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Beste leerling en ouder
Campus Sint-Willbrord is een van de vestigingen van de school
Sint-Willebrord –Heilige Familie.
Op Campus Sint-Willebrord bieden we de nieuwe arbeidsmarktgerichte finaliteit aan. We starten vanaf september 2021
in het 3de jaar. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het
gewoon secundair onderwijs hebben de bedoeling om
leerlingen succesvol voor te bereiden op de arbeidsmarkt
of graduaatsopleidingen (HBO5). De andere jaren gaan verder
in de oude structuur. In september 2022 start het 4de jaar in de
nieuwe structuur. In 2025 - 2026 is heel het onderwijslandschap gemoderniseerd.
Op Campus Heilige Familie bieden we de doorstroomfinaliteit
en de dubbele finaliteit aan (het vroegere ASO en TSO).
Voor verdere info hierover verwijzen we naar de website.

Kantoor

www.wilfam.be
Met deze infobrochure willen wij jullie binnenleiden in de
wereld van onze campus. Profielen, info over instapmogelijkheden en opleidingen, lessentabellen en toekomstmogelijkheden
helpen bij de keuze voor de juiste school en studierichting.
De directie

Campus SW Plus

LEERBEGELEIDING

Op campus SW willen we aan elke leerling alle kansen bieden om zichzelf te ontplooien en een succesvolle schoolloopbaan uit te bouwen om optimaal kansen
te geven op de arbeidsmarkt. We willen
de diversiteit in de groep maximaal benutten en mogelijkheden aanreiken voor
samenwerkend leren.

Leerbegeleiding
Het ontwikkelen van een goede leerhouding en leermethode is
een essentiële vaardigheid. Als school willen we hier maximaal op
inzetten. Leren leren neemt een belangrijke plaats in binnen het
lessenpakket.
Jongeren die moeilijkheden ondervinden bij het leren, kunnen na
overleg met de leerlingbegeleiding in alle rust na de lesuren
schoolwerk in orde brengen of studeren.
Op school bieden we tevens ICT-studie aan, waar de leerling gebruik kan maken van de infrastructuur van de school en kan werken
aan ICT-opdrachten. Leerlingen ervaren dit als een troef.
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Zorg op maat

Het CLB helpt!
VCLB De Wissel Antwerpen

ZORG

Campus Centrum
Coeveltstraat 10
2100 Deurne
tel. 03 285 34 50

ONW Antwerpen Plus
Coebergerstraat 34-36
2018 Antwerpen
tel. 03 613 09 50
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We zijn een kleine school waar leerlingen geen nummer zijn. We creëren
een familiale sfeer waar het mogelijk is
elke dag jezelf te zijn.
De klastitularis, de vakleraren, de studieprefecten zijn er steeds voor de
leerlingen. Na de lessen kan een goed
gesprek veel betekenen. We bouwen
zo aan een hechte band met onze leerlingen.
De leerlingbegeleiders bieden daarnaast socio-emotionele begeleiding op
maat van de leerling aan. Samen met
externe partners, het CLB en het ondersteuningsnetwerk, voorzien ze specifieke zorg.
Ook de ouders zijn een belangrijke
partner in het opvolgen van leerlingen.
In overleg met alle betrokkenen zorgt
de school voor de leerling. Telkens
staat de totale en persoonlijke ontwikkeling van de leerling centraal.
Verbondenheid, daar streven we als
school naar.

Studieloopbaanbegeleiding

S T U D I E L O O P B A A N E N TA A L

Bij een succesvolle schoolloopbaan
hoort ook een goede oriëntering.
Het is belangrijk na te denken welke studierichting het best bij de
leerling past. Via een systeem van
verdieping en verbreding worden
capaciteiten, interesses en attitudes van de leerling in kaart gebracht om vervolgens een goede
keuze te maken naar een volgend
schooljaar toe.

Taalondersteuning
Het gebruik van het Nederlands is in ons onderwijs hét
instrument bij uitstek waarmee
we leerlingen doen leren. We
streven naar begrijpelijke
communicatie in alle lessen en
dit binnen een veilig klasklimaat, waar leerlingen, al
doende, taal verwerven. Taalondersteuning bij moeilijkheden i.v.m. de schooltaalvaardigheid zorgt ervoor dat leerlingen zich na verloop van tijd
zekerder voelen in de Nederlandse taal en vlotter de lessen
kunnen volgen.
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Het kan zijn dat je het in de basisschool wat moeilijk had met bepaalde vakken. Als je hierdoor geen
getuigschrift hebt gehaald en je wordt 12 jaar voor
31 december, kan je bij ons instappen in een
schakeltraject. Zo word je voorbereid op de tweede en derde graad.

