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Hoe zwem jij door de derde graad?
En wat daarna?
In het 5de, 6de of 7de jaar van je loopbaan in het
middelbaar onderwijs wordt er véél van je verwacht: kiezen van de juiste richting, voorbereid
naar de les komen, langlopende taken plannen,
toetsen grondig studeren, samenwerken met
medeleerlingen, nadenken over je studiemethode,
interesse tonen tijdens de les, …

Wat jullie verwachten van ‘de school’: een fijne
vriendengroep, boeiende lessen van enthousiaste leraren, niet te veel schoolwerk zodat je
nog (liefst veel!) vrije tijd overhoudt, dialoog tussen leraren en leerlingen, duidelijke opdrachten,
duidelijke grenzen, een goede voorbereiding op
een verdere studie en beroep, hulp bij alle verwachtingen die hierboven werden opgesomd, …

Wat wij jullie aanbieden vandaag: lezingen van
mensen over hun levenskeuzes, over kiezen en
twijfelen, die je al een glimp laten zien van wat
hoger onderwijs inhoudt. Er zijn ook workshops
waarbij je leert hoe zelfinzicht tot stand komt,
hoe je omgaat met angst en stress, hoe je je
kan ontspannen na een lange schooldag, hoe
je weerbaarder in het leven staat. Kortom: het
is een uitnodiging om aan jezelf te werken, niet
alleen als leerling maar ook als evenwichtig persoon in verbondenheid met anderen. Natuurlijk
kan dit niet op twee uurtjes, we willen jullie een
aanzet geven.

Wat je vooral nodig hebt is: inzicht in jezelf. Hoe
studeer ik? Waarom koos ik deze richting? Hoe
kan ik mezelf motiveren? Hoe begin ik op tijd
met studeren? Wat wil ik nu eigenlijk echt zelf?
Waarom denk ik het ene moment heel anders
over de dingen dan het andere moment? Waarom doe ik eigenlijk de dingen die ik doe? Wat wil
ik volgend jaar studeren? Welk beroep zie ik me
later uitoefenen (en welk absoluut (nog) niet)?

Wat je altijd wou weten maar
nooit durfde te vragen ...
We starten de dag met een Mega Speeddate-sessie. Aan de ene kant zitten de
leerlingen die vorig jaar al in de Abdijstraat
de lessen volgden, aan de andere kant de
‘nieuwelingen’. Je krijgt als nieuweling uit
het 5de, 6de of 7de een aantal keer 3 minuten de tijd om vragen te stellen aan de
ervaringsdeskundige die tegenover jou zit.
We hopen dat het gonst van de vragen zoals: ‘Hoe studeer jij?’, ‘Wat maakt het soms
moeilijk hier op school?’, ‘Wat kan helpen?’,
‘Hoe pak je die of die leraar best aan...?’

PROGRAMMA VOORMIDDAG
ALLE LEERLINGEN VAN DE DERDE GRAAD
Jullie volgen het gewone lessenrooster.

11:20 - 12:10

Inleiding van het Survival Kit-project op de speelplaats. Mega Speeddate.

12:10 - 13:10

PAUZE
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8:30 - 11:20

13:10 - 14:00

VIJFDEJAARS

LAATSTEJAARS

Samen met je titularis en je studiegenoten ga je op zoek naar
de beste studieaanpak, de
ideale studiesfeer en hoe jullie de
motivatie om te studeren kunnen
versterken! Indien gevraagd door
je titularis, breng je het resultaat
van de LeMotest mee. Lokaalverdeling vind je aan de ramen.

Samen met je titularis en je studiegenoten doorloop je de stappen
van het studiekeuzeproces.
Lokaalverdeling vind je aan
de ramen.

PROGRAMMA NAMIDDAG

14:00 - 16:00

Workshop / lezing naar keuze (meer uitleg vind je verder in deze folder).
Sommige workshops en lezingen zijn speciaal voorbehouden
voor bepaalde klassen.
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VIJFDEJAARS

16:00 - 18:00

19:00 - 21:30

Oud-leerlingen- en beroepenbeurs
Vijfdejaars zijn zeker ook welkom!

