BOVENBOUW

Wetenschap en Techniek

H. Pius X-instituut

De infobrochures zijn nog niet aangepast
aan de vernieuwingen in het derde jaar.

Welkom

in de wereld van de Wetenschappen

en Techniek

Je bent sterk geïnteresseerd in natuurwetenschappen en wiskunde en je behaalde in deze vakken goede resultaten? Dan zal je waarschijnlijk uitkijken
naar een studierichting met een uitgebreid pakket lesuren aardrijkskunde,
biologie, chemie, fysica, labo en wiskunde.

TWEEDE GRAAD

Op Pius X kan je kiezen tussen verschillende wetenschappelijke richtingen.
Als je kiest voor wetenschappen, dan is het belangrijk om die richting te
kiezen die het beste bij je past.

Wetenschappen (ASO)

Techniek-wetenschappen (TSO)

Kies je voor Pius X, dan mag je er zeker van zijn dat je leraren alles in het werk
zullen stellen opdat jij je ook goed zal voelen op school. Zij zijn er immers van
overtuigd dat dat de eerste voorwaarde is om goed te leren.
Alle wetenschappelijke richtingen zijn uitgesproken doorstromingsrichtingen.
Dat wil zeggen dat je voorbereid wordt op het hoger onderwijs.

DERDE GRAAD
Techniek-wetenschappen (TSO)
Wetenschappen-wiskunde (ASO)
Moderne talen-wetenschappen (ASO)
Latijn-wetenschappen (ASO)
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Wanneer kies je voor een
wetenschappelijke
richting?
Na de eerste graad heb je bij jezelf
waarschijnlijk al een talent of interesse
voor wetenschappen en/of wiskunde
ontdekt. Pius X biedt voor jou de richtingen Wetenschappen (ASO) en Techniek-wetenschappen (TSO) aan.
In deze brochure geven we je meer
uitleg over beide studierichtingen.

TWEEDE GRAAD

Hou ook rekening met het advies dat je
kreeg op het einde van het tweede leerjaar. Denk erom dat je een keuze maakt
voor twee jaar, want na het derde jaar
secundair onderwijs kan je niet zomaar
overstappen naar het vierde jaar van
eender welke andere studierichting.

Kiezen voor
Wetenschappen of voor
Techniek-wetenschappen?
Voor beide wetenschappelijke richtingen beschik je over een aantal vaardigheden en attitudes.
Je bent sterk geboeid door natuurwetenschap in al haar facetten.
Je bent nieuwsgierig om te experimenteren.
Je kan zelfstandig, stipt, nauwkeurig en
ordelijk werken en je durft uitdagingen
aan.
Je hebt een flinke dosis werkkracht en
doorzettingsvermogen.
Je bent gemotiveerd om je te verdiepen
in het hoe en waarom van de materie.
Je bent sterk in wiskunde en wetenschappen. Dat wil zeggen dat je niet enkel voldoendes haalt voor die vakken,
maar echt goede resultaten behaalde
tijdens het vorige schooljaar.

Het verschil tussen beide wetenschappelijke richtingen zit vooral in de algemene vorming die veel breder is in de
richting Wetenschappen (ASO).
Het pakket vreemde talen is er ook uitgebreider. Daardoor kan je na het vierde
jaar nog kiezen uit een ruim aanbod van
studierichtingen.
Techniek-wetenschappen kies je als je
zeker bent dat je wetenschappen verder wil studeren.

Intakegesprek
Techniek-wetenschappen
Ervaring leert dat het (te) vaak gebeurt dat leerlingen (en ouders) deze
studierichting verkeerd inschatten.
Daarom organiseren we voor leerlingen die de richting Techniek-wetenschappen willen volgen een intakegesprek.
Leraren van de fundamentele vakken
voeren dan een individueel gesprek
met elke nieuwe leerling. Zij peilen
naar de motivatie en informeren
over de gang van zaken in de studierichting. Vaak wordt het motivatiegesprek gevoerd op basis van het rapport van het voorbije schooljaar.
Dit intakegesprek vindt plaats in het
begin en op het einde van de zomervakantie op de campus Olympiadelaan. De concrete data vind je op
de website van de school. Daar vind
je ook meer informatie over wat een
intakegesprek precies inhoudt.
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De infobrochures zijn nog niet aangepast
aan de vernieuwingen in het derde jaar.

