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Beste (toekomstige) leerling 

Beste ouder 

 

 

 

Je hebt de infobrochure van het Paridaensinstituut in je handen. Dat betekent dat je binnenkort de 

overstap maakt naar het secundair onderwijs en dat je onderzoekt naar welke ‘grote school’ je zal 

gaan. We vinden het fijn dat je daarbij ook onze school overweegt.  

 

We stellen onze school graag voor in deze brochure, maar nodigen je ook uit om op de opendeurdag 

onze school te bezoeken en er kennis te maken met leerlingen en leraren en om er van de sfeer te 

proeven. Je kan ondertussen ook al onze website www.paridaens.be en onze facebookpagina 

bekijken.  

 

Wat is Paridaens nu?  

Het Paridaensinstituut is een secundaire school met een aso-bovenbouw in het centrum van Leuven 

met 935 leerlingen en 110 leraren. De school werd in 1805 gesticht door Cicercule Paridaens (vandaar 

de naam van de school) en was toen een meisjesschool. Nu is het is een echt gemengde school, met 

8 klassen in het eerste jaar.  

 

In deze brochure vind je ons opvoedingsproject, ons studieaanbod en allerlei praktische informatie 

over het leven op onze school.  

 

We nodigen je uit om deze brochure samen met je ouders te lezen, we wensen je veel succes met je 

studiekeuze en hopen je in september te verwelkomen op onze school! 

 

 

 

 

Hilde Dengis Maryleen Verhavert Peter Wallays 

Directeur Adjunct-directeur Technisch directeur  

http://www.paridaens.be/
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Het Paridaensinstituut wil zijn leerlingen maximale 

kansen geven om hun talenten te ontwikkelen door 

hen een kwaliteitsvolle opleiding en een harmonieuze 

vorming aan te bieden. De school wil dat realiseren 

vanuit een christelijk geïnspireerd mens- en 

maatschappijbeeld én in een sfeer van openheid, 

respect en betrokkenheid. 

  

De pijlers van ons pedagogisch project zijn: 

christelijke inspiratie, kwaliteitsvol onderwijs, 

leerlinggerichtheid, openheid en respect, kritische 

geest, engagement en participatie. 

 

Geloof! 

We werken aan de uitbouw van onze school als een 

christelijk geïnspireerde leer- en leefgemeenschap.  

Directie en personeel leven een aantal ethische en 

evangelische waarden en attitudes voor en roepen de 

leerlingen op tot beleving ervan. We denken hier o.a. 

aan respect voor de andere, verdraagzaamheid, 

mildheid, omgaan met onvolkomenheid, soberheid, 

moed, eerlijkheid, dienstbaarheid, solidariteit, 

medeleven met de zwakke, opvoeden tot gewetensvol 

handelen, bewustzijn van de diepere dimensie van 

het leven, geloof in zichzelf, de anderen en de 

Andere, hoop op een steeds nieuwe toekomst en de 

wil om mee te werken aan de schepping. 

We drukken het christelijk geloof uit en beleven het 

in bezinningsmomenten, vieringen en ook concreet 

sociaal engagement. 

De leerlingen krijgen wetenschappelijk verantwoorde 

en op het leven betrokken informatie over het 

christelijk geloof en andere godsdiensten, zodat ze 

zich een eigen, verantwoorde en doordachte visie 

kunnen vormen. Dat gebeurt vooral, maar niet 

uitsluitend, tijdens de godsdienstlessen. 

 
  

Ons opvoedingsproject 
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Leer! 

Paridaens reikt de leerlingen maximale kansen aan om hun talenten ten volle te ontwikkelen.  

De school wil hen stimuleren en begeleiden bij hun persoonlijke groei, wil hen sociale vaardigheden 

aanleren, hen zelfvertrouwen geven en hen aanzetten tot het nemen van verantwoordelijkheid. 

We bieden algemeen vormend onderwijs van hoge kwaliteit aan met als doel alle leerlingen de 

eindtermen te laten bereiken en hen voor te bereiden op hogere studies.  

Kwaliteitsvol pedagogisch-didactisch handelen staat hierbij centraal. De leerlingen krijgen les van 

leraren die beschikken over een stevige vakkennis, die open staan voor onderwijsvernieuwingen en 

aandacht hebben voor de noden van elke leerling.  

We waken over de kwaliteit van ons onderwijs door zelfreflectie en bijsturing. De school stimuleert 

de leerlingen om hun leerproces in eigen handen te nemen en zich zo voor te bereiden op levenslang 

leren. 

 

Groei! 

In het hele schoolleven staat de leerling centraal.  

Paridaens zorgt voor een stimulerende leer- en leefomgeving en een leerlinggerichte 

schoolorganisatie met inspraak van de leerlingen. We willen de persoonlijke ontwikkeling, het 

leerproces en het welbevinden van alle leerlingen bevorderen.  

De leerlingenbegeleiding is goed uitgebouwd, zowel op het vlak van studiebegeleiding als op dat van 

socio-emotionele begeleiding. We nemen de zorg op voor elke leerling, rekening houdend met de 

draagkracht van de school. Ook willen we de leerlingen actief ondersteunen bij de verschillende 

keuzemomenten in de schoolloopbaan.  

 

Kijk! 

Paridaens wil de leerlingen opvoeden tot verantwoordelijke mensen met een open kijk op de wereld. 

We zetten ons bewust in voor een respectvolle manier van samen leven en samen werken. Luisteren 

naar elkaar, respect voor elke persoon en bereidheid om helder en open te communiceren zijn daarbij 

belangrijk.  

 

Denk! 

We leren de leerlingen kritisch reflecteren over hun eigen manier van zijn, denken en handelen, over 

de wereld om hen heen en over de ontwikkelingen in de maatschappij. Ze leren een gefundeerde 

mening vormen en die kenbaar maken op een genuanceerde manier. We vinden het belangrijk dat ze 

hun mening ook in vraag kunnen stellen en dat ze kunnen omgaan met opbouwende kritiek. 

