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Welkom
Ursulinen Mechelen (UM) is een christelijk geïnspireerde school aan de rand
van het Mechelse stadscentrum, nabij
de Brusselpoort. UM secundair telt
ongeveer 1 400 leerlingen en 200
personeelsleden.
Wij bieden heel wat studierichtingen
aan in ASO en in de studiedomeinen
Personenzorg en Handel in BSO en
TSO. Ons talentgericht en kwaliteitsvol
onderwijs zetten wij in de verf door het
werken met talentmodules/basisopties
in de eerste graad. Een leerling kiest
wat hij of zij graag doet en kan in de
brede eerste graad al proeven van wat
later wordt uitgediept en ontwikkeld in
de tweede en de derde graad. De
profielen voor deze talentmodules en
basisopties vind je terug in
het FLASH-magazine en op onze
website. U vindt er ook onze visie op
de eerste graad.
Onze school stimuleert ondernemingszin van in de eerste graad en heeft oog

voor de talenten van elke leerling. Ons kwaliteitsonderwijs,
onze persoonlijke, gedreven en warme aanpak, de sterk
betrokken leerlingenbegeleiding, de inzet en de dynamiek
van ons personeel zijn een voortdurende stimulans voor
iedereen.
Onze leerlingen moeten kunnen functioneren in de maatschappij van de 21ste eeuw en daarom spelen we in op de
uitdagingen van globalisering, digitalisering en duurzaamheid. Wij leren onze leerlingen omgaan met diversiteit. Een
school met diverse richtingen (ASO - BSO -TSO) in een
multiculturele stad is een meerwaarde. Wij bevorderen de
emancipatie, het wereldburgerschap en de solidariteit van
àl onze leerlingen.

Wil je meer informatie? Neem gerust contact op of kom
kennismaken op één van onze infomomenten. Die vind je
achteraan in de brochure.

We maken ook werk van een gedifferentieerde lesaanpak
en zorgen voor de nodige professionalisering.
UM heeft een lange traditie van excursies en (buiten
landse) reizen en neemt deel aan uitwisselingsprojecten,
olympiades en (buitenlandse) stages. Wij gaan prat op
actieve participatie, met allerlei raden en werkgroepen
waar iedereen zijn zegje kan en mag doen. Ursulinen
Mechelen is een zeer dynamische school met tal van
culturele, sportieve en sociale activiteiten, een school
waar hard gewerkt wordt en waar leerlingen moeten
(leren) werken om een getuigschrift en/of diploma te
kunnen behalen.

Miek Thielemans - ped. directeur 1ste graad
Diane De Wachter - ped. directeur 2de graad, directeur onderwijs
Mieke Acke - directeur ondersteunende diensten, ped. directeur Mode
Pascale Geerolf - ped. directeur 3de graad en 7de jaren
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Studieaanbod

2de jaar: basisopties
2A

STEM-Wetenschappen

1ste jaar: talentmodules
1A

Taal en cultuur

Latijn-STEM

Maatschappij en Welzijn

STEM-Wetenschappen
Taal en cultuur

Economie en Organisatie

2B

Economie en welzijn

1B

4

Onthaalklas

Latijn-STEM
Grieks-Latijn

Economie & Organisatie
Maatschappij & Welzijn

3de & 4de jaar
ASO

Economie (optie talen of wiskunde)
Grieks - Latijn (optie talen of wiskunde)
Humane wetenschappen
Latijn (optie talen of wiskunde)
Wetenschappen

TSO

Business economics (Handel)
Sociale en technische wetenschappen

BSO

Kantoor
Verzorging - voeding

5de & 6de jaar
ASO

Economie - moderne talen
Economie - wiskunde
Grieks - Latijn
Humane wetenschappen
Latijn - moderne talen
Latijn - wetenschappen
Latijn - wetenschappen - wiskunde
Latijn - wiskunde
Wetenschappen - wiskunde

TSO

Accountancy & IT (Boekhouden - informatica)
Business economics (Handel)
Gezondheids - en welzijnswetenschappen
Office Management & Communication
(Secretariaat  - talen)

Sociale en technische wetenschappen

BSO

Kantoor
Verzorging

7de specialisatiejaren
Business Support (Kantooradministratie en gegevensbeheer)
Thuis- en bejaardenzorg / Zorgkundige
Kinderzorg
Mode: Modespecialisatie en trendstudie

Se-n-Se
Mode: Creatie en patroonontwerpen
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UM-praktisch
MIDDAGPAUZE

STUDEREN OP SCHOOL

De leerlingen eten tijdens de middag op school of thuis.
Vanaf het vierde jaar mag je, mits toelating van je ouders,
buiten de school eten.

Wie wil, kan naar de gratis avondstudie komen van 15.40 tot
17.00 uur. Je moet je wel vooraf inschrijven. Elke middag kan
je in onze bibliotheek samen met je klasgenoten aan groepstaken werken in de ‘groepswerkklas’.

UM heeft meerdere kleurrijke eetzalen. Je kan er gezellig
samen zitten en je lunchpakket verbruiken of soep, een
broodje, een warme lunch of een dessertje aankopen. Je
betaalt er met een soort bankkaart waarop je ouders een
saldo kunnen storten. Wij vragen om herbruikbare brooddozen en drinkbussen mee te brengen en streven naar
afvalvrije verpakkingen.
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Begeleiding nodig bij het maken van taken en het studeren
van lessen? Het kan voor de eerstejaars op maandag en
donderdag in de gratis huiswerkklas van 15.40 tot 16.25 uur.
Op maandagavond kan je als leerling van de 2de en 3de
graad aansluiten in onze Drive-in Leren leren in de bibliotheek. Een leraar beantwoordt er graag al je vragen rond
studiemethode, planning, organisatie ...
Tijdens de proefwerken kan je ‘s namiddags
op school studeren.

UM-LOOK
Een leerling van UM kent het verschil tussen school- en
vrijetijdskledij en kleedt zich stijlvol. Afspraken hierover vind
je in het schoolreglement.