Techniek-wetenschappen
lessentabel 3de en 4de jaar TWE
3TWE

4TWE

aardrijkskunde

1

1

Engels

2

2

Frans

3

3

geschiedenis

1

1

basisvakken

godsdienst

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

biologie

1

1

chemie

2

2

fysica

2

2

1

1

toegepaste natuurwetenschappen

7

7

wiskunde

5

5

ondersteuning wiskunde

1
34

1
34

richtingsvakken

Beschrijving van de richting
Techniek-wetenschappen is een richting met een pakket wetenschappen dat
biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde omvat. Die vakken nemen in de tweede
graad twaalf uren per week in beslag. Daarom vragen we van jou een brede wetenschappelijke belangstelling en aanleg.
Het sterke wiskundepakket en de wetenschapsvakken vereisen dat je daarvoor
bijzondere aanleg en interesse hebt. Daarom verwachten we van jou dat je reeds
de vorige studiejaren behoorlijke resultaten voor wiskunde behaalde.
Techniek-wetenschappen is een richting waarin, naast een intensieve verwerking van de theorie, laboratoriumactiviteiten een belangrijke plaats innemen.
Doelgerichte excursies vervolledigen dat aspect van de vorming. Het maakt de
studie van de natuurwetenschappen boeiender, omdat voortdurend de link gelegd wordt tussen het concrete waarnemen van verschijnselen en het abstracte
niveau van de theoretische wetenschap.
In de klas leer je je eigen wetenschappelijke onderzoeken zelfstandig te verwerken en daarvan een verslag te maken op de computer tijdens de lessen ICT.
Techniek-wetenschappen hoort thuis binnen het TSO-veld omdat je minder
uren taalvakken krijgt. In de plaats daarvan krijg je meer uren wetenschappen.
De algemene vakken in deze richting dienen meer om de nodige basiskennis te
verwerven voor de verwerking van je wetenschappelijke studies. Dat maakt van
Techniek-wetenschappen een echte studeerrichting.
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Wat na de tweede graad
Techniek-wetenschappen?
Heb je de tweede graad met succes afgewerkt, dan is het logisch dat je ook in
de derde graad voor Techniek-wetenschappen kiest.

TWEEDE GRAAD

Na het vierde jaar is het ook mogelijk
om over te stappen naar andere studierichtingen zoals Chemie, Chemievoeding, Sociale en technische wetenschappen en Apotheekhulp (alle in het
TSO-veld). Deze richtingen worden niet
op Pius X aangeboden. Andere overstappen zijn in principe wel mogelijk,
maar bieden minder kans op succes.

Bijzondere werkvormen
Pius X heeft een sterke traditie in het
aanreiken van alternatieve werkvormen via allerlei projecten en activiteiten.
Tijdens de projectweek in mei gaan de
leerlingen van het derde en vierde jaar
een hele week samen op ecologische
stage. Het ene schooljaar naar de Vogezen, het jaar nadien naar Schiermonnikoog. Je maakt er kennis met
allerlei methoden in ecologisch veldwerk en met de rijke flora en fauna van
deze gevarieerde en boeiende natuurgebieden. Je werkt er ook een eigen
project uit als voorbereiding op je GIP,
de geïntegreerde proef op het einde
van het zesde jaar.
Vooraf zijn er eendagstochten geplandt gepland zoals de excursie naar
de holle wegen van Hoegaarden en
volgelspotten en getijdenonderzoek
in Zeeland.
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De infobrochures zijn nog niet aangepast
aan de vernieuwingen in het derde jaar.