LAATSTEJAARS
Oud-leerlingen- en beroepenbeurs
die voor de laatstejaars wordt
georganiseerd. Je kan daar een
praatje slaan met oud-leerlingen
die nog studeren of al aan het werk
zijn. Vraag ze het hemd van het lijf
over hun leven na Pius X en over
hun beroepsleven.
START-TO-STUDY
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WORKSHOPS
VIJFDE JAAR

Allerlei workshops om jullie vertrouwen in jezelf te geven, te leren je stress te beheersen,
samen te werken zonder conflicten, leren plannen, leren goed noteren... kortom jullie
weerbaarder te maken, jullie te tonen dat werken aan jezelf minstens zo belangrijk
is als toetsen blokken en dat een blije leerling doorgaans ook een succesvolle leerling is.
Je kan kiezen: één sessie van 2 uren ++ of twee van één uur +.

WORKSHOPS VAN 2 UREN
Conflicthantering ++
Paul Van Thienen
Tijdens deze workshop krijgen jullie inzicht in conflicten en communicatie en trainen jullie
de nodige vaardigheden om op een constructieve manier met conflicten om te gaan.

Yoga ++
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Séverine Istas van Oasis4Kids
Tijdens de yogasessie leer je om bewust te worden van je lichaam dankzij een reeks yogahoudingen en ademhalingstechnieken die je naar een diepere staat van ontspanning brengen.
Yoga versterkt het lichaam en zorgt ervoor dat je lichaam soepel, gezond en mooi blijft.
Bovendien ga je zodanig diep ontspannen dat je zelfs je geest helemaal tot rust brengt.
Ook zullen we tijdens deze sessie plaats maken voor wat fun door acroyoga toe te passen.
Deze vorm van yoga doe je met 2 en zo ga je samen op een speelse & acrobatische manier
aan je zelfvertrouwen werken. Comfortabele kledij (geen jeans!) is een must.

Let’s Go Urban ++ Speciaal voor de leerlingen van 5PUG
Julie Daems
Een oud-leerling uit de richting Publiciteitsgrafiek komt jullie verbazen
met haar indrukwekkend parcours en vertelt jullie meer over ‘Let’s Go Urban’.

Hoe ga je om met stress? ++
Ruud Lelieur
Stress is een reactie van ons lichaam op factoren uit de omgeving die ons welzijn verstoren.
Positieve stress zorgt voor meer adrenaline, een verhoogde concentratie en een enorme
energie. Van nature uit reageren we echter vaker op een irrationele manier waardoor
we (te) snel negatieve stress ervaren. Dit werkt verlammend en heeft een slechte invloed
op ons zelfbeeld en onze prestaties.
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Klinkt dit herkenbaar? Ruud Lelieur bouwt samen met jullie een stappenplan op
om die negatieve stress aan te pakken en/of om te buigen naar positieve stress.

Judith Lingerie en meer ++ Speciaal voor alle leerlingen Mode
Judith Van Herck
Judith van Herck is een Vlaamse ontwerpster afgestudeerd aan de Academie voor Schone
Kunsten van Antwerpen met een master in Kostuumontwerp. Ze heeft een passie voor
lingerie en die passie vertolkt zich in een eigen luxueuze lingerielijn, Judith Lingerie.
Buiten de lingerielijn neemt ze ook deel aan verschillende theaterprojecten in de Opera
waar ze mee de kostuums ontwerpt. Judith heeft echter niet alleen haar weg naar
verschillende theatergezelschappen gevonden, je zal ook veel kostuums van Judith
Van Herck terugvinden in verschillende Vlaamse films. Judtih is niet te stoppen,
want sinds kort geeft ze nu ook een opleiding in avondonderwijs rond creatief
omgaan met textiel. Ze vertelt je er meer over…

WORKSHOPS VAN 1 UUR
Braingym en double doodles + Enkel van 14.00 u. tot 15.00 u.
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Els Fransen
In deze workshop gaan we expressie en lichaamsoefeningen inzetten om de hersenen te
activeren. Dit zijn oefeningen die je kan doen tijdens stressvolle periodes om jezelf in een
hogere versnelling te brengen om zo betere resultaten te halen in je studies en in de eerste
plaats in een meer ontspannen toestand te komen. Deze training kan je individueel doen.