EERSTE JAAR B

Een pakket op maat in 1B
Een degelijke algemene vorming vinden
wij als school heel belangrijk. Op basis
van je rapport uit de basisschool bekijken we of je per week 1 uur extra Nederlands krijgt of 1 uur extra wiskunde.
Afhankelijk van je vorderingen kan dat
in de loop van het jaar veranderen.

Een ontdekkingstocht naar talenten
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Gedurende 2 u per week kan je kiezen uit 6 verschillende activiteiten
waarin je je wilt verdiepen. Per trimester kies je 1 activiteit en kan je
ontdekken of je dit boeiend vindt. Elke leerling wordt
met de gepaste prikkels ondersteund of uitgedaagd!!!

Leren en leven

ONZE TROEVEN in 1B

De hele lesweek hebben we aandacht
voor leren leren, leren kiezen en leren
leven, maar tijdens een extra-uur zetten we daar extra op in. Je leert hoe je
notities neemt, hoe je de leerstof het
best verwerkt, wat je moet doen als je
iets niet begrijpt, hoe je een planning
maakt … We werken stap voor stap
aan je studiekeuze na de eerste graad.
Je leert je eigen voorkeuren en interesses, je eigen mogelijkheden en beperkingen in kaart te brengen. Het
extra-uur, dat is ook leren tijd maken
voor jezelf, voor elkaar, voor de
groep. We bouwen aan een mooie
klassfeer.

Engels, ook al in 1B
We kiezen ervoor om vanaf het eerste jaar een uur Engels op
te nemen. We leven in een wereld waarbij we in contact
komen met diverse nationaliteiten. Communicatie is daarbij
heel belangrijk. Daarom maak je al vroeg kennis met Engels.
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Voorbereiden in 2B

TWEEDE JAAR B

Als je geslaagd bent in het 1ste leerjaar
A of B of voor 31 december 14 jaar
wordt, kun je in het 2de leerjaar B instappen. In 2B werken we met kleine
groepen zodat je goed opgevangen
kunt worden. …
Naast de basisvorming helpen we je
verder uitzoeken waar je interesses liggen. Je gaat je verder verdiepen in enkele specifieke vakken die je interesseren. Wij bieden je 2 basisopties aan:
Economie & organisatie en Maatschappij & welzijn.

Wat zijn basisopties in 2B?
Met de basisopties willen we je het mogelijk
maken een bewuste en doordachte keuze te
maken in je verdere schoolcarrière. Je kan
hierdoor in de loop van het jaar ontdekken
in welke richting je verder wilt evolueren.
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Economie en organisatie
Je ontwikkelt heel wat digitale, sociale en communicatieve vaardigheden.
Je leert hoe je ICT concreet kan toepassen.
Je ontdekt hoe een onderneming
werkt in een wereld die steeds sneller
ontwikkelt en digitaliseert. Vooral de
sectoren logistiek en verkoop komen
aan bod.

BASISOPTIE 1 in 2B

Hou je van concrete toepassingen? Ben je geboeid
door alles wat met ICT te
maken heeft? Ben je commercieel aangelegd en help
je graag mensen op weg?
Ben je sterk op communicatief vlak en ook met cijfers?
Dan is Economie en organisatie de richting voor jou.

In deze basisoptie leer je hoe je als
consument keuzes kan maken in de
maatschappij waarbij duurzaamheid,
ecologie en solidariteit een rol spelen.

Toekomst
Met deze basisoptie ben je goed voorbereid op de studierichting Organisatie en Logistiek in de tweede graad.
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Maatschappij en welzijn

BASISOPTIE 2 in 2B

Hier vertrekken we van verschillende interessegebieden:
 lichaam: zorg voor het uiterlijke en innerlijke van de mens
(gezondheid, hygiëne, haar en
huid,...)
 lifestyle: zorg voor woon- en
leefomgeving
(interieur en sfeerschepping,
gastvrijheid en gastronomie)
 mode, trends (kapsels,
schoonheid, kledij)
 voeding: gerechten, hygiëne,
samen eten en etiquette, …

Ben je sociaal voelend? Wil je een
persoonlijke en gezonde levensstijl ontwikkelen en gezondheidsvaardigheden toepassen in praktische opdrachten? Wil je je sociale en communicatieve vaardigheden toepassen en oefenen?
Wil je de maatschappij waarin je
leeft beter begrijpen? Dan is
Maatschappij en welzijn de ideale keuze voor jou.

