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Er breekt een spannende periode voor je aan. Je zit in het
5de of 6de leerjaar en zal binnenkort een secundaire school
moeten kiezen.

In deze brochure stellen we je onze school voor. We hebben
geprobeerd om op al je mogelijke vragen een duidelijk antwoord
te formuleren.
Mocht je nog vragen hebben, dan verwelkomen we je graag op onze 
opendeurdag in maart en november. Daar kan jezelf ontdekken hoe 
Moretus werkt. Voor inschrijvingen kom je het best langs in maart.

Succes met je schoolkeuze! We kijken er naar uit om jou te 
verwelkomen!

 Lieve Povré
 Directeur Middenschool Moretus

Beste leerling
van de basisschool,
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Studie
Maak ik in het eerste jaar reeds een studiekeuze?
Op Moretus leer je kiezen. Je kiest voor de A- of de B-stroom. In de A-stroom zijn
de algemene vakken gemeenschappelijk. Hier heb je wel de keuze tussen Latijn, 
Stem of een ander keuzevak. Deze keuze is niet richtingbepalend. Enkel wanneer 
je later Latijn wil volgen, moet je al in het eerste jaar Latijn kiezen.
Via je keuze kan je je interesses en talenten ontdekken, zodat je op het einde van 
het tweede jaar de juiste keuze kunt maken voor richtingen doorstroom, dubbele 
finaliteit en arbeidsmarkt (het vroegere ASO, TSO  of BSO). 

Welke doorstroom-richtingen kan ik volgen op Moretus?
Je kan op onze school vanaf het 3de jaar bijna alle doorstroom-richtingen volgen:
Doorstroom - domeinoverschrijdend
l Economische wetenschappen
l Humane wetenschappen
l Latijn
l Moderne talen
l Natuurwetenschappen
Doorstroom - domeingebonden
l Bedrijfswetenschappen
l Maatschappij- en Welzijnswetenschappen
Wie later doorstroom wil volgen, start in het eerste jaar van de A-stroom. 

Welke richtingen dubbele finaliteit (doorstroom/arbeid) kan ik volgen op 
Moretus?
l Bedrijfswetenschappen 
l Maatschappij- en Welzijnswetenschappen 
Wie later dubbele finaliteit wil volgen, start ook in het eerste jaar in de A-stroom.

Welke arbeidsmarkt-richtingen kan ik volgen op Moretus? 
l Organisatie en Logistiek 
l Zorg en Welzijn
Wie later een arbeidsmarktgerichte richting wil volgen, start in het eerste leerjaar 
van de B-stroom (1B) en volgt in het tweede jaar 2B.  
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Wie komt er allemaal naar Moretus?
We bieden veel studierichtingen aan, zodat je na je start ook je verdere  
schoolcarrière bij ons op school kan afmaken. Op Moretus kan je geen  
nijverheidstechnische richtingen volgen.

Volgen alle leerlingen van Moretus op dezelfde plek les?
De middenschool ‘woont’ in de ‘Middenschoolcampus’, aan de Oorderseweg. De 
bovenbouw volgt les in de campus ‘Bovenbouw’, in de Kloosterstraat.

Hoe hoog ligt de lat op Moretus?
Onze school bereidt in de derde graad doorstroom en dubbele finaliteit voor 
op verdere studies  na je middelbaar.

Kan ik op Moretus kapster worden?
Nee, je kan geen kapster worden. Op Moretus hebben we de arbeidsmarkt-
richtingen ‘Organisatie en Logistiek’ en ‘Zorg en Welzijn’. Die bereiden voor op een 
beroep. Sommige leerlingen studeren ook verder.

Kan ik Latijn volgen op Moretus? Heb ik examen voor Latijn? Kan ik na het eerste 
trimester stoppen met Latijn?
Onze school biedt de optie  Latijn aan. Voor het vak  Latijn moet je examen doen. 
Je kiest Latijn voor een heel schooljaar. Vanuit Latijn  kan je na het eerste jaar nog 
overstappen naar alle andere opties.

Wat betekent CLIL?
Op Moretus krijgen alle leerlingen vanaf het eerste jaar Engels. Bovendien kan je 
er voor kiezen om in het eerste en tweede jaar aardrijkskunde in het Engels te 
volgen. Moretus is een CLIL-school. Bij ons kan je les krijgen in een vreemde taal. 
Zo leer je het vak en tegelijkertijd een vreemde taal. Moretus was hierin pionier! 
In de Bovenbouw kan je nog andere vakken in het Engels volgen zoals geschiedenis, 
godsdienst of wetenschappen.
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Van welke vakken heb ik examen op Moretus? Hoeveel examendagen heb ik? 
Moet ik op school studeren tijdens de examens? Wanneer vallen die examens?
In het eerste jaar heb je examen van Latijn, Nederlands, Frans, wiskunde,  
natuurwetenschappen, geschiedenis en Engels, verspreid over 4 of 5 examen- 
dagen. Tijdens de examenperiode kan je in de namiddag op school of thuis  
studeren. De examens vallen altijd op het einde van een trimester. Je hebt dus 3 
keer examen per jaar.