SCHOOLAGENDA

Tijdens de lessen L.O. draag je:
 witte turnpantoffels of sportschoenen
(geen zwarte zolen),
 een T-shirt met logo van de school (op school aan te
kopen),
 een donkerblauwe, grijze of zwarte jogging,
legging of short.

Je schoolagenda (op papier én digitaal) is
een belangrijk persoonlijk planningsinstrument voor je
schoolwerk. In de papieren agenda vind je ook heel wat
informatie o.a. het ABC met basisafspraken en leefregels.
Achteraan vind je ook aparte rubrieken voor het opvolgen
van te laat komen, leren leren op school, leren leven op
school (attitudes) en het aanvragen en verlenen van bijzondere toelatingen. Je hebt je agenda elke schooldag bij.

BOEKEN

NIEUWSBRIEF EN KALENDER

Je krijgt bij de definitieve inschrijving toegang tot een online
platform om je boeken te bestellen. Een aantal leerboeken
kan je huren van de school via het boekenfonds. Werkboeken en standaardwerken zoals een atlas of een rekenmachine kan je via de school aankopen.

In de maandelijkse UM-Nieuwsbrief en kalender vind je alle
praktische mededelingen en een overzicht van de activiteiten. Deze nieuwsbrief en kalender staan ook op Smartschool.

ICT
We hebben meer dan 350 laptops, notebooks en iPads die
leerlingen in de les gratis kunnen gebruiken.

Op centrale plaatsen zijn er beeldschermen en prikborden.
Hierop afficheren wij alle mededelingen aan leerlingen:
studie-uren, activiteiten, leerlingenraden, groene ploegen …

SMARTSCHOOL

LOCKERS

Wij werken met Smartschool als elektronisch leerplatform.
Je vindt hier je schoolagenda, je puntenlijst, extra oefeningen én de verbetersleutels op terug. Je kan berichten naar
leraren en medeleerlingen sturen.

Leerlingen van de 1ste graad hebben kasten in hun klaslokaal
waarin zij materiaal kunnen opbergen. Vanaf het 3de jaar kan
je jaarlijks een locker of opbergkastje huren. Dit kastje
reserveer je bij de inschrijving.

INFOBORDEN VOOR LEERLINGEN
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SCHOOLREKENING
In december, maart en juni ontvangen je ouders een schoolrekening (voor kopieën en activiteiten), die zij per overschrijving kunnen betalen. Je moet dus in principe geen
geld meebrengen naar school.

ENGAGEMENTSVERKLARING OUDERS
Inschrijven in onze school is niet vrijblijvend. Bij de opleiding
en de opvoeding van onze leerlingen rekenen wij op een
positieve houding en medewerking van de ouders bij:
 het schoolwerk dat buiten de school(tijd) moet gebeuren
(lessen leren, taken maken, documentatie en informatie
opzoeken op het internet en in de bibliotheek, verplichte
lectuur, groepswerk …);
 het respecteren van het schoolreglement;
 de realisatie van de missie en het opvoedingsproject van
Ursulinen Mechelen.
In de engagementsverklaring die ouders bij de start van
het schooljaar ondertekenen, staan wederzijdse afspraken
i.v.m.:
 aanwezigheid op infoavonden en oudercontacten;
 regelmatige aanwezigheid op school van zoon/dochter en
spijbelbeleid;
 positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal,
het Nederlands;
 voorstellen i.v.m. leerlingenbegeleiding.
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Warm welkom
KLASLERAAR
De klasleraar is een vakleraar die speciale aandacht heeft
voor de klasgroep én voor elke leerling afzonderlijk. Hij of zij
is de persoon bij wie je in de eerste plaats terecht kan
wanneer je vragen of problemen hebt, die je steunt en
aanmoedigt. Hij of zij vervult een belangrijke rol in het
contact met je ouders.

ONTHAALDAGEN VOOR EERSTEJAARS

KLASPETERS EN -METERS
Alle klassen van het eerste jaar krijgen een klaspeter of
-meter uit de 3de graad. Deze leerlingen maken hen
wegwijs in het schoolleven en begeleiden hen waar nodig.
Wij organiseren enkele gezamenlijke activiteiten. De peters
en meters gaan mee op onthaaldagen en feesten mee op
de 1-2-fuif.

Om je klasgenoten en je leraren beter te leren kennen,
organiseren wij begin september onthaaldagen in
De Flipper in De Panne. Via spel en sport maak je kennis
met elkaar en met de leraren van het 1ste jaar. Deze
succesformule passen wij reeds vele jaren toe. Alle praktische afspraken delen wij mee op de eerste schooldag.

INFOAVONDEN

(SPORTIEVE) KLASDAGEN

Wij verwachten hierop alle ouders. Aanwezigheid op
de infoavond maakt deel uit van het engagement dat
de ouders op zich nemen.

Voor de 2de tot en met de 7de jaars voorzien wij in
september een (sportieve) klasdag. Nieuwe leerlingen
kunnen op een sportieve manier kennismaken met hun
klasgenoten. Zo stimuleren wij teamgeest.

In september organiseren wij per leerjaar infoavonden voor
alle ouders. Zij kunnen kennismaken met de klasleraar van
hun zoon of dochter die hen specifieke informatie bezorgt
over de klas, de aanpak en het programma. De juiste data
delen wij bij de inschrijving mee.
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UM rapporteert
UM’ers komen in de eerste plaats naar school om te leren.
Zowel ouders als leraren verwachten dat je dagelijks
studeert.
Jij en je ouders kunnen de resultaten van je overhoringen,
toetsen en persoonlijk werk opvolgen via het elektronisch
open puntenboek. Daarnaast brengen wij ongeveer om de
zes weken je ouders en jezelf op de hoogte van de stand
van zaken via een tussentijds rapport. Op dit rapport staat
er een cijfer per vak. Dat cijfer is het gemiddelde van de
resultaten van overhoringen, controletoetsen, taken en
vakgebonden attitudes van het tri- of semester.
Wij evalueren via proefwerken (twee tot drie keer per jaar)
of via gespreide evaluatie. Wij volgen je van nabij op zowel
voor kennisverwerving als voor inzet, vaardigheden en
attitudes (competenties).
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Wij beoordelen ook de leer - en leefhouding.
We werken met basisafspraken:
Respect:
je komt afspraken na
je doet wat gevraagd wordt
je gaat hierover niet in discussie
je gebruikt een verzorgde taal
Materiaal:
 elke les heb je het gevraagde leermateriaal en
je agenda bij
Taken:
voer je uit volgens de opgegeven instructies
 geef je af op het afgesproken tijdstip
Op tijd:
 je bent elke dag op tijd in de rij en/of aan het lokaal.
 je bent op tijd en met het nodige materiaal
aanwezig in het lokaal
Leefregels en vakafspraken:
 geen gsm/smartphone tijdens de lesdag

De toelichting bij het cijfer vind je in de vakcommentaren. Bij
het rapport zit een toelichting bij de verhoudingen en
berekeningen.