Bewuster digitaal leven +
Matthias Dewilde
Dankzij het internet hebben we toegang tot een hele wereld aan mogelijkheden.
De verleiding is dan ook groot om onszelf er soms in te verliezen. Ex-gameverslaafde
Matthias Dewilde deelt zijn verhaal en toont hoe je een gezonde balans kan vinden
tussen de virtuele en echte wereld.

EHBO: intiatie reanimatie +
Tom Lorrentop
Hoe kan je jezelf of iemand anders helpen (overleven)? Wie interesse heeft voor een letterlijke interpretatie van het woord ‘survival’, kan een praktische workshop volgen over reanimeren en eerste hulp bij ongeval.
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Introductie Mindfulness +
Anouk Vroemans
“Ik krijg stress van zo veel taken….”
“Als ik een grote test heb voel ik me zo zenuwachtig dat ik niet echt goed kan nadenken…”
“Ik pieker vaak en ik krijg mijn gedachten niet stil….”
“In mijn hoofd is het zo onrustig…”
“Ik wil meer tijd voor mezelf…”
Het leven is niet altijd een helder riviertje dat rustig verder kabbelt. Stress is onvermijdelijk.
Taken, testen, ruzies, ziekte, verdriet en zo veel andere gebeurtenissen kunnen
een oorzaak van stress zijn.
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In mindfulness training kan je leren hoe je steeds weer de rust en helderheid in jezelf
kan opzoeken. Wanneer het druk is of je voelt hevige emoties kan je leren hoe er zo goed
mogelijk mee om te gaan. Er wordt gewerkt met kleine (meditatie)oefeningen waarbij
een open, niet oordelende houding wordt geoefend. Net als je spieren of concentratie
kan je ook je aandacht trainen waarbij het bewust voelen van de signalen van je lichaam
belangrijk is.
Mindfulness verwijst naar een 8-weken programma dat ontwikkeld werd door
Jon Kabat-Zinn aan de universiteit van Massachusetts om stress te reduceren.
Vandaag maken we kennis met dit programma via enkele eenvoudige oefeningen.

Building Block Activities en Touch for Life + Enkel van 15.00 u. tot 16.00 u.
Els Fransen
Er worden eenvoudige massagetechnieken aangeleerd waarbij we specifiek
het accent leggen op het educatieve. Deze workshop richt zich vooral op mensen
die door aanraking anderen of zichzelf meer ontspanning willen geven.
Als je een matje hebt, mag je die zeker meebrengen!

Plannen, goede voornemens en volhouden +
Pieter Byloo
Barst jij ook van de goede voornemens? Maar slaag je er niet in die voornemens
waar te maken? In deze workshop leer je hoe je je schooljaar zelf in handen neemt.
Maak ‘slimme’ voornemens, breng regelmaat in je leven en geef niet op bij de eerste
tegenslag. Studiebegeleiding: de basics!
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Rust in Beweging +
Kris Van Cappellen
We leven en studeren in een wereld van drukte, verplichtingen, stress... Het draait maar
door. In deze workshop neemt Kris Van Cappelle, gepassioneerde tai chi-beoefenaar,
je mee naar de stilte, de rust, de eenvoud en de flow van deze eeuwenoude
Chinese krijgskunst. Comfortabele kledij voorzien!

Mind the map, breng leren in beeld +
Inge Meesters
Een active workshop voor wie zijn nota’s naar een hoger niveau wil brengen, wie graag
tekent tijdens de les en daarvoor een nieuwe uitvlucht zoekt, wie beter wil leren noteren.
Als je inschrijft, komen we even langs om wat cursusmateriaal vooraf te verzamelen.
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LEZINGEN
LAATSTEJAARS

De infosessies en workshops die we jullie aanbieden gaan over keuzes maken
én over vaardigheden die je nodig zal hebben om verder te studeren. Er komen mensen
getuigen over de keuzes die zij maakten in hun leven en wat ze nu concreet doen,
van studenten en studieadviseurs krijg je meer “praktische” tips rond succesvol kiezen.
Je kan kiezen: één sessie van 2 uren ++ of twee van één uur +.

