar met 
een eigen laptop, die de school via gunstige huurkopen aanbiedt aan de 
leerlingen. 
Meer en meer leerlingen van andere jaren zullen komende schooljaren 
starten met een eigen laptop.
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SCHOTEN - ST.JOB

LEERLINGENONTHAAL
2DE EN 3DE GRAAD

RODE LOOP

ZWEMBAD

BIBLIOTHEEK
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LEERLINGENONTHAAL
1STE GRAAD

Ligging en grondplanLigging en grondplan
Sint-Eduardus situeert zich in het hart van Merksem, naast het park 
van Bouckenborgh.
De Broeder Frederikstraat, waar de school gevestigd is, is een zij-
straat van de Bredabaan (naast de St-Franciscuskerk).
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Bereikbaarheid van de schoolBereikbaarheid van de school
FietsersFietsers
Sint-Eduardus is bereikbaar via veilige fietsroutes. De fietsers kunnen 
gebruik maken van het fietspad door het park van Bouckenborgh. Op 
school kunnen de fietsen achtergelaten worden in een overdekte fiet-
senstalling.
OpenbaarOpenbaar vervoer vervoer
De school is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Verschillen-
de lijnbussen en tramlijnen hebben een halte voor de school. Meer 
info voor een abonnement vind je op www.delijn.be.

Openbaar vervoer tram- en buslijnenOpenbaar vervoer tram- en buslijnen
TramlijnenTramlijnen
2 P + R Merksem - Zwaantjes2 P + R Merksem - Zwaantjes
3 P + R Merksem – P + R Melsele3 P + R Merksem – P + R Melsele
BuslijnenBuslijnen
33 Ekeren - Merksem - Wilrijk - Hoboken33 Ekeren - Merksem - Wilrijk - Hoboken
600 Meersel-Dreef - Hoogstraten - Antwerpen 600 Meersel-Dreef - Hoogstraten - Antwerpen 
601 Sint-Job - Antwerpen 601 Sint-Job - Antwerpen 
602 Meerle - Hoogstraten - Antwerpen 602 Meerle - Hoogstraten - Antwerpen 
610 Oelegem - Antwerpen610 Oelegem - Antwerpen
620 Meer - Hoogstraten - Antwerpen620 Meer - Hoogstraten - Antwerpen
621 Schoten - Antwerpen 621 Schoten - Antwerpen 
629 Oostmalle - Brecht - Antwerpen via Schoten centrum629 Oostmalle - Brecht - Antwerpen via Schoten centrum
670 Essen - Kapellen - (Merksem) 670 Essen - Kapellen - (Merksem) 
778 Zandvliet - Hoevenen - Ekeren - Merksem scholen via Bredabaan778 Zandvliet - Hoevenen - Ekeren - Merksem scholen via Bredabaan

NUTTIGENUTTIGE  ADRESSEN
CLB Centrum voor LeerlingenbegeleidingCLB Centrum voor Leerlingenbegeleiding
VCLB De Wissel - Antwerpen  
www.vclbdewisselantwerpen.be
Campus Noord Merksem  Gagelveldenlaan 54  2170 Merksem  
03 640 38 90

vzw Organisatie Broeders van Liefde vzw Organisatie Broeders van Liefde 
Stropstraat 119  9000 Gent   09 221 45 45
Gedelegeerd bestuurder: Koen Oosterlinck 
Sectorverantwoordelijke gewoon onderwijs: Yves Demaertelaere
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WWW.SINT-EDUARDUS.BE
WELKOM IN JE NIEUWE SCHOOL!WELKOM IN JE NIEUWE SCHOOL!