Indien er extra begeleiding nodig is, volgt er een gesprek
met de (klas)leraar en waar nodig met de coördinator,
de directie, de interne leerlingenbegeleider (ILB) of
de CLB-medewerker.

Eind oktober bespreken wij met je ouders op het eerste
individuele oudercontact de resultaten van het eerste
rapport dagelijks werk en de informatie van de eerste
begeleidende klassenraad. Voor de kerstvakantie haal je
samen met je ouders je kerstrapport op bij de klasleraar.
De resultaten van één of meerdere vakken kan je nadien
nog bespreken met je vakleraren.
Eind tweede trimester organiseren wij een leerlingencontact. Op het oudercontact in april/mei bespreken wij
je voorlopige studiekeuze. Eind juni haal je samen met
je ouders het rapport af bij de klasleraar.
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Onze troeven
 Een ruim en talentgericht studieaanbod met
studiekeuzebegeleiding zowel gericht op verder
studeren in het hoger onderwijs als op de arbeidsmarkt.
 Degelijk eigentijds kwaliteitsonderwijs met aandacht
voor extra uitdaging en remediëring.
 Onze leerlingen leren omgaan met diversiteit.
Excellente voorbereiding op hoger onderwijs: eindwerk,
seminaries, gefundeerde studiekeuze.
 Een christelijk geïnspireerde opvoeding met sociale
activiteiten, eigentijdse bezinningen en solidariteitsacties.
 Een sterk uitgebouwde leerlingenbegeleiding.
Enthousiaste en vakbekwame leraren die zich
voortdurend bijscholen.
 Een directie- en lerarenteam dat bezorgd is om het
welbevinden van de leerlingen en hun toekomstkansen.
 Echte leerlingen- en ouderparticipatie.
 Extra uitdagingen via deelnames aan olympiades
en wedstrijden en via samenwerking met het hoger
onderwijs.
 Een brede kijk op de wereld: heel wat projecten en
activiteiten, reizen, Europese uitwisselingsprojecten en
stages in het buitenland, cultuuractiviteiten.

 Eigentijdse infrastructuur: goed uitgeruste klas- of
vaklokalen, ICT-lokalen met de nieuwste programma’s,
multimedia-apparatuur en digitale borden en heel wat
iPads, notebooks en laptops.
 Alle voordelen van een centrale ligging in de
scholen- en studentenstad Mechelen.
 Naschoolse sport.

Vanaf het 3de jaar ASO kan je een zaakvak
(bv. aardrijkskunde, lichamelijke opvoeding
...) in een andere taal volgen.
3de jaar ASO:
– lichamelijke opvoeding in het Frans
– geschiedenis in het Engels.
 de jaar ASO:
4
– lichamelijke opvoeding in het Frans
– aardrijkskunde in het Engels.
 de jaar ASO/TSO:
5
– chemie in het Engels in de wetenschappelijke richtingen
– wiskunde in het Frans in taalrichtingen
– esthetica in het Frans

Wat verwacht UM?
WIJ STREVEN ERNAAR DAT ONZE LEERLINGEN:
 een groeimindset hebben, steeds willen bijleren, veel willen weten
en (zelf) ontdekken.
 veel willen bereiken en bereid zijn daar hard voor te werken.
 hoge eisen durven te stellen aan zichzelf.
 zich leren aanpassen aan onverwachte en nieuwe omstandigheden.
 sociaal zijn en graag samenwerken met en voor anderen.
diversiteit ervaren als een meerwaarde en een verrijking.
regels leren aanvaarden om te kunnen samenwerken en samenleven.
een eigen mening ontwikkelen en die op een gepaste manier uiten.
bereid zijn te luisteren naar de mening van anderen en die respecteren.
 leren opkomen voor zichzelf en voor anderen op een respectvolle manier.
 respect tonen voor de christelijke visie van de school en andere
(geloofs)overtuigingen.
 zelfstandig, ondernemend en taalvaardig willen worden.
 opkomen voor de natuur en het milieu.
 zich eerlijk en sportief opstellen.
 op tijd en stond plezier kunnen maken en kunnen genieten van de mooie
dingen van het leven.
fier zijn op ‘hun’ school.
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UM’ers
LEREN EN LEVEN
Samen met je klasgenoten werk je van bij het begin van het schooljaar
aan een toffe klas, een hechte groep. Als een klasgenoot afwezig is,
houden anderen of de vakleraar de notities bij. Je klasleraar is bijzonder
bekommerd om je klas en zorgt dat jij tijdig de nodige informatie krijgt.
In het eerste jaar werk je in Mens & samenleving en Code & Learn L@b
wekelijks aan leren leren, leren leven, computationeel denken en leren
kiezen in de 21ste eeuw.

►►“Leren Leren” gebeurt samen met elke leraar in elk vak
apart en volgens een uitgestippelde leerlijn. Regelmatig
geeft je klasleraar een aantal studietips die het studeren
vergemakkelijken en nuttige aanwijzingen om goede
resultaten te behalen.
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►►Wij maken gebruik van de OVUR-methode (Oriënteren,
Verkennen, Uitvoeren en Reflecteren). De OVUR-methode
helpt je bij het zelfstandig en planmatig werken.