WORKSHOPS / GETUIGENISSEN VAN 2 UUR
Fly or Fall (acrobatie) ++
Mieke Gielen en Milena Nowak
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Circus en in het bijzonder acrobatie is een sterk middel om mee te werken.
Fly or fall is een workshop waar actie en reflectie elkaar regelmatig afwisselen.
In de eerste kennismaking wordt veel ingezet op plezier maken door middel van spielerei.
De kracht van het spel(en) neemt een zeer prominente plaats in circus educatie met
als doel al spelend leren, laagdrempelig kennismaken, door onnozel te doen loslaten, ...
Na de kennismaking wordt iedereen uitgedaagd erin te vliegen of eerder met beide
voeten op de grond te blijven staan.
Ondersteboven vzw is een samenwerking van Mieke Gielen en Milena Nowak. Milena
werkt bij La Strada als procesbegeleider in o.a. time-out projecten en is ook actief binnen
het Antwerpse circuscollecief Ell Circo d’ell Fuego als trainer en stevige schouder onder
de gehele werking. Mieke heeft als circusdocent veel ervaring opgebouwd in het geven
en organiseren van uiteenlopende acrobatie en circus projecten voor verschillende
doelgroepen en organisaties. Samen zijn ze gepassioneerd door leren op alle vlakken.

Studeren en werken in 2030 ++
Erik Walgraef
Tussen studie en realiteit gaapt hoe langer hoe meer een grote afgrond.
Wat zijn de richtingen, ervaringen,studiieverloop en loopbaanverloop die
de meeste kansen op succes bieden. Welke competenties en skills hebben we nodig.
Wat staat ons te wachten in deze heel snel evoluerende wereld.
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Judith Lingerie en meer ++ Speciaal voor alle leerlingen Mode
Judith Van Herck
Judith van Herck is een Vlaamse ontwerpster afgestudeerd aan de Academie voor Schone
Kunsten van Antwerpen met een master in Kostuumontwerp. Ze heeft een passie voor
lingerie en die passie vertolkt zich in een eigen luxueuze lingerielijn, Judith Lingerie.
Buiten de lingerielijn neemt ze ook deel aan verschillende theaterprojecten in de Opera
waar ze mee de kostuums ontwerpt. Judith heeft echter niet alleen haar weg naar
verschillende theatergezelschappen gevonden, je zal ook veel kostuums van Judith
Van Herck terugvinden in verschillende Vlaamse films. Judtih is niet te stoppen,
want sinds kort geeft ze nu ook een opleiding in avondonderwijs rond creatief
omgaan met textiel. Ze vertelt je er meer over..

WORKSHOPS / GETUIGENISSEN VAN 1 UUR
The A-Crew +
Twee ambassadeurs van de KU Leuven en Thomas More

17

vertellen jullie hun ervaringen aan de universiteit of de hogeschool.
Er worden tips meegegeven en ook op al jullie vragen geantwoord.

Notities maken +
Universiteit Antwerpen
In het hoger onderwijs volg je hoorcolleges waarbij je zelf notities moet maken.
Het is vaak een hele uitdaging om de informatie die je tijdens de les krijgt te begrijpen
en te verwerken. Je moet tegelijkertijd luisteren, structuur aanbrengen, verbanden leggen
en schrijven. Goede notities maken is een belangrijke studievaardigheid: je haalt veel meer
uit de les en bespaart tijd achteraf bij het instuderen van de leerstof.
In deze workshop krijgen leerlingen via concrete voorbeelden tips om goed voorbereid
naar een hoorcollege te gaan en op een efficiënte manier notities te leren maken..

Reshaping the future +
Amber Van Hauwermeiren
Geboren en getogen in Antwerpen. Voltooide de middelbare school in het Latijn-Wiskunde.
Startte in 2011 met een bachelor in Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek in Delft.
Na een half jaar lang materiaalkunde te hebben gestudeerd aan de Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne (EPFL) in Zwitserland, de bachelor afgerond met een ontwerp
synthese-oefening (DSE) op de controle van een UAV met behulp van AC-plasma-actoren.
In 2015 start van een master in Novel Aerospace Materials (NovAM).
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Interesse gewekt? Amber vertelt je er meer over!