Wetenschappen
lessentabel 3de en 4de jaar WET
3WET

4WET

aardrijkskunde

1

1

biologie

1

1

chemie

1

1

Duits

1

1

Engels

3

3

basisvakken

Frans

4

4

fysica

1

1

geschiedenis

2

2

godsdienst

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

muzikale opvoeding

0

1

Nederlands

4

4

plastische opvoeding

1

0

4
5

4
5

32

32

richtingsvakken
wetenschappen
wiskunde

Beschrijving van de richting
Aan wetenschap doen betekent verschijnselen in de natuur opmerken, beschrijven, meten, verbanden leggen en structuur aanbrengen. Op basis van
waarnemingen leer je hypothesen te formuleren. Je zet experimenten op om die
hypothesen te toetsen en te verfijnen, zodat je daaruit weer wetten kunt afleiden
die een voorspellend karakter hebben.
In deze richting komt deze manier van werken ruimschoots aan bod in de vakken
biologie, chemie, fysica, wetenschappen en ook aardrijkskunde.
Het programma van biologie, chemie en fysica is identiek voor alle richtingen van
het ASO. In het vak wetenschappen, dat plaatsvindt in halve klasgroepen ga je
echter dieper in op de onderwerpen die in die vakken aan bod kwamen. Je maakt
kennis met de wetenschappelijke benadering van de werkelijkheid. Je leert zelf
proeven uitvoeren en via waarneming tot algemene besluiten komen.
In dit vak besteed je ook ruimschoots aandacht aan digitale verwerking van door
proeven verkregen gegevens.
Door de ervaring die je hier opdoet, kan je gefundeerder beslissen of je in de derde
graad al dan niet voor een wetenschappelijke richting kiest.
Het is ook belangrijk te weten dat het talenpakket in deze studierichting niet
gering is. Daardoor wordt ook de weg naar een talenrichting als Moderne talenwiskunde of Moderne talen- wetenschappen in de derde graad opengehouden.
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TWEEDE GRAAD

Wat na de tweede graad
Wetenschappen?
Je hebt met succes de tweede graad
Wetenschappen doorlopen en wetenschap is echt wel je ding, dan zijn
Wetenschappen-wiskunde of Moderne
talen-wetenschappen de meest voor
de hand liggende keuzes. Als de algemene vakken zoals de moderne talen
voor jou erg zwaar waren, dan kan je
eventueel overstappen naar Techniekwetenschappen, maar dan zal je wel
een tandje moeten bijsteken voor de
wetenschapsvakken. Je zal ook een
sterke motivatie en aanleg voor wetenschappen nodig hebben.
Indien je wil overstappen naar een nietwetenschappelijke richting, dan kan de
ASO-richting Moderne talen–wiskunde
een goede optie zijn. Humane wetenschappen is ook een mogelijkheid,
waarbij wel een inhaalbeweging voor
gedrags- en cultuurwetenschappen
nodig zal zijn. Overstappen naar een
economische richting is eventueel ook
mogelijk, maar je zal dan zeker inhaallessen economie moeten volgen. De
school biedt daarvoor de nodige ondersteuning.

Bijzondere werkvormen
Ook in de tweede graad Wetenschappen staan heel wat projecten en excursies op het programma. Tijdens de
projectweek gaan de leerlingen van
3WET op wetenschapsweek naar Heuvelsven in Dilsen Stokkem, de leerlingen van 4WET naar Roosendael in
Walem. Op beide locaties wordt volop
veldonderzoek gedaan dat aansluit
bij de leerstof van biologie, chemie en
aardrijkskunde.
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Wanneer kies je voor de
derde graad Techniekwetenschappen?

Wanneer kies je voor de
derde graad
Wetenschappen?

DERDE GRAAD

Je doorliep met succes de tweede graad In het ASO zijn alle richtingen, behalve
Techniek-wetenschappen.
Humane wetenschappen, tweepolig.
Dat wil zeggen dat je telkens kiest voor
Je volgde de ASO-richting Wetenschap- twee belangrijke vormingscomponenpen. Wetenschap is echt wel je ding, ten. Zo kan je op Pius X drie combinaties
maar de algemene vakken, met name maken met de pool Wetenschappen.
de taalvakken, vielen je zwaar.
Wetenschappen-wiskunde
Je volgde een ASO of TSO-richting
met een ruim pakket wiskunde. Deze Je volgde in de tweede graad met sucovergang is mogelijk als je voldoende ces de richting Wetenschappen.
aanleg en motivatie hebt om een inhaalbeweging te maken voor de weten- Je volgde in de tweede graad Economie
schapsvakken.
of Latijn met vijf uur wiskunde. Zowel
wiskunde als de wetenschapsvakken interesseren je in sterke mate. In principe
heb je voldoende basis meegekregen
indien je voor wiskunde en voor wetenschappen (heel) goede resultaten behaalde.
Moderne talen-wetenschappen
Je volgde in de tweede graad Economie, Latijn of Wetenschappen, met
bij voorkeur vijf uur wiskunde. Je bent
sterk in zowel Nederlands, vreemde
talen, wetenschappen als wiskunde.
Door te kiezen voor deze richting wil
je van een brede vorming genieten die
een goede voorbereiding biedt voor
een brede waaier van richtingen in het
hoger onderwijs.
Latijn-wetenschappen
Je volgde in de tweede graad Latijn,
bij voorkeur met vijf uur wiskunde, en
je wil op basis van je interesses en je
goede resultaten voor Latijn, wiskunde
en wetenschappen een brede algemene vorming genieten met extra verdieping in de genoemde vakken.