►►Jongeren groeien op in een boeiende wereld. Hoe ga je
om met bepaalde verleidingen en uitdagingen? Dit komt
aan bod in het onderdeel “Leren Leven”. Je leert jezelf
kennen, krijgt meer zelfvertrouwen, leert opkomen voor
jezelf en anderen.

►►Als voorbereiding op het hoger onderwijs hebben onze
leercoaches speciaal voor de derde graad een handleiding
ontwikkeld om onze leerlingen te helpen hun leer- en
studeerproces te optimaliseren.

►►Bovendien leer je elkaar respecteren, echt luisteren naar
elkaar, over jezelf praten en conflicten oplossen. Op die
manier kan je vrienden maken en behouden en voel je
je verbonden met elkaar en met UM.

PERSOONLIJKE AANPAK
Een UM’er kan steeds terecht bij:
 de klasleraar die speciale aandacht heeft voor de
klasgroep én voor elke leerling afzonderlijk. Hij of zij is
de eerste contactpersoon voor de ouders.
 de vakleraren die niet alleen hun vak onderwijzen,
maar ook inzichten en vaardigheden, waarden
en normen bijbrengen.
 een vertrouwensleraar voor persoonlijke problemen.
 de graadcoördinatoren en de graadverantwoordelijken
op het leerlingensecretariaat die zorgen voor de algemene
organisatie en die de individuele begeleiding van
de leerlingen mee opvolgen.
 de interne leerlingenbegeleiders (ILB) van de school,
de CLB-medewerkers van Het Kompas en de pedagogische directie die in nauw overleg met graadcoördinatoren
en leraren de leerlingen opvolgen. Zij geven hulp en
advies bij studieproblemen en persoonlijke problemen.
Zij begeleiden ook mee het studiekeuzeproces.
 je leercoach als je nood hebt aan extra individuele
leerondersteuning. Hij of zij leert je beter organiseren en
helpt je met een effectieve leermethode.
 je attitudecoach om je leefhouding te optimaliseren.
 de taalcoach. Als je een taalprobleem hebt dat je slaagkansen belemmert, kan je naar de wekelijkse inhaalles taal.
 het luisterend oor van de leerlingenraad en van hun
vertrouwensleerlingen.
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Opvoedingsproject
MISSIE & VISIE
Ursulinen Mechelen maakt deel uit van KITOS, katholieke
Scholengroep Regio Mechelen. KITOS staat voor Kwaliteit,
Katholiek, het Individu, de leerling staat centraal,
Innovatie, Talentgericht, Openheid en Solidariteit.
Onze christelijke inspiratie en de verschillende schooltradities zijn het fundament van onze kernwaarden.
Het uiteindelijke doel is in een warm en verbonden
schoolklimaat kwaliteitsvol onderwijs te verstrekken zodat
elk kind en elke jongere zijn of haar unieke talenten kan
ontdekken en ontplooien. De volgende vier kernwaarden
zijn de pijlers van onze missie: openheid, innovatie,
verbondenheid en solidariteit.
Meer info zie www.kitosscholen.be
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DYNAMISCH EN TOEKOMSTGERICHT
Ursulinen Mechelen begeleidt alle leerlingen vanaf
de kleuterschool tot het einde van het secundair onderwijs.
Dankzij een ruim en kwaliteitsvol studieaanbod kunnen
de leerlingen een studierichting kiezen die beantwoordt aan
hun interesses en talenten. Wij staan borg voor degelijk
onderwijs waarbij de leraren met de nodige deskundigheid hun vakken onderwijzen en maatschappelijk kaderen.
Wij hebben daarbij veel aandacht voor het culturele, het
muzische, het expressieve en het internationale. De
leraren staan open voor de leefwereld en de cultuur van
onze leerlingen. Zij hebben oog voor maatschappelijke
tendensen en leren de leerlingen verantwoorde keuzes
maken en een kritische, maar constructieve houding aan
te nemen.

OPVOEDINGSPROJECT VAN URSULINEN MECHELEN

CHRISTELIJK EN BETROKKEN

Wij bieden kwaliteitsvol en toekomstgericht onderwijs.
Onze leeromgeving is dynamisch en innovatief. Wij kiezen
voor een open communicatie. Vanuit onze christelijke
inspiratie en sterke betrokkenheid begeleiden wij kinderen
en jongeren in hun groei naar zelfstandigheid.

Ons opvoedingsproject steunt op evangelische waarden
ons voorgesteld door Jezus van Nazareth en Angela Merici,
stichteres van de congregatie van de Zusters Ursulinen.
Waarden als liefde en vreugde, vrede en verdraagzaamheid, geloof, hoop en vertrouwen, geduld en hartelijkheid
geven wij gestalte op onze school, in onze zorg voor elkaar,
in onze aandacht voor al wie aan ons wordt toevertrouwd.

In nauwe samenwerking met de ouders willen wij begeleiding bieden bij de totale persoonlijkheidsvorming van onze
leerlingen. Zo willen wij voor hen groeikansen creëren ook
inzake christelijk engagement.

OPEN COMMUNICATIE
Wij willen bouwen aan een school waar samenwerking
en solidariteit een positief leer- en leefklimaat scheppen
zodat onze leerlingen opgroeien tot relatiebekwame
jongeren. Van iedereen, zowel leerlingen als ouders, leraren
als directie verwachten wij dat zij samen denken,
overleggen en handelen en dit steeds vanuit respect
voor elkaars mening. Leraren, leerlingen en ouders geven
wij inspraak in wat reilt en zeilt op onze school zodat zij
zich mee verantwoordelijk voelen voor de vorming, de sfeer
en de geborgenheid.

KWALITEITSVOL EN INNOVATIEF
Wij hechten in onze school veel belang aan een degelijke
en kwalitatieve vorming. Onze leerlingen kiezen, samen
met leraren en ouders, het meest geschikte leertraject.
Wij coachen hen hierbij voortdurend. De leraren spannen
zich in om elke leerling te begeleiden en de nodige ondersteuning te geven in het “leren leren” en in het “leren leven”
in onze samenleving. Hiervoor werken wij met uitgestippelde
leerlijnen. Waar nodig geven wij extra aandacht aan
leerlingen die extra uitdagingen nodig hebben of die
leermoeilijkheden of persoonlijke problemen ondervinden.
Wij proberen onze leerlingen de wereld van morgen te

laten zien in onze schoolomgeving. Een Open Leercentrum,
digitale borden, iPads, laptops, geïntegreerde proeven,
eindwerken, seminaries, deelname aan projecten en
olympiades en professionalisering dragen bij aan onze
innovatieve leeromgeving.