Doe Gewoon! +
Milan Borms
Hoe zeg je: ‘F*ck de twijfel’ terwijl je leeft in een wereld die onzeker lijkt.

De Digitale school +
Sam Van Battel
Gratis bijles op je eigen tempo? Bijstuderen voor een vak of meer informatie zoeken
over een onderwerp? Of wil je je voorbereiden op een volgende opleiding?
De digitale revolutie maakt het allemaal mogelijk!

Taalvaardig aan de start in het Hoger Onderwijs +
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Universiteit Antwerpen
In het hoger onderwijs volg je hoorcolleges waarbij je zelf notities moet maken.
Het is vaak een hele uitdaging om de informatie die je tijdens de les krijgt te begrijpen
en te verwerken. Je moet tegelijkertijd luisteren, structuur aanbrengen, verbanden leggen
en schrijven. Goede notities maken is een belangrijke studievaardigheid: je haalt veel meer
uit de les en bespaart tijd achteraf bij het instuderen van de leerstof.
In deze workshop krijgen leerlingen via concrete voorbeelden tips om goed voorbereid
naar een hoorcollege te gaan en op een efficiënte manier notities te leren maken.

STUDENTEN UIT ONDER ANDERE DEZE RICHTINGEN
STAAN KLAAR OM JULLIE VRAGEN TE BEANTWOORDEN
Wiskunde
Handelswetenschappen
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Lerarenopleiding Godsdienst / Geschiedenis
Fysica
Toegepaste Taalkunde Duits / Chinees
Beta / Gamma Universiteit Amsterdam
Toneelregie Maastricht
Architectuur
Taal- en letterkunde / TFL
Beeldende Kunsten KASK / Theaterkostuum

Lerarenopleiding Muziek / Biologie
Interieurvormgeving
Ritcs Acteren
Taal- en letterkunde Frans / Spaans
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Informatica UA
Agogische Wetenschappen
Geschiedenis en foute keuzes!
Rechten
Gezinswetenschappen
Farmaceutische Wetenschappen UA / Master Geneesmiddelenontwikkeling
Taal- en letterkunde Nederlands / TFL

Ritcs Drama
Ritcs Radio
Politieke Wetenschappen Gent
Farmacie UA
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Wiskunde UA
Film-Tv-Video NarafI Brussel
Kunsthumaniora zevende jaar Brussel
Orthopedagogiek / Biomedische Laboratoriumtechnologie
Lerarenopleiding Biologie / Wiskunde / Voeding / Verzorging
Orthopedagogie
Agro- en biotechnologie / Dierenzorg Thomas More Geel
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AFSPRAKEN EN RICHTLIJNEN
Alle workshops beginnen om 14.00 u.
De lokaalverdeling hangt de dag zelf uit.
Indien organisatorische problemen opduiken, volg dan constructief
de instructies op die je krijgt van leerkrachten en studiemeesters.
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We willen geen zombies in de sessies, maar ook geen kippen. Probeer het midden
te vinden en deel te nemen als de open en actieve jongvolwassenen die jullie zijn!
Zoals met elk project, kan het zijn dat je wat later of wat vroeger gedaan hebt.
Doe daar niet moeilijk over en profiteer van de unieke kans
om interessante sessies te volgen!
Neem deze brochure mee op Survival Kit, zo kan je nog even nakijken
wat je nu ook alweer te wachten stond in een bepaalde sessie.
De workshops voor het vijfde jaar eindigen om 16u.
Zij die willen, zijn welkom op de oud-leerlingenbeurs.
De laatstejaars worden verwacht op de oud-leerlingenbeurs die plaatsvindt
van 16.00 u. tot 18.00 u. Misschien is de richting die jij uit wil, niet vertegenwoordigd,
maar er staan een 25-tal gedreven mensen voor jullie klaar die zich vrijmaakten
om al jullie vragen te beantwoorden. Echt een unieke kans!