Let op: in de derde graad maak je een
keuze voor twee jaar. Hou zeker ook
rekening met het advies dat je kreeg
op het einde van het vierde jaar.
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Techniek-wetenschappen

lessentabel 5de en 6de jaar TWE

5TWE

6TWE

aardrijkskunde

1

1

Engels

2

2

Frans

2

2

geschiedenis

1

1

basisvakken

godsdienst

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

ecologie

0

1

toegepaste biologie

4

2

toegepaste chemie

5

6

toegepaste fysica

5

4

wiskunde

6

6

seminarie

0
34

1
34

richtingsvakken

Beschrijving van de richting
Techniek-wetenschappen is een richting met een pakket wetenschappen dat biologie, chemie, fysica, ecologie en aardrijkskunde omvat. Deze vakken nemen in de
derde graad liefst zestien uur per week in beslag. Daarom vragen we van jou een
brede wetenschappelijke belangstelling. De nadruk, ligt meer dan in de tweede
graad, op de theorie.
Ook het sterke wiskundepakket (6 uur per week) vereist dat je een bijzondere aanleg en interesse hebt voor wiskunde. Naast de theorie krijg je oefeningen die meer
op toepassingen gericht zijn.
Deze richting vraagt een volgehouden inspanning en je moet vrij grote leerstofhoeveelheden kunnen verwerken. Dat vraagt een ernstige studiebereidheid.
Het zesde jaar kent als sluitstuk de geïntegreerde proef, een eindwerk waarin een
onderwerp op een persoonlijke manier, via een eigen onderzoek, vanuit verschillende vakken benaderd wordt.
Techniek-wetenschappen hoort thuis binnen het TSO omdat je minder uren voor
de taalvakken krijgt. In de plaats hiervan krijg je meer uren wetenschappen, wat
dit pakket net zwaarder maakt dan in het ASO. De algemene vakken hebben in
deze richting eerder tot doel de nodige basiskennis te verwerven om je wetenschappelijke studies te kunnen verwerken.
Techniek-wetenschappen is een richting waarin, naast een diepe uitwerking van
de theorie, laboratoriumactiviteiten een belangrijke plaats innemen.
De uitdaging in deze richting is de link te kunnen leggen tussen het concrete
waarnemen van verschijnselen en het abstracte niveau van de theoretische
wetenschap. Dat betekent dat je goed abstract moet kunnen denken en moet beschikken over voldoende praktische intelligentie, gevoel voor nauwkeurigheid en
doorzettingsvermogen.
10

Wat na de derde graad
Techniek-wetenschappen?

DERDE GRAAD

Techniek-wetenschappen is een moderne, boeiende richting die een
goede vooropleiding biedt voor
wetenschappelijke
studierichtingen
in het hoger en universitair onderwijs, uitgezonderd de richtingen
met een zwaar pakket wiskunde.
Mogelijke verdere studies zijn: Verpleegkunde, Kinesitherapie, Industrieel
ingenieur, Milieukunde, Chemie, Biologie, Biomedische wetenschappen, een
lerarenopleiding ...

Bijzondere werkvormen
Op Pius X worden projectmatig werken en alternatieve werkvormen nog
belangrijker in de hogere klassen. Dit
gebeurt zowel over de richtingen en
onderwijsvormen heen als binnen de
eigen richting. Zo brengen de leerlingen van de derde graad TWE geregeld
een bezoek aan een laboratorium (o.a.
van de KULeuven, RUGent, VUBrussel,
UAntwerpen ...) om een demonstratie
bij te wonen, om zelf te experimenteren of om een interessante lezing
mee te pikken. Tijdens de projectweek
verkennen de leerlingen van 6TWE al
enkele jaren de omgeving van Arles
en de Camargue (FR).

