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Welkom in onze 

1ste graad!

Ursulinen
Mechelen
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Dag 11- of  
12-jarige!
De overstap van je vertrouwde basisschool naar  
het secundair onderwijs ... Het lijkt misschien nog 
ver weg, maar het komt wel dichterbij! Je kijkt 
vast uit naar nieuwe kansen, ontmoetingen en 
uitdagingen. Je wil zeker ook veel nieuwe 
vrienden maken.

Ursulinen Mechelen (UM) is een grote school in  
het centrum van Mechelen, met veel verschil- 
lende studierichtingen (in verschillende studie-    
domeinen), mogelijkheden en activiteiten. In 
onze school ben jij geen nUMmer.

Met het hele team van directie, leraren en 
andere medewerkers staan we klaar om  
je interesses en unieke talenten te ontdekken en 
te ontplooien, je op de juiste weg te zetten en je 
te laten opgroeien tot een zelfstandige wereld-
burger in de maatschappij van de 21ste eeuw. 
Daarom spelen wij ook in op de uitdagingen van 
digitalisering, duurzaamheid en globalisering.

In dit magazine nemen we je even mee op reis 
doorheen het schooljaar van onze eerstejaars  
en geven we je alvast een voorproefje van ons 
schoolleven. Hopelijk krijg je de smaak al  
een beetje te pakken.

Nog fijne laatste maanden in jullie basisschool  
en hopelijk ontmoeten we elkaar binnenkort!

Alvast heel hartelijk welkom!

Miek Thielemans 
Pedagogisch directeur 1ste graad

Diane De Wachter 
Pedagogisch directeur 2de graad 

directeur onderwijs

Pascale Geerolf 
Pedagogisch directeur 3de graad en 7de jaren

Mieke Acke 
Directeur administratie, personeel, ICT en logistiek + 

Pedagogisch directeur Mode



“Na de infodagen en de 
proeflesjes had ik echt het 
gevoel ‘dit is mijn school’.  
De leraren vertelden ons 
toen veel over de school,  
en het is zo ook in het echt!”
Aya, 3 Latijn-Grieks

Basisvorming en talentmodules

We bieden een eerste graad aan die verken-
nend, oriënterend en ook doelgericht is. Elke 
leerling krijgt eenzelfde basisvorming en daar-
naast houden we rekening met je individuele 
leerbehoeften. 

We bieden alle leerlingen de kans om samen met 
hun leraren hun talenten en kwaliteiten te ont-
dekken en te laten ontwikkelen. We willen alle 
leerlingen maximaal de mogelijkheid geven om 
succeservaringen te beleven. Daarom bieden we 
zowel in de A- als in de B-stroom meerdere 
talentmodules aan. Je kiest voor een talentmo-
dule maar je kan daarnaast ook andere talenten 
verkennen. 

Warm onthaal

We zorgen voor een vlotte overgang tussen je 
basisschool en ons secundair onderwijs. Onze 
leraren van de eerste graad kennen immers zeer 
goed de werking, de methodiek en de eindter-
men van het basisonderwijs. Via de informatie 
van je basisschool, observaties en begintestjes 
bij de start van het schooljaar leren we je al goed 
kennen. 

Om je overstap goed te laten verlopen, zorgen 
we voor een warm onthaal. Elke klasgroep heeft 
twee klasleraren die van bij het eerste moment 
zeer dicht bij hun klas staan. Ze zorgen ervoor 
dat je je goed voelt in de groep en op school.  
Om een thuisgevoel te creëren, krijgt elke 
klasgroep van de eerste graad een eigen klaslo-
kaal, een eigen knus plekje binnen onze school.