ZELFSTANDIG
Wij willen onze leerlingen begeleiden op weg naar
een positief zelfbeeld, gebaseerd op zelfrespect
en zelfvertrouwen. Wij stimuleren hen om flexibel en
creatief te zijn zodat zij zelf oplossingen kunnen vinden in
nieuwe situaties. Wij leren onze leerlingen op te komen
voor zichzelf zonder anderen te kwetsen. Wij helpen hen
vaardigheden te verwerven om zich te handhaven in een
snel evoluerende wereld en zo de toekomst met verantwoordelijkheidszin en vertrouwen tegemoet te gaan.
“Besef dat jij verantwoordelijk bent voor
diegenen die je zijn toevertrouwd. Draag ze
in je hart, niet alleen hun naam maar ook
hun aanleg en heel hun persoonlijkheid,
de omstandigheden waarin ze leven en
alles wat ze aanbelangt. Moeilijk is dat
niet, als jij maar echt van hen houdt.”
H. Angela Merici,
stichteres van de
orde der Ursulinen
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UM kijkt naar de wereld
REIZEN, STAGES, UITWISSELINGEN EN PROJECTEN
De leerlingen kunnen deelnemen aan (buitenlandse) reizen
en projecten.
 In het 2de jaar kunnen leerlingen tijdens de krokusvakantie
vrijblijvend deelnemen aan een skivakantie in Oostenrijk.
De leerlingen van 2 B gaan op inleefproject in de Kempen.
 De leerlingen van 3 ASO maken kennis met Wallonië
tijdens een tweedaagse taalexcursie.
 De leerlingen van 3 TSO maken een daguitstap naar Luik.
 De leerlingen van 4 Grieks-Latijn en Latijn gaan op
tweedaagse naar Trier.
 De leerlingen van 4 Verzorging-voeding gaan een week
werkplekleren op locatie.
 De leerlingen van 3 en 4 Kantoor gaan op tweedaagse
naar Brussel (3 Kantoor) en Luik (4 Kantoor).
De leerlingen van 5 ASO en TSO krijgen de gelegenheid
om Parijs te ontdekken tijdens een tweedaagse excursie.
 In de zomervakantie tussen het 5de en 6de jaar kunnen
vijfdejaars op culturele reis naar Griekenland, de bakermat
van onze beschaving.
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 De leerlingen van de richting Office Management &
Communication mogen op buitenlandse stage naar
Nantes en 7 Business Support naar Londen en
Edinburgh.

 Als je in de 3de graad zit, kan je deelnemen aan een
inleefreis. Zo zijn we al naar Bolivië (El Molino) en Tanzania
(Endallah) geweest.
 Alle leerlingen van hogere jaren kunnen deelnemen aan een
culturele reis naar een trendy Europese stad of regio
(Amsterdam, Barcelona, Berlijn, Boedapest, Londen, Rome,
de Cevennes en Nîmes …)

Jouw mening telt
Inspraak van de leerlingen is een belangrijk element voor
een goede schoolwerking en sfeer. Hierbij speelt de
leerlingenraad een centrale rol.
Wij willen daadwerkelijk iets betekenen voor en veranderen
aan de school. En samen met de andere gemotiveerde
leden van de overkoepelende leerlingenraad doen wij dat
ook. Wij denken niet onrealistisch maar zijn ambitieus, wij
zijn niet saai maar geëngageerd. Als wij kijken naar wat er
de afgelopen jaren al gerealiseerd is, zijn wij fier. Onze
kleurrijkere speelplaats, de picknickbanken, versierde
wc’s en een gesmaakte valentijnsactie waarvan de opbrengst naar een sociaal fonds in de school ging, zijn hierbij
enkele hoogtepunten.

elke leerling de kans krijgt om zijn zegje te doen en de
school mee vorm te geven.
In welk jaar jij ook zit, welke richting jij ook volgt, jouw
mening telt!
Met ons engagement maken wij de school actiever,
gezelliger en warmer en daar zijn wij trots op!
Chloè Bruyninckx & Helena Decorte

Al enkele jaren trekken wij met onze leerlingenraad op een
uitwisseling naar de leerlingenraad van Brentwood Ursuline
Convent High School (Londen). We mochten hen ook al drie
keer ontvangen in UM.
Naast de overkoepelende leerlingenraad is er ook nog de
milieuraad, gezondheidsraad, verkeersraad en slotfestivalraad. Deze raden dragen verschillende steentjes bij
om de school tot een aangenamere plek te maken. Iedereen kan toetreden tot deze raden waardoor ook letterlijk
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UM: meer dan alleen studeren
Hard werken en studeren is de eerste taak van een UM’er,
maar echte UM’ers nemen ook deel aan allerlei activiteiten,
zetten zich in voor het goede doel en nemen zelf initiatief.
 Wij zijn een dynamische school en organiseren veel
culturele, sportieve en sociale activiteiten: filmforum in
Utopolis, middeleeuwse dag, UM-quiz, milieudag,
gedichtendag, schooltoneel, UM-barbecue, sportieve
klasdagen, Schrijf-ze-VRIJdag (Amnesty International),
UM-slotfestival … Ons naschools sportaanbod is uitgebreid: dans, voetbal, volleybal … Onze ‘Dance Crew’,
volleybalploeg en meisjesvoetbalploeg behalen vaak
medailles! Regelmatig organiseren we sportieve wedstrijden tussen leraren en leerlingen.
 Puur cultuur: een eigentijds uitgebreid aanbod aan
culturele activiteiten voor onze vijfde- en zesdejaars.
 Speciaal voor het 1ste jaar zijn er de UM-onthaaldagen
aan zee, het familieontbijt, het grootoudersfeest, de
bosexcursie, het verkeersproject …
 UM’ers van hogere jaren kunnen deelnemen aan Europese
uitwisselingen en meerdaagse internationale reizen en
inleefreizen.
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 Elk schooljaar hebben wij solidariteitsacties. Wij wandelen
of lopen dan voor het goede doel. De leerlingen organiseren een solidariteitsmarkt waar je heel wat zelfgemaakte
spulletjes kan kopen. Jaarlijks bakken ze ook pannenkoeken voor Music for life. We nemen ook deel aan Rode
Neuzen Dag.
 Wij begeleiden onze leerlingen naar het hoger onderwijs
via voorbereiding op allerlei olympiades (Latijn, wiskunde,
wetenschappen …), taalwedstrijden, op de toelatingsproeven voor tandheelkunde en geneeskunde en de ijkingsproef wiskunde voor ingenieursstudies zowel in de lessen
als tijdens de seminaries.
 Het milieu is een zaak van ons allemaal. Met verschillende
initiatieven motiveren wij de leerlingen om het milieu een
handje toe te steken. Maandelijks vergadert de milieuraad
(leerlingen, leraren en ouders) en organiseren wij projecten:
  – een brooddozen- en drinkbussenactie,
  – onderhouden van de plantenbakken op de speelplaats,
  – een groene ploeg die twee maal per dag alle rondslingerende papiertjes en lege blikjes deponeert in de
juiste vuilnisbakken,
  – deelname aan de Dikketruiendag en ‘Afvalarme school
2020’ …
  – een klimaatweek met sensibiliserende workshops en
klimaatlessen