Toekomst
Maatschappij en welzijn is de beste voorbereiding op sociale
richtingen in de tweede graad zoals Zorg en welzijn, Moderealisatie en textielverzorging en Haar- en schoonheidsverzorging.
De definitieve keuze voor een bepaalde studierichting gebeurt pas bij het begin van de tweede graad. Je kunt in het derde jaar nog een studierichting kiezen die niet aansluit bij de basisopties die je hebt gevolgd in het tweede jaar
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Extra aandacht voor ICT

Basisvorming in 1B
 Nederlands
4u
 Wiskunde
4u
 Mavo
3u
 Frans
2u
 Engels
1u
 Lichamelijke opvoeding
2u
 Natuur en ruimte
3u
 Techniek
4u
 Beeld
1u
 Muziek
1u
 Godsdienst
2u
Keuzegedeelte in 1B
 Leren & Leven
1u
 ICT
1u
 Nederlands OF wiskunde 1 u
 Differentiatie
2u

Basisvoming in 2B
 Nederlands
 Wiskunde
 Mavo
 Frans
 Engels
 Lichamelijke opvoeding
 Natuur en ruimte
 Techniek
 Beeld
 Muziek
 Godsdienst
Keuzegedeelte in 2B
 Economie & organisatie
 Maatschappij & welzijn
 Differentiatie

3u
3u
2u
2u
1u
2u
1u
2u
1u
1u
2u
5u
5u
2u
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L E S S E N TA B E L L E N

ICT is overal aanwezig in ons lessenpakket. We besteden heel wat
aandacht aan tekstverwerking en
digitale media. Je leert werken
met verschillende programma’s
en je krijgt inzicht in computersystemen. De wereld van het internet en nettiquette staan op het
programma. Op het einde van het
tweede jaar heb je een mooie ICT
-basis.

Moderealisatie en textielverzorging (2de graad)


MODE

Ben je creatief,
handig,
modebewust en
geboeid door
mode en verkoop?

Wat mag je verwachten?

Dit is een praktische studierichting
in de arbeidsmarktgerichte finaliteit binnen het domein maatschappij en welzijn.
 Als creatieveling die graag met
mode bezig is, kan je hier genieten
van een brede opleiding. Je zal
leren verkopen, persoonlijk styling
advies geven maar ook zelf kledingstukken vervaardigen en eenvoudige retouches uitvoeren.

MODE EN RETOUCHE
Je verwerft technische vaardigheden zowel voor mode, interieurartikelen en accessoires.
Elk werkstuk is een persoonlijk
creatief proces. Je maakt kennis
met allerlei stoffen, afwerkingstechnieken en de naaimachine
heeft geen geheimen meer voor
je. Bij retouche leer je eenvoudige herstellingen of aanpassingen
doen, maar ook creatief en pro12 bleemoplossend denken.

COMMUNICATIE,
PRESENTATIE, LIFESTYLE
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MODE

Je krijgt een brede vorming binnen
de context van mode: lifestyle, commerciële gerichtheid en kennis van
mode- en interieursector.
 Mode en trends worden bestudeerd
vanuit de actualiteit. Zo leer je het
grote aanbod van stijlen en artikelen kennen om ermee aan de slag te
gaan in diverse presentaties. Je
raakt erg vertrouwd met de taal van
kleur, vorm en design.
 Je maakt kennis met verschillen de
winkelconcepten en e-commerce.
 Je leert binnen een afgebakende en
veilige leersituatie geleidelijk aan
zelfstandiger te werken. Je ontwikkelt je communicatieve en commerciële vaardigheden in functie van de
verkoop van modeartikelen.
 Een beperkt aantal aspecten van
textielverzorging komt aan bod,
vooral vanuit de link met mode.

L E S S E N TA B E L L E N

Moderealisatie en textielverzorging
In het 3de jaar vanaf 1/9/2021
In het 4de jaar vanaf 1/9/2022
 Moderealisatie
16 u
 ICT
1u
 Nederlands
3u
 Engels + Frans
3u
 Maatschappelijke vorming
3u
 Wiskunde
1u
 Natuurwetenschappen
1u
 Godsdienst
2u
 Lichamelijke opvoeding
2u
Moderealisatie en verkoop
In het 5de en 6de jaar
tot 1/9/2023
 Mode en retouches
10 u
 Communicatie, presentatie
en lifestyle
6u
 Werkplekleren/stage
4u
(enkel in het 5de jaar)
 Stage
4u
(enkel in het 6de jaar)
 Frans
2u
 Engels
2u
 Project algemene vakken
4u
 Godsdienst
2u
 Lichamelijke opvoeding
2u
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Organisatie & Logistiek (2de graad)
K AKNATNOTOORO R

Organisatie en Logistiek is een
praktische studierichting in de
arbeidsmarktfinaliteit binnen
het domein Economie en Organisatie. Je krijgt inzicht in de
werking van ondernemingen en
je ontwikkelt vaardigheden
met betrekking tot onthaal-,
verkoop- en logistieke activiteiten.