 

Doe! 

Het blijvende engagement en de actieve participatie van directie, personeel, leerlingen, ouders en lokale 

gemeenschap zijn belangrijk voor de realisatie van ons pedagogisch project. De omzetting daarvan in 

concrete beleidsprojecten gebeurt in nauwe samenspraak met de overleg- en participatieorganen van de 

school.  
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Paridaens is een secundaire school met een aso-bovenbouw, in het eerste jaar bieden we Klassieke 

studiën en Moderne wetenschappen aan. De rest van ons aanbod vind je in dit schema. Op de volgende 

bladzijden vind je meer informatie over ons aanbod in de eerste graad, maar ook de lestabellen van de 

tweede en de derde graad.  

 

Eerste graad 

 

Klassieke studiën Moderne wetenschappen 

Grieks-Latijn Latijn Moderne wetenschappen 

 

Tweede graad  

 

Grieks-Latijn 
Latijn A 

Latijn B 
Wetenschappen 

Economie A 

Economie B 

Humane 

wetenschappen 

 

Derde graad 

 

Grieks-Latijn 

of 

Grieks-wiskunde 

Latijn-wiskunde 

of  

Latijn-

wetenschappen 

of  

Latijn-Moderne 

talen 

Wetenschappen-

wiskunde  

of  

Moderne talen-

wetenschappen 

of  

Moderne talen-

wiskunde 

Economie-

Moderne talen 

of  

Economie-

wiskunde 

Humane 

wetenschappen 

 

 

 

  

Ons studieaanbod 
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EERSTE GRAAD 

 
In het eerste leerjaar A krijgen alle leerlingen voor 28 van de 32 wekelijkse lestijden dezelfde vakken.  

Het gaat om 5 uur Nederlands, 4 uur wiskunde, 4 uur Frans, telkens 2 uur godsdienst, aardrijkskunde, 

natuurwetenschappen, techniek, plastische opvoeding en lichamelijke opvoeding, 1 uur muzische 

opvoeding, geschiedenis en sociale activiteit. Daarnaast is er nog een keuzegedeelte van 4 lesuren. 

Dat geeft de naam aan de richting: Klassieke studiën (of Latijn, zoals we dat elke dag noemen) en 

Moderne wetenschappen (we spreken op school van Moderne).  

Je leest hieronder hoe we dat keuzegedeelte invullen.  

Klassieke studiën met 4 uur Latijn 
Waarom Latijn?  

Met Latijnse woorden kom je verder dan je denkt. Een deel van de 

Nederlandse woorden is afgeleid van het Latijn. Als je deze taal kent, zal 

je vlugger de betekenis van moeilijke woorden in je eigen taal begrijpen. 

Daarnaast komen zeer veel termen in het recht, de biologie en de 

geneeskunde uit het Latijn.  

Ook heel wat andere Europese talen zijn uit het Latijn ontstaan. Wist je dat 

80 % van de woorden in het Frans, Spaans en Italiaans een Latijnse 

oorsprong heeft? Ook in het Engels komt meer dan de helft van de woorden 

uit het Latijn.  

Door de kennis van de Latijnse spraakkunst krijg je meer inzicht in de 

manier waarop een taal is opgebouwd. Die kennis en vaardigheden kun je 

ook gebruiken bij het leren van andere talen.  

Het lezen van Latijnse teksten vraagt van jou een grote nauwkeurigheid en 

doorzettingsvermogen, die ook nuttig zijn voor andere vakken. Zo kan dit 

bv. helpen bij het begrijpend lezen van teksten in andere talen. Bovendien 

zorg je ervoor dat de vertaling een mooie en vlotte Nederlandse tekst 

wordt. Zo oefen je ook je Nederlands.  

Dankzij de teksten leer je heel wat over de Griekse en Romeinse 

leefwereld. Als je op reis gaat, zie je nog veel van hun gebouwen. Goden 

en helden spelen vaak een rol in films en boeken. Griekse en Romeinse 

toneelstukken worden nog altijd opgevoerd. Het is leuk als je dat kan 

herkennen. Door Latijn te leren kom je in contact met de oorsprong en 

ontwikkeling van onze eigen geschiedenis en leefwereld.  

 

Latijn: iets voor jou?  

Je hoeft geen supertalent zijn om Latijn te studeren. Enige intelligentie en 

gezond verstand volstaan. Heb je belangstelling voor taal, geschiedenis, 

kunst, verhalen? Dan zal Latijn je zeker niet teleurstellen. Je hebt wél een 

flinke dosis doorzettingsvermogen nodig om je tanden te zetten in dit ruime 

aanbod. Zo zal er een boeiende wereld voor je opengaan! 

 
Bron: Latijn: iets voor jou? Van de Vereniging van Leerkrachten Oude Talen vzw 
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Moderne wetenschappen met uitbreiding: 

2 PLUS-uren, 1 flexi-uur Frans en 1 flexi-uur wiskunde 
 

Tijdens de flexi-uren werken we klasoverstijgend gedifferentieerd, zowel 

remediërend als verdiepend. Drie leraren werken met 2  klassen waardoor ze in 

kleinere groepen kunnen werken. Zo kunnen sterke leerlingen een uitdagende 

opdracht of verdiepingsoefeningen krijgen; wie nog extra uitleg nodig heeft bij een 

onderdeel krijgt bijsturing of remediëring.  

In de PLUS-uren gaan leerlingen klas- en vakoverschrijdend samenwerken, 

probleemoplossend denken, creatief redeneren, zelf op zoek naar kennis en 

inzichten en hun kritisch vermogen aanscherpen en dit in verschillende 

interessedomeinen. Je kiest een project per semester en hebt de keuze uit: 

 

Match jij met ons MATCH-project? 