11

Wetenschappen-wiskunde
lessentabel 5de en 6de jaar WWI

5WWI

6WWI

Engels

2

2

esthetica

1

1

basisvakken

Frans

3

3

geschiedenis

2

2

godsdienst

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

aardrijkskunde

2

1

biologie

2

2

chemie

2

2

fysica

2

3

seminarie

2

2

wiskunde

6

6

32

32

richtingsvakken

Beschrijving van de richting
Het pakket wetenschappen bedraagt tien lestijden per week en het pakket
wiskunde bedraagt zes lestijden per week. Binnen deze richting staat abstract denken centraal. Naast de grondige theoretische studie en de inzichtelijke verwerking
ervan, moet je in staat zijn om deze kennis toe te passen in nieuwe contexten. De
theorie wordt bovendien aangevuld met enkele practica en het zelfstandig oplossen van vraagstukken. Je bestudeert uiteindelijk zelfstandig een wiskundig onderzoeksprobleem door gericht informatie te verzamelen en te verwerken.
Voor deze richting moet je bereid zijn tijd vrij te maken om de leerstof thuis in te
studeren en te verwerken. In de derde graad zal je merken dat de grenzen tussen de wetenschappelijke vakinhouden onderling vervagen: in fysica en chemie
wordt er vaak gebruik gemaakt van wiskunde en in biologie zijn chemische formules onontbeerlijk.
Bovendien is de volledige donderdagnamiddag gewijd aan seminaries: wetenschappelijke projecten met onderwerpen uit biologie, chemie, fysica en wiskunde.
Je krijgt de mogelijkheid om vaardigheden te ontwikkelen zoals experimenteren,
meetresultaten verwerken, kritisch lezen, analyseren en verwerken van wetenschappelijke literatuur. Ook het gebruik van ICT, het brengen van een presentatie
en het schrijven van een paper zal je er kunnen trainen.
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Wat na de derde graad
Wetenschappenwiskunde?

DERDE GRAAD

In de richting Wetenschappenwiskunde heb je een stevige basis
gelegd om universitaire studies aan
te vatten: de zuiver wetenschappelijke studies zoals Chemie, Biologie,
Natuurkunde en Wiskunde, maar ook de
toegepaste wetenschappelijke studies
zoals Geneeskunde, Diergeneeskunde,
Farmacie, Biomedische wetenschappen, Bio-ingenieur, Burgerlijk ingenieur,
Industrieel ingenieur en Informatica.

Bijzondere werkvormen
Buiten de genoemde vakken en het
seminarie heb je nog meer mogelijkheden om je uit te leven in het verwerven van wetenschappelijke kennis en
vaardigheden. Een greep uit het aanbod :
Je zal deelnemen aan minimum twee
Olympiades (wiskunde + fysica, chemie
of biologie) die voorbereid worden
tijdens de seminaries.

Je bezoekt regelmatig een laboratorium (o.a. van de KULeuven, RUGent,
Daarnaast kreeg je een uitgebreid pak- VUBrussel, UAntwerpen ...) om een
ket talen en een brede algemene vor- demonstratie bij te wonen, om zelf te
ming zodat je ook goed voorbereid experimenteren of om een interessante
bent voor tal van andere studies.
lezing mee te pikken. Je volgt wiskundige workshops tijdens een projectdag
aan de UA.
Tijdens de projectweek in mei gaan de
leerlingen van 6WWI al enkele jaren
naar Berlijn.
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Moderne talen-wetenschappen
en Latijn-wetenschappen
lessentabel 5de en 6de jaar MWE en LWE
5MWE