  – de conflictaanpak en het herstelgericht werken via o.a.
de no-blame aanpak
  – het M3 model: Meet, Mix & Match met als symbool de
‘babbelboom’.
  – de Conflixers, leerlingen die aanspreekbaar zijn om te
bemiddelen als er zich conflicten tussen leerlingen
voordoen. Ze kregen een opleiding om als leerlingbemiddelaar aan de slag te gaan op onze school.
  – onze focus op de talenten van leerlingen.

Pesten, dat kan niet! We hebben een duidelijk beleid om
pesten te voorkomen en aan te pakken. We bevorderen
het welbevinden van elke leerling, versterken een
positief school- en klasklimaat en leren onze leerlingen
omgaan met verschillen door:
  – de brede waaier aan middagactiviteiten
  – een coach voor cyberpesten
  – ee antipestbrievenbussen en het emailadres:
cybermisbruik@ursulinenmechelen.be
  – het nomineren en vieren van de ‘golden hUMans’ voor
mensen die iets bijzonder hebben gedaan waardoor ze
waardering verdienen
  – de Peters-Meters-werking
  – de vertrouwensleraren en -leerlingen

 In UM zijn er op geregelde tijdstippen bezinningsmomenten
en vieringen. De groep schoolpastoraal (OASE) bereidt
deze samen met de leerlingen voor:
  – De kerstviering in de O.-L.-Vrouw o/d Dijlekerk brengt
onze leerlingen samen.
  – Tijdens de Vasten ondersteunen leerlingen allerlei
solidariteitsacties, zowel buitenlandse (Bolivië, Tanzania, Kenia ...) als binnenlandse projecten.
Elk schooljaar maken we werk van verkeersveiligheid. We
vinden het belangrijk dat je je zichtbaar verplaatst in het
verkeer. We zijn voorstander van fluo! We organiseren
geregeld onaangekondigde acties aan onze schoolpoort.
Draag je fluo? Dan word je beloond!
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UM-bereikbaarheid
UM is zeer centraal gelegen:
 vlakbij de Brusselpoort,
 op wandelafstand van de historische binnenstad,
het Conservatorium, de Lamot-site en
het Cultuurcentrum.

Voetgangers komen ‘s morgens langs de verkeersarme
Milsenstraat of de Sint-Jacobstraat 15.

UM ligt aan de rand van de stad en is bijgevolg goed
bereikbaar per fiets, met de auto en met het openbaar
vervoer.

MET DE FIETS

Wie met de trein komt, hoeft slechts 10 minuten te stappen.
In de onmiddellijke omgeving van de school vind je meerdere
stopplaatsen van De Lijn.

UM-FIETSEN

Via de routeplanner van De Lijn (www.delijn.be) en NMBS
(www.nmbs.be) kan jij zelf je route naar school bepalen.
Je vindt deze planners op onze website onder ‘Praktisch’.
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TE VOET

Heel wat leerlingen komen naar onze school met de fiets.
Fietsers bereiken de school langs de Sint-Jacobstraat 15.

De school beschikt over een 60-tal UM-fietsen. Voor de
lessen Lichamelijke opvoeding kunnen de leerlingen van
de 3de graad zo naar sportpark de Nekker fietsen.
Op die manier stimuleren wij het gebruik van de fiets als
vervoermiddel en tegelijkertijd werken wij aan de fysieke
conditie én aan het milieubewustzijn van onze leerlingen.
Bovendien leren zij het verkeersreglement respecteren,
ook wanneer zij zich in groep verplaatsen.

PRACHTIGE NIEUWBOUW
Met onze prachtige nieuwbouw verhogen we het leef- en
leercomfort van onze leerlingen en leraren en passen we
ons nog meer aan aan de pedagogisch-didactische noden
van de 21ste eeuw.
Een groene pleinzone zorgt voor meer ruimte. De ondergrondse fietsenstalling herbergt 750 fietsen. Een nieuw
onthaal, twee grote polyvalente zalen voor projectwerking
en talentmodules, een ruim sanitair blok, 11 klaslokalen en 3
grote wetenschapslokalen, ingericht volgens de nieuwe
STEM-normen, geven het nodige comfort.
Helemaal bovenaan situeert zich een grote sportzaal, met
kleedruimtes. Op de speelplaats kunnen leerlingen bij
regenweer gaan schuilen op een lichtrijke overdekte
speelplaats, met pingpongtafels.

© Stijn Bollaert
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Je toekomst begint bij UM!
EVA WACHTELAER

LIES VANHAECHT

Afgestudeerd in Wetenschappenwiskunde, 2014. Studeert Biomedische
wetenschappen aan de Universiteit
van Antwerpen.