Ben jij geprikkeld door het nieuws dat dagelijks op ons afkomt via kranten, TV, 

internet en radio? Heb je interesse in communicatiekanalen die anno 2017 trending 

zijn: blogs, social media? Dan ben jij de geknipte persoon om onze redactie te 

versterken. We kruipen in de huid van journalisten en trekken de stad in op zoek 

naar nieuws. We brengen een bezoek aan het Radiohuis waar we zelf aan de slag 

mogen gaan. Al deze informatie verwerken we in onze klasredactie. 

In een tweede luik richten we onze blik op niet-westerse culturen. In groep neem je 

een bepaalde cultuur die jouw interesse opwekt onder de loep. Via een stappenplan 

verwerk je de gevonden informatie tot een mondelinge presentatie. Je verwerft een 

waaier aan ICT-vaardigheden. De (ICT)wereld gaat voor ons open! 

Voor ons derde luik verlaten we ons klaslokaal en slaan we een brug tussen Paridaens 

en woonzorgcentrum Dijlehof. We gaan in gesprek met de bewoners en voeren 

hartverwarmende gesprekken over generaties heen. We zetten tot slot ook onze 

eerste stappen in het sociaal-economisch domein.  

Klaar voor een maatschappelijke, culturele en sociale uitdaging? Let’s match! 

 

Programmeren 

Je komt elke dag in contact met eindeloos veel zaken die zijn geprogrammeerd: van 

een elektrische auto tot gewoon je smartphone in je hand. In dit project leer je 

stapsgewijs programmeren. Je krijgt verschillende uitdagingen voorgeschoteld die 

je alleen aangaat of in groep. De basis van programmeren krijg je onder de knie met 

Angry Birds in het onlineplatform code.org. Nadien ga je met die kennis aan de slag 

in Scratch en ontwikkel je een eigen spel. Uiteindelijk ga je jouw 

programmeerkennis testen op de Wink Robot. 

 

Techniek en wetenschap 

Bij de start van het project maak je kennis met bekende wetenschappers en hun 

uitvinding(en). Nadien krijg je zelf de kans om in de huid te kruipen van o.a. 

Leonardo Da Vinci en Charles Darwin. Op die manier leer je hun theorie om te zetten 

in de praktijk o.a. experimenteren, onderzoeken, uitvinden, creëren ... Aan het 

einde van elk thema deel je je creaties en kennis met je medeleerlingen. 
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In het tweede jaar wordt het gemeenschappelijke gedeelte verminderd (24 uren) ten voordele van 

de keuzevakken (8 uren). Paridaens biedt drie mogelijkheden: 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

  

Grieks - Latijn 
 

De optie Grieks – Latijn met 4 uren Grieks 

en 4 uren Latijn is de geknipte richting 

voor wie in de tweede graad twee 

klassieke talen wil studeren en eerder 

taalkundig aangelegd is. 

Moderne wetenschappen 
 

De optie Moderne wetenschappen heeft 3 

uren wetenschappelijk werk en 2 uren 

socio-economische initiatie als hoofd-

optie. Deze worden aangevuld met 3 uren 

basisvakken (Nederlands, Frans en wis-

kunde). 

Latijn 

 
De optie Latijn telt 5 uren Latijn en 3 

uren aanvulling van de basisvakken 

(Nederlands, Frans en wiskunde). Wie 

later Latijn wil behouden in het 

vakkenpakket kan in deze optie de basis 

uit het eerste jaar verder uitbouwen. 
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Eerste jaar 
 
Gemeenschappelijk Complementair 
 
Nederlands 5 

Wiskunde 4 

Frans 4 

Aardrijkskunde 2 

Natuurwetenschappen 2 

Geschiedenis 1 

Godsdienst 2 

Lichamelijke opvoeding 2 

Muzikale opvoeding 1 

Klassieke studiën (Latijn) 
Latijn  4 

 

Moderne wetenschappen 
Plusproject  2 

Flexi-uur Frans 1 

Flexi-uur wiskunde 1 

Plastische opvoeding 2 

Techniek 2 

Sociale activiteit 1 

 

 

 
 
 
 
 
Tweede jaar 
 
Gemeenschappelijk  Complementair 
 

Nederlands 4 

Wiskunde 4 

Frans 3 

Engels 2 

Aardrijkskunde 1 

Natuurwetenschappen 1 

Geschiedenis 2 

Godsdienst 2 

Lichamelijke opvoeding 2 

Muzikale opvoeding 1 

Techniek 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grieks – Latijn  
Grieks 4 

Latijn 4 

 

Latijn 
Latijn 5 

Frans 1 

Nederlands 1 

Wiskunde 1 

 

Moderne 
Frans 1 

Nederlands 1 

Sociale economische initiatie 2 

Wetenschappelijk werk 3 

Wiskunde  1 

 

Lessentabel eerste graad 



 

 
 

 

 
Derde jaar 
 

Gemeenschappelijk  

 
Aardrijkskunde 1 

Biologie 1 

Chemie 1 

Engels 2 

Frans 3 

Fysica 1 

Geschiedenis 2 

Godsdienst 2 

Lichamelijke opvoeding 2 

Nederlands 4 

Wiskunde 4 

 

 

Complementair 
 

Economie A en B 
Economie  4 

Engels  1 

Frans (A) 2 

Frans (B) 1 

Informatica 1 

Plastische opvoeding 1 

Wiskunde (B) 1 

 

Latijn A en B 
Engels (A) 1 

Frans  1 

Informatica 1 

Latijn 5 

Plastische opvoeding 1 

Wiskunde (B) 1 

 

Grieks - Latijn 
Grieks 4 

Latijn 4 

Wiskunde 1 

 

Humane wetenschappen 
Cultuurwetenschappen 2 

Engels 1 

Frans 1 

Gedragswetenschappen 3 

Informatica 1 

Plastische opvoeding 1 

 