Zal ik vaak moeten studeren voor toetsen op Moretus?
Regelmatig werken is de basis voor een goede studiehouding. Er wordt heel  
regelmatig, zelfs dagelijks, getoetst.

Welke vakken kan ik kiezen in 1A op Moretus?
1. Je kan kiezen voor Latijn. Je zal dan 4 lesuren per week kennis maken met deze  
 klassieke taal. Leerlingen Latijn volgen Stem in projecten.
2. Je kan kiezen voor Stem. Je zal dan gedurende 3 lesuren ondergedompeld  
 worden in de wereld van wetenschappen, technologie, ingenieurs- 
 wetenschappen en wiskunde.
3. Je kiest een keuzevak. Je maakt een keuze uit beeldende vorming, expres-
sie, sport, wetenschappen, multimedia en journalistiek. Een keuzevak heb je 2  
lesuren per week.
Het is belangrijk dat je op de opendeurdag kennis komt maken met de ver- 
schillende mogelijkheden. Een keuze maak je immers voor een heel schooljaar.

Als ik voor Latijn of STEM kies, moet ik dan meer naar school komen?
Nee, elke klas krijgt 32 lesuren per week. Het leerstofpakket in het eerste jaar A  
is voor iedereen hetzelfde. Iedereen krijgt een coachingsuurtje, de Stemmers 
hebben 1 uur leerlabo. Voor de Latinisten komt de verdieping aan bod in het 
coachingsuur.

Hoe kan ik leren leren ?
Elk titularisteam coacht de leerlingen van zijn/haar klas. Deze leerkracht  
begeleidt jou in het leren leren: je krijgt tips van de leerkracht, je overloopt het 
studieproces en bespreekt aan de hand van je toetsenmap of je verbreding,  
verdieping of remediëring nodig hebt.

Wat houdt een leerlabo in ? 
In het leerlabo gaat elke leerling zelfstandig aan de slag met de tips van de coach. 
Een team van vakleerkrachten staat klaar om jou daarmee te helpen. Afhankelijk 
van de afspraken met de coach ga je aan de slag met verdiepings- of  
remediëringsoefeningen. Als het nodig is, kan de leerkracht de oefeningen die je 
niet begrijpt opnieuw uitleggen.
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Heb ik thuis een computer en internet nodig?
Ouders, leerlingen en leerkrachten maken gebruik van Smartschool, dat is een  
digitaal platform om met elkaar te communiceren en waar je een computer/ 
tablet en internet voor nodig hebt. Op Smartschool vind je de digitale agenda 
terug met de onderwerpen van alle lessen en jij en je ouders kunnen hier de  
resultaten van de toetsen raadplegen. Daarnaast verwachten de leerkrachten dat 
je regelmatig werkjes maakt en doorstuurt. De school biedt aan alle leerlingen 
een chromebook in bruikleen. Je betaalt enkel een waarborg voor dit toestel.  

Wat als ik ziek ben geweest en lessen gemist heb?
Je leraar en je medeleerlingen houden zoveel mogelijk materiaal voor jou bij,  
zodat je snel kan bijwerken. In de digitale agenda lees je welke lessen en taken er 
gegeven zijn. Als je echt een deel van de leerstof gemist hebt, kan je extra uitleg 
krijgen in het leerlabo.

Is er een kangoeroeklas op Moretus?
Als je meer uitdaging wilt, kan je een verbredingsproject volgen of krijg je extra 
uitdagende oefeningen in het leerlabo.