6MWE

5LWE

6LWE

2

2

1

0

basisvakken
Engels
esthetica

1

0

3

3

geschiedenis

2

2

2

2

godsdienst

2

2

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

Nederlands

4

4

4

4

Duits

2

33

Engels

3

33

Frans

4

33

4
4
2

44

Frans

richtingsvakken

Latijn
aardrijkskunde

2

11

11

biologie

1

1

2

chemie

1

2
2

1

2

fysica

2

2

2

2

seminarie

2

2

2

2

wiskunde

4
32

44
32

4
32

4
32

Beschrijving van deze richtingen
Wanneer je de pool Wetenschappen combineert met de pool Moderne talen of
met de pool Latijn, krijg je een degelijk pakket aan wetenschappelijke vakken.
Het aantal lesuren wetenschappelijke vakken is kleiner dan in de richting WWI.
Je maakt eerst een grondige studie van de theorie, vervolgens verwerk je ze inzichtelijk en tenslotte moet je in staat zijn om deze kennis toe te passen in nieuwe
contexten. Voor wiskunde volg je een pakket van vier uur. Zo krijg je de basis die je
nodig hebt voor de wetenschapsvakken en voor verdere studies.
Het uitgebreide talenpakket van de pool Moderne talen bevat een grondige behandeling van de technische aspecten van taal met uitgesproken nadruk op de
communicatievormen. Via projectonderwijs en begeleid zelfstandig werk word je
getraind in het selecteren van informatie en het ontwikkelen van je interpretatieen reflectievaardigheden.
Literatuurstudie vormt een belangrijk onderdeel van de verschillende taalvakken.
Door het frequent omgaan met literaire teksten leer je degelijk analyseren en synthetiseren en word je aangemoedigd tot het ontwikkelen van een eigen schrijfstijl.
Door de confrontatie met diverse werkelijkheidsbenaderingen via stijlrichtingen
en kunststromingen wordt je eigen denk- en uitdrukkingsvermogen bevorderd.
In de pool Latijn ontwikkel je verder je taalgevoeligheid door de lectuur en analyse van o.a. poëzie, mythen, redevoeringen, historische en filosofische teksten in
de oorspronkelijke taal. Je leert verbanden zien tussen Latijn en moderne talen.
Daarbij gaat de aandacht naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden en de reflectie op taal. Je verwerft ook een uitgesproken literaire en culturele vorming en een ruim filosofisch en historisch inzicht.
Dankzij de combinatie van de studie van wetenschappen met een uitgebreid
talenpakket, verwerf je dus een erg brede algemene vorming.
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DERDE GRAAD

Wat na de derde graad
Moderne talen-wetenschappen en Latijn-wetenschappen?
Moderne Talen-wetenschappen
De opleiding is bedoeld om via een
brede algemene ontwikkeling zoveel
mogelijk ontplooiingskansen te bieden.
Na de combinatie Moderne Talenwetenschappen heb je toegang tot een
ruime waaier aan verdere studiemogelijkheden.
Latijn-wetenschappen
Dankzij de formele vorming (werken
met taal en tekst, zelfstandig werk,
studieregelmaat en -discipline) en de
algemene achtergrond die je in de loop
van de jaren hebt verworven heb je een
brede studiekeuze na je ‘humaniora’. Je
hebt toegang tot een ruime waaier aan
verdere studiemogelijkheden.

Bijzondere werkvormen
Binnen de seminaries leer je tal van
onderzoeksvaardigheden: het schrijven
van papers, het opstellen van interviews, het opzetten van grootse projecten, maar je leert net zo goed meedraaien in een sociaal aspect van onze
maatschappij.
In het kader van de wetenschapsweek
bezoek je een hogeschool of universiteit om te proeven van wetenschappelijk onderzoek.
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Waarom Pius X?
De richtingen Techniek-wetenschappen en Wetenschappen worden in heel wat
Antwerpse scholen aangeboden. Waarom zou je dan voor Pius X kiezen en niet
voor een andere school? Het antwoord is eenvoudig. Omdat Pius X niet zomaar
een school is. Daarbij staan twee facetten centraal: het welbevinden van alle
Piustieners en de school als venster op de wereld.
Op onze school ervaren leerlingen én leraren een grote mate van vrijheid, de
ruimte om zelf verantwoordelijkheid te nemen en de eigen persoonlijkheid te
onttwikkelen.
Op onze school is er een grote mate van inspraak, niet alleen via de verschillende
participatieorganen, maar ook en vooral door de dagelijkse omgang met elkaar
waarbij leraren en directie open en respectvol omgaan met leerlingen, effectief
luisteren en hun inbreng naar waarde schatten.
Op onze school creëren we een kader waarin elke leerling zich optimaal kan
ontplooien. Wie sterk is, wordt uitgedaagd, wie beter wil leren studeren kan terecht in de studiebegeleiding, wie zijn studie nog niet goed kan organiseren vindt
beslist wel een mentor, wie persoonlijke of socio-emotionele problemen ondervindt, kan rekenen op steun en advies, wie worstelt met Nederlands kan aankloppen voor taalondersteuning, wie gedragsproblemen heeft, krijgt nieuwe kansen
via een herstelgerichte aanpak, wie kampt met een leer- of ontwikkelingsstoornis
krijgt aangepaste hulpmiddelen en faciliteiten ...
Op Pius X worden de schotten tussen de onderwijsvormen ASO, BSO, KSO en TSO
zo veel mogelijk weggenomen. Onze school biedt een ruime waaier van richtingen die elkaar inspireren en voor wederzijdse inbreng van zuurstof zorgen. Er zijn
heel wat projecten over de onderwijsvormen heen. Daarbij wordt op een kritische
manier gekeken naar de mens en de maatschappij, naar heden, verleden en toekomst. Zo vormen we zelfbewuste en geëngageerde jongvolwassenen voor de
wereld van morgen. Op Pius X telt niet in welke richting of onderwijsvorm je zit,
ook niet wat je persoonlijke situatie, afkomst, taal, cultuur, geaardheid of overtuiging is; wel wie je bent als persoon. En dat mag best wat pittig en eigenzinnig zijn.
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Dit zeggen onze leerlingen over Pius X:
We vroegen onze leerlingen van de derde graad om hun school te beschrijven
in drie woorden. De onderstaande woordwolk geeft weer welke woorden ze het
meest aanhaalden:

Dit zegt een ouder over Pius X:
Pius X heeft een goede naam vooral omwille van de individuele begeleiding van
leerlingen, de bekwame leerkrachten en de sterke directie. Kinderen voelen zich
goed, veilig, vrij en vooral gelukkig op Pius X. Onze dochters vonden beiden van
dag één hun plek in deze school. Wij vermoeden dat de strakke duidelijke structuur met de nodige vrijheid en de juiste aandacht voor elke leerling het succes
uitmaakten (en uitmaken). Onze kinderen houden ook van de diversiteit in deze
school, ook al is dit soms niet evident.
Eén van onze dochters heeft twee dysfuncties. Dankzij de extra begeleiding binnen de school heeft zij haar getuigschrift van Humane wetenschappen zonder
probleem behaald. Onze tweede dochter zit in het vijfde jaar Latijn-wetenschappen. Dit was buiten onze en haar verwachtingen. Op Pius X werd zij telkens bevestigd en gestimuleerd in haar competenties dankzij leerkrachten die haar het vertrouwen gaven en stimuleerden om in haar eigen mogelijkheden te geloven. Wat
kan een ouder meer wensen dan dat het beste uit haar of zijn kind wordt gehaald?
Vriendelijk groeten
een Pius X-fan
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Info over de inschrijvingen
Eigen leerlingen maken hun keuze voor het volgende schooljaar
bekend bij de rapportafhaling van eind juni.
Nieuwe leerlingen kunnen op volgende momenten inschrijven:
- tijdens het schooljaar na het maken van een telefonische afspraak
voor de tweede graad: 03 820 66 00
voor de derde graad: 03 259 05 60
op werkdagen
van 9.00u tot12.00u en van 13.30u tot 17.00u
- tijdens de zomervakantie
de eerste 5 werkdagen van juli
de laatste 8 werkdagen van augustus
telkens van 9.00u tot 12.00u en van 13.30u tot 17.00u
tijdens de zomervakantie vinden alle inschrijvingen,
dus ook voor de derde graad, plaats in de vestiging Olympiadelaan
Om de inschrijvingen te realiseren moet je volgende documenten meebrengen:
- identiteitskaart,
- laatste rapport (met attest),
- andere relevante attesten (bv. van een leerstoornis).
Inschrijvingen gebeuren enkel indien één van de ouders aanwezig is.
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Campus Olympiadelaan

Campus Abdijstraat

Bereikbaarheid
van de school
(trams en bussen)
Talrijke tram- en buslijnen
hebben een halte dichtbij
onze vestigingsplaatsen.
Gedetailleerde informatie
vind je terug op
www.delijn.be.
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Contactgegevens
TWEEDE GRAAD
VIIde-Olympiadelaan 25
2020 Antwerpen
Tel: 03/820 66 00
Fax: 03/820 66 29
info@piustien.net
www.piustien.net
DERDE GRAAD

Je kan al onze brochures raadplegen op de website.

Abdijstraat 128
2020 Antwerpen
Tel: 03/259 05 60
Fax: 03/259 05 62
info@piustien.net
www.piustien.net