Wetenschappen 
Biologie 1 

Chemie 1 

Engels 1 

Frans 2 

Fysica 1 

Informatica 1 

Plastische opvoeding 1 

Wiskunde 1 

 

 

 

 

 

  

Lessentabel tweede graad 
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Vierde jaar 
 
 

Gemeenschappelijk 

  

 
Aardrijkskunde 1 

Biologie 1 

Chemie 1 

Duits 1 

Engels 2 

Frans 3 

Fysica 1 

Geschiedenis 2 

Godsdienst 2 

Lichamelijke opvoeding 2 

Nederlands 4 

Wiskunde 4 

 

 

Complementair 

 
 

Economie A en B 
Economie  4 

Engels (A) 1 

Frans 1 

Informatica 1 

Muzikale opvoeding 1 

Wiskunde (B) 1 

 

Latijn A en B 
Frans (A) 1 

Informatica 1 

Latijn 5 

Muzikale opvoeding 1 

Wiskunde (B) 1 

 

Grieks - Latijn 
Grieks 4 

Latijn 4 

Humane wetenschappen 
Cultuurwetenschappen 2 

Frans 1 

Gedragswetenschappen 3 

Informatica 1 

Muzikale opvoeding 1 

 

Wetenschappen 
Biologie 1 

Chemie 1 

Engels 1 

Frans 1 

Fysica 1 

Informatica 1 

Muzikale opvoeding 1 

Wiskunde 1 
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Lessentabel derde graad 

 

Naast de verplichte vakken heeft een school nog 

enkele uitbreidingsuren die we aanwenden om 

(onderzoeks)vaardigheden in te oefenen, de kijk 

op de wereld te verbreden, de polen te versterken, 

ruimte te bieden voor de studiekeuzebegeleiding. 

De aanpak is projectmatig en vakoverstijgend.  

 

Concreet betekent dit dat een aantal vakken die 

specifiek zijn voor je richting wordt versterkt door 

een extra uur. In het vijfde jaar krijgen de meeste 

leerlingen een uur Actua. Je krijgt voor  je 

richtingsvakken in het zesde jaar een 

onderzoeksproject dat begeleid wordt in een 

kleinere groep. Daarnaast neem je in het zesde jaar 

deel aan een Junior College dat de KU Leuven 

organiseert en waar je een semester op school aan 

werkt. Ook het Junior College sluit aan bij je pool: 

humanities of STEM. Junior College wil een brug 

slaan tussen het laatste jaar van het secundair 

onderwijs en de universiteit en de 

studiekeuzebekwaamheid van de leerlingen 

bevorderen. Meer info vind je op onze website. Op 

de volgende bladzijden staan de uitbreidingsuren 

cursief. 
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Vijfde jaar 
 

5 Economie - moderne talen 
Aardrijkskunde  1 

Duits 2 

Economie 4 

Engels  3 

Esthetica 1 

Frans 4 

Geschiedenis 2 

Godsdienst 2 

Lichamelijke opvoeding 2 

Natuurwetenschappen 2 

Nederlands 4 

Wiskunde 3 
 

Actua 1 

Wiskunde of literatuur 1 

 

5 Economie - wiskunde 
Aardrijkskunde  1 

Biologie 1 

Chemie 1 

Economie 4 

Engels  2 

Esthetica 1 

Frans 3 

Fysica 1 

Geschiedenis 2 

Godsdienst 2 

Lichamelijke opvoeding 2 

Nederlands 4 

Wiskunde 6 
 

Actua 1 

Chemie 1 

 

5 Grieks - Latijn 
Aardrijkskunde  1 

Engels  2 

Esthetica 1 

Frans 3 

Geschiedenis 2 

Godsdienst 2 

Grieks 4 

Latijn 4 

Lichamelijke opvoeding 2 

Natuurwetenschappen 2 

Nederlands 4 

Wiskunde 3 
 

Actua 1 

Wiskunde of literatuur 1 

5 Grieks - wiskunde   
Aardrijkskunde  1 

Biologie 1 

Chemie 1 

Engels  2 

Esthetica 1 

Frans 3 

Fysica 1 

Geschiedenis 2 

Godsdienst 2 

Grieks 4 

Lichamelijke opvoeding 2 

Nederlands 4 

Wiskunde 6 
 

Actua 1 

Chemie 1 
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5 Grieks – wiskunde+  
Aardrijkskunde  1 

Biologie 1 

Chemie 1 

Engels  2 

Esthetica 1 

Frans 3 

Fysica 1 

Geschiedenis 2 

Godsdienst 2 

Grieks 4 

Lichamelijke opvoeding 2 

Nederlands 4 

Wiskunde 6 
 

Wiskunde 2 

 

5 Humane wetenschappen 
Aardrijkskunde  1 

Cultuurwetenschappen 3 

Engels  2 

Esthetica 1 

Frans 3 

Gedragswetenschappen 3 

Geschiedenis 2 

Godsdienst 2 

Lichamelijke opvoeding 2 

Natuurwetenschappen 2 

Nederlands 4 

Wiskunde 3 
 

Actua 1 

Engels 1 

Frans 1 

Wiskunde of literatuur 1 

 

5 Latijn - moderne talen 
Aardrijkskunde  1 

Duits 2 

Engels  3 

Esthetica 1 

Frans 4 

Geschiedenis 2 

Godsdienst 2 

Latijn 4 

Lichamelijke opvoeding 2 

Natuurwetenschappen 2 

Nederlands 4 

Wiskunde 3 
 

Actua 1 

Wiskunde of literatuur 1 
 

5 Latijn - wetenschappen 
Aardrijkskunde  1 

Biologie 2 

Chemie 2 

Engels  2 

Esthetica 1 

Frans 3 

Fysica 2 

Geschiedenis 2 

Godsdienst 2 

Latijn 4 

Lichamelijke opvoeding 2 

Nederlands 4 

Wiskunde 4 
 

Actua 1 

 