Leren we enkel in de klas?
Leren begint natuurlijk in het leslokaal. Daarnaast zijn er leeruitstappen, vak-
overschrijdende projecten en themadagen. Leren gebeurt dus ook buiten de 
schoolmuren: je gaat op uitstap naar Antwerpen, je gaat naar het theater, je  
bezoekt Technopolis, … Op die manier ervaar je dat leren ook best leuk kan zijn!
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Welbevinden
Je 2 klastitularissen zijn jouw coach. Wat doet een coach?
Tijdens het uur coaching leer je niet alleen te leren. Er is dan ook tijd om elkaar 
te leren kennen, klasgesprekken te houden over de sfeer in de klas en je eigen  
welbevinden. Tijdens de coaching leer je je boekentas te maken en probeer je 
een oplossing te zoeken voor het probleem van een te zware boekentas. Samen 
met je titularissen bepaal je mee wie de klas vertegenwoordigt in de leerlingen-
raad en welke onderwerpen daar aan bod kunnen komen. Soms gaat het over 
cyberpesten, dan weer over leren kiezen en voor jezelf opkomen. Kortom, je leert 
er niet alleen LEREN, je leert er ook te LEVEN

Worden kinderen vaak gepest op Moretus? Wordt er veel aandachtaan pestgedrag 
besteed?
Op Moretus werkt iedereen hard om ervoor te zorgen dat er niet gepest wordt. 
In de eerste plaats zijn dat je titularissen, leerkrachten die extra begaan zijn met 
jouw klas. Daarnaast is er een team van coördinatoren en zorgcoördinatoren. Is 
er dan toch eens ruzie of heeft iemand het gevoel dat hij gepest wordt, staan zij 
klaar om ervoor te zorgen dat iedereen zich weer goed voelt. We organiseren elk 
jaar een themaweek rond ‘je goed voelen’.

Vinden de meeste leerlingen het leuk op Moretus?
Leerlingen zitten graag op school, voelen zich goed in hun vel en hebben hun 
leerkrachten graag. Er hangt een goede sfeer, er kan al eens gelachen worden, 
maar er wordt tegelijkertijd ook hard gewerkt. 
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Met wie zit ik in de klas? Ben ik zeker dat ik met mijn vriend in de klas zit?
Je mag bij je inschrijving enkele namen opgeven met wie je heel graag of liever 
niet in de klas wilt zitten. Wij doen ons best om daarmee rekening te houden. De 
reden waarom het soms niet lukt, is dat sommige opties niet voor komen in één 
klas.

Zijn de leerkrachten streng op Moretus? Kan ik bij hen terecht met een probleem?
Je krijgt in het middelbaar voor bijna elk vak een andere leerkracht. Alle leer-
krachten op Moretus doen hun uiterste best om vriendelijk en goed voor je te 
zijn en een luisterend oor te bieden voor persoonlijke vragen. Leerkrachten zijn 
uiteraard ook maar mensen en met sommige mensen kan je beter opschieten 
dan met andere.

Wat als ik zenuwachtig ben de eerste dagen op Moretus? Hoe weet ik in welke 
klas ik zit? Hoe zit de eerste schooldag ineen?
De kans dat je zenuwachtig zal zijn op de eerste dag in je nieuwe school, is  
heel  erg groot. Iedereen zal dat zijn. De laatste week van augustus kan je je  
boeken al komen afhalen en hangen er klaslijsten uit. Op die dag zijn ook de  
meeste titularissen van 1 op school, zodat je kennis kan maken met hen. Op de  
eerste schooldag word je meteen opgevangen door je titularissen (dat zijn  
de leerkrachten die extra voor jullie klas zullen zorgen). Dan start je met  
kennismakingsactiviteiten en leer je ook de schoolgebouwen kennen.

Is Moretus een strenge school? Is er veel vrijheid op school?
Er zijn op Moretus duidelijke regels waarvan we niet afwijken. Toch leren we je 
ook omgaan met vrijheid en zelfstandigheid opbouwen. Leren en toch graag naar 
school komen, dat kan op Moretus!
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Hebben de leerlingen inspraak op Moretus?
Elk jaar heeft een goedwerkende leerlingenraad. Zij organiseren niet alleen allerlei  
activiteiten voor de leerlingen, zij krijgen ook de kans om mee te discussiëren 
over belangrijke zaken, zoals bijvoorbeeld het schoolreglement.

Is Moretus een grote school?
We zitten met de middenschool op een aparte campus in de Oorderseweg, de 
leerlingen van de bovenbouw volgen les op de campus in de Kloosterstraat. Je 
komt op onze campus enkel leeftijdsgenoten tegen. Je hebt vele kansen om heel 
wat nieuwe vrienden te maken. In de bovenbouw heb je dan weer de keuze uit 
vele studierichtingen. De kans dat je je hele secundaire carrière op Moretus kan 
blijven, is heel groot.