Afgestudeerd in Latijn-wiskunde, 2015.
Studeert Wiskunde aan de KU Leuven.

“In Ursulinen Mechelen heb ik een geweldige tijd gehad. Ik
heb er de kleuter-, lagere en middelbare school doorlopen
en ben over het hele traject tevreden geweest over de
aanpak, begeleiding en kwaliteit van het onderwijs. Ik heb
er vrienden voor het leven gemaakt en ben gegroeid tot de
persoon die ik nu ben. Daarnaast heeft UM mij een heel
goede achtergrond gegeven voor mijn verdere studies.
De overgang van middelbaar naar universiteit ging voor mij
heel vlot, aangezien ik in UM heb ‘leren’ studeren en
plannen. Daarnaast ondervind ik nog steeds de interesse
van de leraren in hoe mijn leven verder verloopt, wat hun
passie en toewijding voor het onderwijs benadrukt.”
Foto: Eva presenteerde haar masterthesis op de AAIC,
een Alzheimer conferentie in Los Angeles.
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“In mijn opleiding Wiskunde aan de KU Leuven heb ik niet
meer Latijnse vocabulaire gebruikt dan ‘Quod Erat Demonstrandum’. Toch ben ik nog steeds blij dat ik voor Latijn
koos in het middelbaar. Eerst en vooral omdat ik door mijn
studies Latijn beter kan schrijven. Door het jarenlang
zinnen ontleden, ben ik me bewuster van mijn zinsconstructies (ook in vreemde talen). Tegen al mijn verwachtingen in, schreef ik de laatste jaren heel wat rapporten
en kwam die kennis dus goed van pas. En vooral, Latijn
verplichtte me al in het middelbaar om goed te studeren.
Dit verzachtte de slag in mijn gezicht toen aan de universiteit niet meer alles vanzelf ging. Dank je wel UM!”

SAMUEL DE BOCK
Afgestudeerd in Wetenschappenwiskunde, 2016. Studeert Master of
Energy aan de KU Leuven.

TINE KEULEMANS
“Tijdens mijn middelbare schooltijd in Ursulinen Mechelen
heb ik fijne mensen leren kennen, vrienden gemaakt voor
het leven en veel bijgeleerd, op alle mogelijke domeinen.
UM-leraren staan altijd open om naar je te luisteren en je
te helpen om verder te groeien. Ik ben zeker op wetenschappelijk en wiskundig vlak geprikkeld en uitgedaagd
en was goed klaargestoomd voor de ABA Ingenieurswetenschappen (afstudeerrichting Werktuigkunde). Nu heb
ik voor de Master of Energy gekozen. Achteraf gezien is die
keuze misschien niet zo verwonderlijk: in het 6de jaar had ik
alternatieve toekomstige energiebronnen als onderwerp
voor mijn eindwerk in het 6de jaar gekozen. Op taalkundig
vlak heeft mijn basis in klassieke talen (ik heb de richting
Grieks-Latijn gevolgd tot en met het 4de jaar) mij een
uitgebreide woordenschat en inzicht in taalstructuren
bijgebracht. Verder heeft het leren schrijven van een paper
in een wetenschappelijke academische taal in het zesde jaar
mij ook geen windeieren gelegd.“

Afgestudeerd in Humane wetenschappen,
2016. Studeert Educatieve Master
Gedragswetenschappen aan de
KU Leuven.

“Ursulinen Mechelen heeft voor mij een hele waardevolle
basis gelegd. In de studierichting Humane wetenschappen
kwam ik voor de eerste keer in aanrakingen met onderwerpen die vandaag nog deel uit maken van mijn lessenpakket.
Daarnaast leerde ik er vaardigheden als academisch
schrijven. Het eindwerk in het zesde jaar bijvoorbeeld, dat
was een perfecte voorbereiding op de vele papers aan de
universiteit. Als ik over een tijdje voor de klas sta hoop ik
dat op een even boeiende en gedifferentiëerde manier te
doen als de leraren op UM. Wie moeilijkheden had kon
altijd terecht bij de vakleerkracht, in één van de vele
inhaallessen of bij een medeleerling.”
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NATALIE WILLEKENS
Afgestudeerd in Economie-Moderne talen,
2011. Office Management aan AP
Hogeschool Antwerpen.

“Ik werk momenteel al 4 jaar bij Bright Plus Outsourcing
Solutions als Project Assistant. Het is voor mij een heel
uitdagende job, omdat ik werk met kortetermijnprojecten
(met een duur van maximum 1 jaar). Ik kom dus in veel
functies en bedrijven terecht.
Mijn studiekeuze in Ursulinen Mechelen was een zeer goede
basis, die me al veel heeft opgebracht. Mijn projecten zijn
altijd administratief getint en dit heb ik ook nog steeds het
liefst. Tijdens mijn bachelor Office management heb ik
kunnen verder werken op mijn reeds vergaarde kennis.
Zowel de economie als de talen gaven me een grote
voorsprong. Nu, in het bedrijfsleven, komt al die kennis nog
steeds heel goed van pas. Vooral de minionderneming
heeft mijn ogen geopend en mijn passie voor administratie naar boven gebracht. Iets waar ik nu nog steeds mijn
motivatie en voldoening uit haal. Ik denk nog altijd met veel
plezier terug aan mijn jaren in de Ursulinen. Ik heb er veel
geleerd!”
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BEN DE METZ
Afgestudeerd in Latijn- Wetenschappen-wiskunde, 2018. Studeert
Geneeskunde aan de KU Leuven.