Heb je een grote interesse in economie en ondernemen? Ben je nauwkeurig en plichtsbewust.
Werk je graag in een
digitale omgeving? Dan
is Organisatie en Logistiek echt iets voor jou.
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Wat mag je verwachten?

K AN TO OR

ALGEMENE VORMING

We zetten in op communicatieve vaardigheden
tijdens de lessen Nederlands, Frans en Engels want
die zijn essentieel om professioneel te communiceren. Aangezien we leven in een maatschappij waarin de goederen-, documenten- en informatiestroom in hoge mate gedigitaliseerd is, zetten we
sterk in op het verwerven van ICT-vaardigheden.
Via gerichte opdrachten leer je deze ICT-kennis
toe te passen in de context van organisatie en logistiek.
ONTHAAL

Je maakt kennis met het boeiende takenpakket van
een onthaalmedewerker: je onthaalt, registreert en
informeert klanten en bezoekers. Je verwerkt de
(digitale) post en ondersteunt en bereidt vergaderingen voor.
VERKOOP

Je verkent de retailsector en de activiteiten van
een retailmedewerker: artikels presenteren met
aandacht voor een optimale winkelbeleving, de
klant ondersteunen tijdens zijn aankoop, online en
offline communicatie met de klant.
LOGISTIEK

Het takenpakket van een logistiek medewerker is
boeiend en veelzijdig. Je leert elk aspect van de
16 logistieke goederenstroom kennen, zowel het
praktische als het administratieve luik.

In het 5de jaar tot 1/9/2023
In het 6de jaar tot 1/9/2024
 Basismodule Administratie

8u

Administratieve competenties
Boekhoudcompetenties

 Keuzemodule: Retail

5u

Verkoopcompetenties
Logistieke competenties

 Stage (5de jaar)
 Stage (6de jaar)
 Zakelijke communicatie







(5de jaar)
Project algemene vakken
Frans (5de jaar)
Frans (6de jaar)
Engels
Godsdienst
Lichamelijke opvoeding

4u
7u
2u
4u
3u
2u
2u
2u
2u

7de specialisatiejaar
tot 1/9/2024
Business Support
Algemene vorming
 Lichamelijke opvoeding 2 u
 Project algemene vakken 4 u
 Godsdienst
2u
Talenvorming
 Engels
2u
 Frans
2u
Specifieke vorming
Business support
 Virtueel kantoor (Cofep)12 u
 Stage
8u

L E S S E N TA B E L L E N

In het 3de jaar vanaf 1/9/2021
In het 4de jaar vanaf 1/9/2022
 Organisatie en logistiek 13 u
 Nederlands
4u
 Engels + Frans
6u
 Maatschappelijke vorming 3 u
 Wiskunde
1u
 Natuurwetenschappen
1u
 Godsdienst
2u
 Lichamelijke opvoeding
2u
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STRUCTUUR

Structuur van de school
voor het 4de, 5de, 6de en 7de jaar
tot 1 september 2022

Structuur van de school
voor het 1ste, 2de en 3de jaar
vanaf 1 september 2021
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Dagindeling - schooluren

(achtste lesuur/avondstudie

08.00 - 08.20 uur
08.20 - 09.10 uur
09.10 - 10.00 uur
10.00 - 10.15 uur
10.15 - 11.05 uur
11.05 - 11.55 uur
11.55 - 12.55 uur
12.55 - 13.45 uur
13.45 - 14.35 uur
14.35 - 14.50 uur
14.50 - 15.40 uur

15.40 - 16.30 uur)

Bereikbaarheid Campus Sint-Willebrord

ALG EMENE INFO

toegang tot de speelplaats
eerste lesuur
tweede lesuur
pauze
derde lesuur
vierde lesuur
middagpauze en eetgelegenheid
vijfde lesuur
zesde lesuur
pauze
zevende lesuur

OPENBAAR VERVOER:
Tram: 7 en 15, en op wandelafstand ook nog tram 2 en 6
Bus: 21, 30, 32, 17, 19
Trein: Berchem-station op 10 minuten stappen
FIETS/BROMMER:
Vernieuwde overdekte fietsen- en brommerstalling
naast de speelplaats.
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CONTACTGEGEVENS

Arbeidsmarkt
BSO

Doorstroming
ASO
Dubbele finaliteit
TSO

OKAN

Campus Sint-Willebrord
Ferdinand Coosemansstraat 15-17
2600 Berchem
T 03 239 27 87
willebrord@wilfam.be
secretariaat@wilfam.be

Campus Heilige Familie
Jan Moorkensstraat 95
2600 Berchem
T 03 239 17 88
info@wilfam.be