5 Latijn - wiskunde  
Aardrijkskunde  1 

Biologie 1 

Chemie 1 

Engels  2 

Esthetica 1 

Frans 3 

Fysica 1 

Geschiedenis 2 

Godsdienst 2 

Latijn 4 

Lichamelijke opvoeding 2 

Nederlands 4 

Wiskunde 6 
 

Actua 1 

Chemie 1 

 

 

5 Latijn – wiskunde+  
Aardrijkskunde  1 

Biologie 1 

Chemie 1 

Engels  2 

Esthetica 1 

Frans 3 

Fysica 1 

Geschiedenis 2 

Godsdienst 2 

Latijn 4 

Lichamelijke opvoeding 2 

Nederlands 4 

Wiskunde 6 
 

Wiskunde 2 
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5 Moderne talen - wetenschappen 
Aardrijkskunde  1 

Biologie 2 

Chemie 2 

Duits 2 

Engels  3 

Esthetica 1 

Frans 4 

Fysica 2 

Geschiedenis 2 

Godsdienst 2 

Lichamelijke opvoeding 2 

Nederlands 4 

Wiskunde 4 
 

Actua 1 

 

 

5 Moderne talen - wiskunde 
Aardrijkskunde  1 

Biologie 1 

Chemie 1 

Duits 2 

Engels  3 

Esthetica 1 

Frans 4 

Fysica 1 

Geschiedenis 2 

Godsdienst 2 

Lichamelijke opvoeding 2 

Nederlands 4 

Wiskunde 6 
 

Actua 1 

Chemie 1 

 

5 Wetenschappen - wiskunde 
Aardrijkskunde  1 

Biologie 2 

Chemie 2 

Engels  2 

Esthetica 1 

Frans 3 

Fysica 2 

Geschiedenis 2 

Godsdienst 2 

Lichamelijke opvoeding 2 

Nederlands 4 

Wiskunde 6 
 

Actua 1 

Chemie 1 

Fysica 1 

 

5 Wetenschappen – wiskunde+ 
Aardrijkskunde  1 

Biologie 2 

Chemie 2 

Engels  2 

Esthetica 1 

Frans 3 

Fysica 2 

Geschiedenis 2 

Godsdienst 2 

Lichamelijke opvoeding 2 

Nederlands 4 

Wiskunde 6 
 

Chemie 0,5 

Fysica 0,5 

Wiskunde 2 
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Zesde jaar 

6 Economie - moderne talen 
Aardrijkskunde  1 

Duits 3 

Economie 4 

Engels  3 

Frans 3 

Geschiedenis 2 

Godsdienst 2 

Lichamelijke opvoeding 2 

Natuurwetenschappen 2 

Nederlands 4 

Wiskunde 3 
 

Onderzoeksproject + studiekeuze HO 1 

Junior College Humanities 1 

Wiskunde of literatuur 1 

 

6 Economie - wiskunde 
Aardrijkskunde  1 

Biologie 1 

Chemie 1 

Economie 4 

Engels  2 

Frans 3 

Fysica 1 

Geschiedenis 2 

Godsdienst 2 

Lichamelijke opvoeding 2 

Nederlands 4 

Wiskunde 6 
 

Onderzoeksproject + studiekeuze HO 1 

Junior College STEM 1 

Fysica 1 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

6 Grieks - Latijn 
Aardrijkskunde  1 

Engels  2 

Frans 3 

Geschiedenis 2 

Godsdienst 2 

Grieks 4 

Latijn 4 

Lichamelijke opvoeding 2 

Natuurwetenschappen 2 

Nederlands 4 

Wiskunde 3 
 

Onderzoeksproject + studiekeuze HO 1 

Junior College Humanities 1 

Wiskunde of literatuur 1 

 

6 Grieks - wiskunde   
Aardrijkskunde  1 

Biologie 1 

Chemie 1 

Engels  2 

Frans 3 

Fysica 1 

Geschiedenis 2 

Godsdienst 2 

Grieks 4 

Lichamelijke opvoeding 2 

Nederlands 4 

Wiskunde 6 
 

Onderzoeksproject + studiekeuze HO 1 

Junior College STEM 1 

Fysica 1 

 
  



18 
 

6 Grieks – wiskunde+  
Aardrijkskunde  1 

Biologie 1 

Chemie 1 

Engels  2 

Frans 3 

Fysica 1 

Geschiedenis 2 

Godsdienst 2 

Grieks 4 

Lichamelijke opvoeding 2 

Nederlands 4 

Wiskunde 6 
 

Onderzoeksproject + studiekeuze HO 1 

Junior College STEM 1 

Wiskunde 1 

 

6 Humane wetenschappen 
Aardrijkskunde  1 

Cultuurwetenschappen 3 

Engels  2 

Esthetica 1 

Frans 3 

Gedragswetenschappen 3 

Geschiedenis 2 

Godsdienst 2 

Lichamelijke opvoeding 2 

Natuurwetenschappen 2 

Nederlands 4 

Wiskunde 3 
 

Onderzoeksproject + studiekeuze HO 1 

Junior College Humanities 1 

Engels 1 

Wiskunde of literatuur 1 

 

6 Latijn - moderne talen 
Aardrijkskunde  1 

Duits 3 

Engels  3 

Frans 3 

Geschiedenis 2 

Godsdienst 2 

Latijn 4 

Lichamelijke opvoeding 2 

Natuurwetenschappen 2 

Nederlands 4 

Wiskunde 3 
 

Onderzoeksproject + studiekeuze HO 1 

Junior College Humanities 1 

Wiskunde of literatuur 1 

6 Latijn - wetenschappen 
Aardrijkskunde  2 

Biologie 1 

Chemie 2 

Engels  2 

Frans 3 

Fysica 2 

Geschiedenis 2 

Godsdienst 2 

Latijn 4 

Lichamelijke opvoeding 2 

Nederlands 4 

Wiskunde 4 
 

Onderzoeksproject + studiekeuze HO 1 

Junior College STEM 1 

 