Wat doe ik tijdens de middagpauze? Organiseert Moretus sportactiviteiten?
Tijdens de middagpauzes kan je deelnemen aan allerlei activiteiten: circus-
technieken, gezelschapsspelletjes spelen, studeren, dactylo, Spaans, handwerken,  
middagsport, klassencompetitie, schilderen, tekenen, techniek, … Je kan ook  
naar het openleercentrum. Daar kan je rustig lezen of op de computer werken. 
Als je sportief bent, kan je op woensdagmiddag deelnemen aan naschoolse  
sportactiviteiten.
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Praktisch
Heb ik een zware boekentas in Moretus?
In de middenschool leer je in het eerste jaar je boekentas te maken. Voor vele 
vakken maak je gebruik van invulschriften die je per thema kan afscheuren. Zo 
hoef je niet alle dikke boeken mee naar school te sleuren. Wie wil, kan een locker 
huren.

Zijn er lockers waar ik mijn spullen in kan opbergen? Waar moet ik mijn boeken 
laten?
Voor €15 per jaar kan je een locker huren. Hierin kan je je schoolspullen bewaren. 
Vergeet niet af en toe je sportgerei mee naar huis te nemen voor een wasje. 
Ook als je toets hebt de volgende dag, mag je je boeken en schriften zeker niet 
vergeten…

Hoe weet ik mijn lessenrooster?
Je titularis bezorgt je op de eerste dag van het schooljaar je lessenrooster. Je vindt 
die ook in de digitale agenda op smartschool. Zo weet je perfect welke les in welk 
lokaal doorgaat.

Hoe verloopt een schooldag op Moretus?
Een schooldag bestaat uit 8 blokken van 50 minuten. De dag start om 8u25. De 
school eindigt om 15u40.

Wanneer heb ik pauze? Hoe lang duurt de middagpauze?
Om 10.05u is er een pauze van een kwartier. Sommige klassen hebben middag- 
pauze om 12u, andere hebben pauze om 13u. De middagpauze duurt telkens 60 
minuten. Om 14.40u is er de laatste pauze van 10 minuten.

Mag ik altijd kiezen of ik in de refter eet of op de speelplaats?
Ja, dat mag je. Bij slecht weer eten de meeste leerlingen in de refter. Daar mag je 
kiezen naast wie je aan de lange tafels zit. Bij goed weer is het gezellig om te eten 
aan de picknicktafels in de zon.

Staan er op Moretus drankautomaten? Kan ik warm eten? Hebben ze een café 
om iets te kopen om te drinken?
Je eet je meegebrachte boterhammen die je verpakt in een brooddoos. Je brengt 
je drinken mee in een drinkbus om de afvalberg te verkleinen. Tijdens de  
middagpauze kan je warm water krijgen voor een kopje thee als je zelf een kopje 
meebrengt. Ook je tussendoortje breng je mee in een doosje.
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Is er een uniform of mag ik zelf mijn kledij kiezen?
Op Moretus dragen we geen uniform, maar schoolkledij. Vakantiekledij hoort niet 
thuis op school. Sportkledij hoort enkel thuis in de sportles. Tijdens de sportles 
draag je het Moretus T-shirt.

Mag ik gsm/elektronica gebruiken?
Buiten de gebouwen mag je tijdens de pauzes je GSM gebruiken om te sms’en of 
om Smartschool te raadplegen.

Wat gebeurt er als ik niet op school ben?
Als je er niet bent én niet verwittigd had, bellen de secretariaatsmedewerkers 
naar huis. Elke afwezigheid moet schriftelijk gewettigd worden.

Mag ik ’s middags de school verlaten?
Je mag tijdens de middagpauze de school niet verlaten, tenzij je thuis mag eten.

Is Moretus goed bereikbaar?
De eerste graad volgt les op de campus Middenschool in de Oorderseweg in  
Ekeren. Vele bussen passeren daar en stoppen aan de halte vlak bij de kerk.  
Vandaaruit is het slechts een 100-tal meter naar de schoolpoort. Op onze website 
(www.moretus-ekeren.be/contact/) vind je een ‘Schoolvervoerplan’. Wie met de 
fiets komt, vindt in de Oordeseweg, tegenover de schoolpoort overdekte fietsen-
stallingen.

Wanneer ben ik vrij?
Leerlingen zijn vrij op de pedagogische studiedag, op de facultatieve vrije dag én 
op 2 dagen na de examenperiodes. De leerkrachten houden dan klassenraad 
over de resultaten. Een overzicht van de vrije dagen krijg je in het begin van het 
schooljaar.
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Katholieke school
Is Moretus een katholieke school?
Ja, Moretus is een katholieke school. Alle leerlingen volgen 2 uur katholieke 
godsdienst per week.

Gaat Moretus naar de kerk?
Op het einde van elk trimester, met Kerstmis en met Pasen, houden we een  
bezinningsviering in een van de kerken van Ekeren.