“Ursulinen Mechelen heeft mij niet enkel geprikkeld om op
zoek te gaan naar nieuwe uitdagingen, maar er werden ook
talrijke mogelijkheden aangeboden om deze uitdagingen
aan te gaan: de leerstof werd keer op keer op een elegante
en begrijpelijke manier aangeboden. De leraren voorzagen
ook telkens de mogelijkheid voor inbreng van de leerlingen.
Er werd steeds ingespeeld op ontwikkelingen in de actualiteit en indien we vragen stelden die niet noodzakelijk
voortkwamen uit de leerstof, werd er toch tijd voor vrijgemaakt. Op deze manier kon iedereen zijn interesses
uitspelen en tot ontwikkeling laten komen.
Naast dit alles was de voorbereiding naar het hoger
onderwijs in de laatste twee jaren fantastisch georganiseerd: beter leren verwerken van grotere hoeveelheden
leerstof, kritisch en correct omgaan met informatie, en
vooral een zeer goede begeleiding in het kiezen en
voorbereiden van ieders studiekeuze.“

EMMA VERLINDEN

SONIA GUPTA

Afgestudeerd in Grieks- Latijn, 2018.
Studeert Taal & Letterkunde (Grieks-Latijn)
aan de KU Leuven.

Afgestudeerd in Accountancy & IT, 2019.
Studeert Business Administration aan de
KU Leuven.

“Momenteel studeer ik Taal- en letterkunde, Grieks en Latijn
en ik ben zeer blij met deze keuze. De vakgroep klassieke
talen heeft me dan ook fantastisch ondersteund in mijn
overgang naar de KU Leuven. Maar ook bij heel wat
andere vakken leerde ik dingen bij die me nu nog van pas
komen. Zo werden we wel vaker uitgedaagd met opdrachten die soms ietwat onverwacht uit de hoek kwamen.
Vooral de schrijf- en spreekopdrachten bij Nederlands en
Engels in de derde graad zijn mij in dit opzicht bijgebleven.
Mede daardoor vind ik het nu veel makkelijker om opdrachten die me eerst moeilijk lijken toch op mijn eigen manier
aan te pakken en me niet meteen te laten afschrikken. Met
zo’n dikke kleppers van cursussen kan dat wel eens van pas
komen ...
Ik heb een erg fijne tijd beleefd in UM met een fantastische
klas waarin ik vrienden voor het leven heb gemaakt!”

Meer getuigenissen?
Zie www.ursulinenmechelen.be

“Het beste aan Ursulinen Mechelen was dat de leraren me
motiveerden om met plezier naar school te komen. Ik kreeg
de steun en hulp die nodig was en kon bij iedereen terecht.
Niet alleen op sociaal vlak, maar ook op educatief vlak ben
ik UM zeer dankbaar. Met de leerstof die ik kreeg in de
studierichting Accountancy & IT en met de voorbereidingen op het hoger onderwijs, heb ik nu absoluut een
voorsprong in mijn huidige studies!”

ANOUCK WALSCHAP
Afgestudeerd in Sociale en technische
wetenschappen, 2012. Pedagogie van
het Jonge Kind aan de Karel De Grote
Hogeschool.
“Het fijne contact en de sterke band met de leraren
zorgden voor een goed welbevinden op school. De steun,
het vertrouwen en de nabijheid die ik op UM mocht voelen,
nam ik mee en pas ik vandaag zelf toe, als kleuterjuf, in de
omgang met de kleuters van mijn klas.”

Met de pimp-je-speelplaats-actie
steken we de handen uit onze
mouwen en maken we onze
speelplaats hipper!

We vieren elk trimester
enkele golden hUMans,
leerlingen die iets
positiefs deden voor
iemand anders op
school. Bravo!
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Inleefreis naar Tanzania in
2020. In 2021 organiseren we
een inleefreis naar Bolivië.
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Info en inschrijvingen
Inschrijvingen 1ste jaar
Alle secundaire scholen uit Mechelen zullen voor
de inschrijvingen in het eerste jaar een digitaal
aanmeldsysteem gebruiken. Meer informatie vind
je op de website: aanmelden.school
30/03/2020 tot
24/04/2020

Meld je digitaal aan op
aanmelden.school

06/05/2020

Toewijzing scholen

07/05/2020

Communicatie resultaat toewijzing
aan ouders

13/05/2020

Start definitieve inschrijvingen in
school van toewijzing

05/06/2020

Einde definitieve inschrijvingen in
school van toewijzing

Vanaf
06/06/2020

Inschrijvingen na telefonische
afspraak

Info 1ste jaar
14/03/2020

Infodag met proeflesjes (alleen 1A)
en rondleiding: van 10.00 tot 12.00
uur en van 14.00 tot 16.00 uur.

18/03/2020

Infoavond voor ouders van
toekomstige eerstejaars

Info & inschrijvingen
2de t.e.m. 7de jaar + Mode
Inschrijvingen voor het 2de tot en met het 7de jaar +
Mode gebeuren gewoon op school (niet digitaal
aanmelden).
25/04/2020

Info en inschrijvingen voor
instromers in het 2de tot 7de jaar
+ Mode: van 10.00 tot 13.00 uur.

04/05/2020

Info en inschrijvingen voor
instromers in het 2de tot 7de jaar
+ Mode: van 18.00 tot 20.00 uur.

06/06/2020

Info en inschrijvingen Mode: van
10.00 tot 12.00 uur.

Inschrijvingen 2de t.e.m. 7de jaar: Campus UM,
Hoogstraat 35, 2800 Mechelen.
Inschrijvingen Mode: Campus Newton, Wollemarkt 3,
2800 Mechelen.
Nadien inschrijvingen via telefonische afspraak.
Inschrijvingen in de zomervakantie, zie website.
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Voetbalwedstrijd leraren
tegen leerlingen.

We nemen deel aan allerlei wedstrijden. Dit
schooljaar mag er opnieuw een leerling van
UM onze nationale driekleur vertegenwoordigen op de Europese finale van de
Sci-Tech Challenge.

Als het goed weer is,
krijgen de leerlingen al
eens les in openlucht!

Verneem nog veel meer op
www.facebook.com/UMechelen

De leerlingen van de 1ste
graad Latijn beleven een
unieke projectdag Latijn.

Op de Dag van de
Jeugdbeweging spelen
we een heuse Escape
Room in onze feestzaal.
Spannend!

Ben je verwikkeld
in een ruzie of conflict?
Bij onze UM conflixers kan je
terecht om bemiddeling te vragen.

Kom meer te weten over ons
schoolleven op onze facebookpagina:
www.facebook.com/UrsulinenMechelen
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