 

6 Latijn - wiskunde  
Aardrijkskunde  1 

Biologie 1 

Chemie 1 

Engels  2 

Frans 3 

Fysica 1 

Geschiedenis 2 

Godsdienst 2 

Latijn 4 

Lichamelijke opvoeding 2 

Nederlands 4 

Wiskunde 6 
 

Onderzoeksproject + studiekeuze HO 1 

Junior College STEM 1 

Fysica 1 

 

6 Latijn – wiskunde+  
Aardrijkskunde  1 

Biologie 1 

Chemie 1 

Engels  2 

Frans 3 

Fysica 1 

Geschiedenis 2 

Godsdienst 2 

Latijn 4 

Lichamelijke opvoeding 2 

Nederlands 4 

Wiskunde 6 
 

Onderzoeksproject + studiekeuze HO 1 

Junior College STEM 1 

Wiskunde 1 
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6 Moderne talen - wetenschappen 
Aardrijkskunde  2 

Biologie 1 

Chemie 2 

Duits 3 

Engels  3 

Frans 3 

Fysica 2 

Geschiedenis 2 

Godsdienst 2 

Lichamelijke opvoeding 2 

Nederlands 4 

Wiskunde 4 
 

Onderzoeksproject + studiekeuze HO 1 

Junior College STEM 1 

 

6 Moderne talen - wiskunde 
Aardrijkskunde  1 

Biologie 1 

Chemie 1 

Duits 3 

Engels  3 

Frans 3 

Fysica 1 

Geschiedenis 2 

Godsdienst 2 

Lichamelijke opvoeding 2 

Nederlands 4 

Wiskunde 6 
 

Onderzoeksproject + studiekeuze HO 1 

Junior College STEM 1 

Fysica 1 

 

6 Wetenschappen - wiskunde 
Aardrijkskunde  2 

Biologie 2 

Chemie 2 

Engels  2 

Frans 3 

Fysica 2 

Geschiedenis 2 

Godsdienst 2 

Lichamelijke opvoeding 2 

Nederlands 4 

Wiskunde 6 
 

Onderzoeksproject + studiekeuze HO 1 

Junior College STEM 1 

Biologie 1 

 

6 Wetenschappen – wiskunde+ 
Aardrijkskunde  2 

Biologie 2 

Chemie 2 

Engels  2 

Frans 3 

Fysica 2 

Geschiedenis 2 

Godsdienst 2 

Lichamelijke opvoeding 2 

Nederlands 4 

Wiskunde 6 
 

Onderzoeksproject + studiekeuze HO 1 

Junior College STEM 1 

Wiskunde 1 
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Leren en onderwijs zijn voortdurend in 

verandering. Zo ook de maatschappij en onze 

leerlingen. In Paridaens spelen we in op die 

evolutie en volgen we pedagogische en 

didactische vernieuwingen. We scholen onszelf 

voortdurend bij en het overleg in team vertrekt 

van de vraag: Wat komt onze leerlingen ten 

goede? Wat maakt hen sterker en doet hen 

uitgroeien tot zelfstandige leerders? 

 

We betrekken onze leerlingen actief bij de 

lessen, studie-uitstappen en culturele 

activiteiten. We willen elke leerling uitdagen 

en zetten in op binnenklasdifferentiatie. Zeker 

in het eerste jaar is begeleiding voorzien bij het 

plannen en verwerken van de vakken, het leren 

leren en het vinden van een gepaste 

studiemethode. Leraren stellen zich tot doel de 

leerlingen vaardigheden bij te brengen die 

levenslang meegaan: motivatie, flexibiliteit, 

weerbaarheid, openheid, kritisch maar 

respectvol zijn, engagement … Dit komt in het 

eerste jaar structureel aan bod in het 

wekelijkse uur sociale activiteit. Het is de 

klassenleraar die dit uur sociale activiteit 

begeleidt. 

Als je extra ondersteuning nodig hebt, kan de 

klassenraad je die geven in de vorm van de 

huiswerkklas, studiecoaching, taalcoaching, 

taallabo of een buddy. Dat gebeurt in overleg 

met de interne leerlingbegeleiders.  

 

We dagen onze leerlingen voortdurend uit om 

initiatief te nemen en dat te toetsen op 

haalbaarheid. We vinden dialoog en 

onderhandelen belangrijk.  

Het beste voorbeeld hiervan is onze uitgebreide 

leerlingenraad met zijn verschillende teams 

(‘Dag van…’ , ‘Hart voor…’, team inspraak, 

team cultuur, team peters en meters enz.) In de 

derde graad engageert één leerling op twee zich 

voor de leerlingenraad.  

We willen onze leerlingen uitdagen om 

vertrouwen te hebben in het eigen kunnen en 

talenten en hen aanmoedigen hierover samen 

met hun leraren te reflecteren. 

Leerlingencontacten, in de vorm van 

feedbackgesprekken met de leraren, zijn bij 

ons al een tijd ingeburgerd!  

 

Via regelmatige evaluatie volgen we de 

evolutie van de leerling op de voet. We 

evalueren niet om te evalueren, wel om elke 

leerling aan te moedigen het beste uit zichzelf 

te halen en zijn talenten te ontwikkelen. Dat 

doen we met kleine toetsen en/of repetities 

over grotere hoeveelheden leerstof en op 

examens. We bouwen de hoeveelheid 

overhoorde leerstof op in de loop van de jaren.  

 

 

 

Er zijn in het totaal 9 rapporten  in een 

schooljaar in de eerste graad. De school kiest er 

bewust voor geen gemiddeldes en medianen te 

vermelden, net omdat we geloven dat evaluatie 

draait om de individuele evolutie van de 

leerling. We verduidelijken cijfers ook met 

woordcommentaren.  

 

Onze school voert een participatief beleid. 