Op de volgende pagina’s krijg je een handig overzicht van alle  
vakken in 1A, 1B, 2A en 2B.
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1A

 1A Latijn 1A STEM 1A Keuzevak

 Nederlands 4 4 4

 Wiskunde 4 4 4

 Frans 3 3 3

 Engels 1 1 1

 Godsdienst 2 2 2

 Geschiedenis 1 1 1

 Mens en samenleving 2 2 2

 Aardrijkskunde (CLIL) 2 2 2

 Natuurwetenschapen 2 2 2

 Beeld 1 1 1

 Muziek 1 1 1

 Lichamelijke opvoeding 2 2 2

 Techniek 2 2 2

 Coaching 1 1 1

 Leerlabo --- 1 2

 Latijn 4 --- ---

 STEM --- 3 ---

 Keuzevak --- --- 2
 beeldende vorming
 expressie
 journalistiek
 multimedia
 sport
 wetenschappen

   
Uitgedrukt in lesuren (50 minuten)
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TIP Bezoek onze website:
www.moretus-ekeren.be/studieaanbod
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1B

   1B

 Frans   2

 Engels   1

 Godsdienst   2

 PAV (3u NE en 3u Mavo)   6

 Nederlands lezen   1

 Natuur en ruimte   3

 Wiskunde   4

 Techniek   4

 Muziek   1

 Lichamelijke opvoeding   2

 Beeld   1

 Beeld   1

 Coaching   1

 ICT   1

 Voeding   2
   
Uitgedrukt in lesuren (50 minuten)
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 2A 2B

 Wiskunde 4 2 Wiskunde

 Frans  3 2 Frans

 Nederlands 4 6 PAV

 Engels 2 1 Engels

 Godsdienst 2 2 Godsdienst

 Geschiedenis 2  

 Aardrijkskunde (CLIL) 1  

 Natuurwetenschappen 1 1 Wetenschappen

 Beeld  1 1 Beeld

 Muziek 1 1 Muziek

 Lichamelijke opvoeding 2 2 Lichamelijke opvoeding

 Techniek 2 2 Techniek

 Leerlabo 1 1 Leerlabo

 Leeflabo 1 1 Leeflabo

 Basisoptie 5 10 Basisoptie

 Latijn      

 Economie en organisatie Economie en organisatie 

 Maatschappij en Welzijn Maatschappij en Welzijn 

 Moderne Talen en Wetenschappen  

 STEM - Wetenschappen      

Uitgedrukt in lesuren (50 minuten)
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EN DAARNA?

Welke richtingen kan je uit na het tweede jaar? 
Een overzicht van alle studierichtingen in de tweede en derde 
graad vind je in een overzichtelijke tabel op de volgende 
pagina en op onze website.

www.moretus-ekeren.be/studieaanbod
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STUDIERICHTINGEN IN DE BOVENBOUW
De namen van de studierichtingen veranderden op 1 september 2021. De opleidingen in de 
derde graad zullen vanaf schooljaar 2023-2024 aangepast worden aan het nieuwe traject.

TWEEDE GRAAD
Doorstroom Doorstroom
Domeinoverschrijdend Domeingebonden

l Latijn l Bedrijfswetenschappen
l Natuurwetenschappen l Maatschappij- en welzijnswetenschappen
l Humane wetenschappen
l Economische wetenschappen
l Moderne talen  

Doorstroom/arbeid Arbeid
Dubbele finaliteit Finaliteit arbeidsmarkt

l Bedrijf en organisatie l Organisatie en logistiek
l Maatschappij en welzijn l Zorg en welzijn
  

CLIL:  Content and Language Integrated Learning
 Volg een vak volledig in het Engels: aardrijkskunde, geschiedenis,   
 godsdienst of wetenschappen.
STEM:  Science - Technology - Engineering - Mathematics
 Geïntegreerde aanpak van wetenschappen, techniek & technologie, 
 informatica en wiskunde in de tweede graad, bij de keuze wiskunde 5 uur.

DERDE GRAAD
ASO BSO TSO
l Latijn - moderne talen l Office assistant l Jeugd- en
l Latijn - wiskunde l Kantooradministratie   gehandicaptenzorg
l Latijn - wetenschappen    en gegevensbeheer l Sociale en technische
l Wetenschappen - l Verzorging   wetenschappen
   wiskunde l Verzorging - kinderzorg l Marketing en
l Moderne talen - l Verzorging thuis-   ondernemen
   wetenschappen   en bejaardenzorg   
l Economie - 
   moderne talen
l Economie - wiskunde
l Humane 
   wetenschappen
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