Naast de zeer actieve leerlingenraad kunnen we 

ook rekenen op een gedreven raad van leraren 

(pedagogische stuurgroep) en een enthousiaste 

ouderraad. Vertegenwoordigers van deze drie 

raden zetelen in de schoolraad. 

 
  

Pedagogisch project in de praktijk 
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HET  SCHOOLJAAR  BEGINT OP …   vrijdag 1 september 2017! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de eerste schooldag verwachten we de leerlingen van het eerste jaar van 8.25 tot 

15.35 uur. Zij worden warm onthaald door een enthousiast team van klassenleraren en 

peters en meters. Het wordt een spetterende eerste dag met heel wat uitdagende 

kennismakingsactiviteiten.  
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De lessen beginnen om 8.25 uur en eindigen voor de eerste graad om 15.35 uur. Op 

woensdag eindigen ze voor alle leerlingen om 12 uur. We hebben geen rijen op school, 

je gaat dus zelf naar de klas!  

De school (Janseniusstraat 2) is open vanaf 7.45 uur. In de Janseniusstraat is ook nog 

een toegang via de poort van het speelveld. De fietsers komen via het Pater 

Damiaanplein en de brandgang, of via het speelveld de school binnen. 

De poorten sluiten we om 8.20 uur zodat de lessen tijdig kunnen starten. 
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…
  

Je blijft tijdens de middagpauze op school.  

Je kan in de refter ofwel een warme, koude of vegetarische maaltijd ofwel je meege-

brachte lunch gebruiken. Belegde broodjes, soep, drank … zijn ook afzonderlijk te 

verkrijgen. Je kan je boterhammen ook opeten in de feestzaal of buiten, aan de 

picknicktafels.  

Alleen de leerlingen die binnen de stadsring wonen krijgen de toestemming om thuis 

te eten. De aanvraag daarvoor gebeurt schriftelijk bij de start van het schooljaar.  

De leerlingen van de derde graad mogen op donderdag tijdens een lange middagpauze 

de school verlaten als hun ouders daar de toestemming voor geven. 

Tijdens de middagpauze valt er heel wat te beleven op school. Een aanbod van 

gevarieerde activiteiten wachten elke dag opnieuw op enthousiaste leerlingen. We 

denken aan sport op verschillende locaties, gezelschapsspellen, schaken, 

activiteiten van de leerlingenraad... Bovendien kan je in een computerlokaal 

schooltaken afwerken.  

M
id

d
a
g
p
a
u
ze

 

Gratis avondstudie met toezicht op maandag, dinsdag en donderdag is er tot 17.30 uur, 

op vrijdag tot 17 uur. 

 

De sessies studiecoaching worden gegeven om 15.35 uur.  

 

Leerlingen die thuis weinig kans hebben om op de computer te werken kunnen dat na 

schooltijd in een computerlokaal.  

 

A
v
o
n
d
st

u
d
ie

 
Praktische informatie 
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Leraren nodigen regelmatig prominente sprekers uit tijdens de 

lessen of gaan op verplaatsing zodat leerlingen kennis kunnen 

maken met experten en interessante locaties als labo’s, 

ziekenhuis, universiteitsbibliotheek… 

 

 

 

 

 

 

De eerstejaars gaan op tweedaagse, doen er aan biotoopstudie 

wonen toneelvoorstellingen bij, brengen een bezoek aan Luik 

om hun Frans in de praktijk te brengen. Ze hebben ook een 

galabal en een sportdag. 

 

 

 

 

 

Soirée Culturée vindt elk jaar plaats en wordt 

georganiseerd voor en door onze leerlingen. 

Tijdens deze grote show tonen ze individueel of 

in groep hun talenten aan een publiek van 

(groot)ouders, leraren, klasgenoten en vrienden. 

De acts die ze brengen, zijn erg divers: zang, 

dans, muziek, woord, acrobatie ... Iedere editie 

opnieuw is het voor leraren en klasgenoten heel 

fijn en verrassend om te kunnen zien en te mogen 

mee beleven waarmee onze leerlingen naast hun 

schoolwerk bezig zijn. De hele organisatie van deze show is in handen van zesdejaars (team van de 

leerlingenraad) onder begeleiding van enkele leraren. De leerlingen organiseren zelf de audities, de 

kaartenverkoop en nog zoveel meer. Ze staan ook zelf in voor het geluid, de belichting en de presentatie 

tijdens de Soirée. Ook hier staan we vaak versteld van het organisatietalent van onze leerlingen. 

 

 

Elk jaar nemen leerlingen in de vrije tijd deel aan SVS-

competities. Zo behaalden deze leerlingen dit schooljaar, 

onder leiding van sportleraren, mooie resultaten in het 

veldlopen, volleybal, voetbal en zwemmen. 

 

 

Extra-activiteiten 
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Tweedaagsen: elk jaar heeft bij het begin van het schooljaar een tweedaagse. Het doel is dat de 

leerlingen elkaar beter leren kennen en een echte groep worden, verder wordt er gewerkt aan 

vakoverschrijdende doelstellingen. Zo gaat het eerste jaar naar Vaalbeek waar ook biotoopstudie en 

sport aan bod komen. Het tweede jaar gaat naar Zeeland waar de leerlingen ook een aantal 

aardrijkskunde doelstellingen bereiken. Het derde jaar gaat op fietstweedaagse naar Herentals. Het 

vierde jaar gaat naar de Hoge Rielen waar de leerlingen werken aan een aantal eindtermen rond 

relatiebekwaamheid. Het vijfde jaar bezoekt Gent, waar ze ook oog hebben voor kunst, geschiedenis 

en cultuur. Het zesdejaar heeft een driedaagse in Parijs.  

 

Om de twee jaar organiseert de school voor de leerlingen van de eerste graad tijdens de 

zomervakantie een fietskamp. Voor de vijfdejaars is er een skireis. 

 

De schoolloopbaan in Paridaens kunnen de laatstejaars afsluiten met een culturele groepsreis naar 

Berlijn of Rome in de krokus- of paasvakantie.  
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Leerlingen van het vijfde jaar nemen de zorg voor de eerstejaars op. Elke klas in het eerste jaar heeft 

haar eigen meters en peters. Deze vijfdejaars introduceren de leerlingen in het schoolleven, ze 

organiseren ook samen middagactiviteiten.  

 

 
 

 

 
Zit je als leerling met een vraag? Dan kan je terecht bij je klassenleraar of bij het ILB (interne 

leerlingbegeleiding). We hebben ook een huiswerk- en/of studieklas, voor wie extra begeleiding nodig 

heeft. De klassenraad kan je dat adviseren. Daarnaast heeft de school een uitgewerkt studiekeuzebeleid 

op alle momenten dat je een keuze moet maken in je studieloopbaan.  

 
 

 
De school biedt via een boekenfonds de gelegenheid aan leerlingen kant en klare 

boekenpakketten aan te kopen. Voor handboeken en verplichte lectuur hebben we een 

verhuursysteem om de financiële last voor de ouders te beperken. Alle andere studieboeken 

(naslagwerken en invulboeken) worden door de school nieuw besteld. De volledige pakketten 

worden eind augustus op school te koop aangeboden. 

 

 

 

 

Iedere leerling van de school kan boeken uit de bibliotheek ontlenen 

en/of raadplegen. Leerlingen kunnen in de bibliotheek ook boeken 

lezen tijdens de middagpauze. De werkgroep bibliotheek zorgt 

ervoor dat het aanbod steeds wordt geactualiseerd en aangevuld. In 

de oude feestzaal staat een omruilbox waar leerlingen boeken, cd’s, 

dvd’s … kunnen ruilen.  

 

 

Boekenfonds 
 

Bibliotheek 

 

Begeleiding 
 

Peters en meters 
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De school houdt ouders op de hoogte van alles wat op school 

gebeurt. Dat gebeurt via e-mail, via Smartschool (ouders 

hebben een co-account), de Facebookpagina, maar ook op 

contactavonden. Informatie over het schoolleven van elke dag 

verschijnt op de website www.paridaens.be. 

 

 

 
Waar veel mensen samenleven, zijn er omwille van de goede gang van zaken een aantal regels nodig.  

Deze regels vormen geen doel op zichzelf maar zijn een noodzakelijk middel om ieder lid van de school 

maximale kansen te bieden. 

Omdat goede omgangsvormen uitdrukking zijn van respect voor de andere, vragen we in alle 

omstandigheden van de leerlingen een verzorgd voorkomen, een verzorgde taal en een correcte houding. 

Ook verwachten we dat de leerlingen deelnemen aan alle activiteiten die tot het schoolprogramma 

behoren.  

De tekst van de leefregel wordt aan de leerlingen en hun ouders bij het begin van het schooljaar ter 

ondertekening voorgelegd. Je vindt hem ook op de website www.paridaens.be. 

 
  

communicatie met de school 

 

Leefregel binnen onze school 

 

http://www.paridaens.be/
http://www.paridaens.be/
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We zijn een school in het midden van de stad. We voeren daarom een actief fietsbeleid. Veel leerlingen 

komen met de fiets naar school en samen met de ouderraad sensibiliseren we onze leerlingen rond 

verkeersveiligheid. Daarom kochten we 25 schoolfietsen aan die we gebruiken als alternatief voor een 

passieve busrit om met een klas een excursie in de buurt te doen.  

Bereikbaarheid 

 

De meeste leerlingen komen met de fiets naar school. Ze kunnen hun fiets veilig 

stallen in de fietsenkelder, die bereikbaar is via het Damiaanplein en de brandgang.  
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Het openbaar vervoer is uiteraard 

veilig en zuinig. In Leuven hebben de 

meeste lijnbussen een halte op 

loopafstand van de school.  

 

De afstand van het station van 

Leuven naar de school bedraagt te 

voet 20 minuten. Er vertrekken aan 

het station voortdurend bussen naar 

het Rector De Somerplein. 
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Het is sinds het nieuwe circulatieplan in Leuven niet meer zo eenvoudig om met de 

auto tot aan de school te raken. Er zijn afzetpunten aan de Bodartparking, de 

Tervuurse Poort, de Kapucijnenvoer en de Naamsestraat. Op termijn komt er een 

kiss and ride zone in het Refugehof. Je kan vandaag over het speelveld naar de school 

komen.  Het gebruik van deze afzetpunten maakt de onmiddellijke omgeving van de 

schoolpoort minder druk en dus veiliger voor alle leerlingen. 
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Fietsbeleid 
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Paridaens vormt samen met het Sint-Pieterscollege en het Heilige-Drievuldigheidscollege de vzw 

Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle (LKSD). We hebben hetzelfde schoolbestuur.  

 

Onze scholengemeenschap is de scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Leuven 

(KSLeuven). Tot deze scholengemeenschap behoren de 16 katholieke secundaire scholen van Groot-

Leuven.  

 

Alle scholen van KSLeuven werken samen met het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding in Leuven 

(VCLB) Karel Van Lotharingenstraat 5, 3000 Leuven, tel. 016 28 24 00. Mevrouw Kim Goossens is als 

psychosociale medewerker van het VCLB verbonden aan onze school.   

Structuur 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Info over het aanmelden en inschrijvingen in het eerste jaar  

secundair onderwijs vind je 

 

 

 op onze website www.paridaens.be 

 

 

 

 

 

 

 op de website van onze scholengemeenschap www.ksleuven.be\inschrijvingen 

 

 

 

 op onze opendeurdag op zaterdag 22 april 2017 tussen 11.00 en 17.00 uur  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijvingen 

 

http://www.paridaens.be/
http://www.ksleuven.be/inschrijvingen