Onze visie op de modernisering  
van het secundair onderwijs

Groeien naar succes

Onze leraren maken het verschil. Zij spelen in op 
wat jij nodig hebt, differentiëren binnen hun 
lessen en formuleren positieve feedback. Zo blijf 
je gemotiveerd, betrokken en leergierig. We 
werken aan een ‘groei mindset’: elke leerling kan 
bijleren en studiesuccessen boeken: ‘Je kan dit 
misschien nog niet, maar je bent al aardig op 
weg’.
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Talentmodules 
We houden rekening met je persoonlijkheid: 
waar ben je een kei in of wat kan je (minder) 
goed? We proberen het samen met jou te 
ontdekken en te verbeteren.

Je kan daarom bovenop de basisvorming in het 
1ste jaar kiezen uit meerdere gelijkwaardige 
talentmodules (zie p. 6).

De talentmodules geven een voorproefje van de 
basisopties in het 2de jaar en de domeinen in de 
2de en 3de graad. Zo kan je een positieve en 
weloverwogen studiekeuze maken. 

Leren voor het leven
Competenties aanleren zoals samenwerken, 
samen leven, zelfredzaam zijn, probleemoplos-
send denken, ICT-vaardig worden, kritisch 
denken en omgaan met feedback staan centraal 
in ons pedagogisch project. We prikkelen voort-
durend jouw nieuwsgierigheid, zodat je steeds 
bijleert en ‘groeit’. Zo bereiden we je voor op 
‘levenslang leren’. 

Mens en samenleving
In dit vak leer je jezelf beter als persoon kennen. 
Je ontdekt hoe een klasgroep werkt en wat er 
nodig is om een goede leef- en werksfeer te 
scheppen. We focussen op een gezonde levens-
stijl en je sociale mediagebruik. We coachen jou 
om sociaal vaardiger in het leven te staan en te 
leren samenwerken. We vertellen bv. over 
consumentengedrag en jongerenbeïnvloeding. 
Je leert over duurzaamheid, de rol van de 
overheid in onze maatschappij én je leert je 
eigen mening onderbouwen met de juiste 
argumenten. Alsook over hoe je betrouwbare 
bronnen van onbetrouwbare kan onderscheiden.

.

“De uurtjes Flex L@b vind 
ik zelf echt heel handig!  
We gaan zelfstandig aan 
het werk met drie  
hoofdvakken.”
Nora, 2 Taal en Cultuur
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Flex L@b: uitdaging op maat

Heb je nood aan extra uitdagende opdrachten 
of projecten omdat je de leerstof al helemaal 
begrijpt? Wil je toch nog wat extra andere 
oefeningen? Nood aan iemand die het jou op 
een andere manier eens uitlegt? Dat kan 
allemaal in ons Flex L@B. Iedereen krijgt zo zijn 
eigen traject.

We differentiëren binnen elk vak, maar in deze 
extra Flex L@b-uren coachen onze leraren elke 
leerling om voor de basisvakken wiskunde, 
Frans en Nederlands te verdiepen, verbreden 
of remediëren. Ook in de klassieke talen Latijn 
en Grieks kan je ‘flex-l@bben’. Je werkt op je 
eigen tempo. Leraren van de verschillende vak-
ken coachen je zodat je leert je eigen leerpro-
ces in handen te nemen. 

Code & Learn L@b
Alle leerlingen van het 1ste jaar krijgen een uur 
Code & Learn L@b. Dit projectuur heeft  
3 doelen:

 ► Programmeren, coderen en  
computationeel denken 
We dagen je digitale vaardigheden uit. Je 
leert programmeren, computationeel denken 
(het probleem analyseren en de juiste oplos-
sing vinden met en zonder computer) en 
coderen. Je maakt kennis met de ontwikke-
ling van artificiële intelligentie. Je leert werken 
met Scratch, Python,... We werken op het 
digitaal leerplatform ‘Future Proof’ waarop 
zelfs de codeurs onder jullie uitgedaagd 
worden.

 ► Leren leren 
We besteden veel aandacht aan ‘leren leren’, 
leren organiseren en plannen, leren van en 
met elkaar, leren nadenken en reflecteren 
over je eigen leerproces en je eigen kwalitei-
ten en talenten. Je kan leren uit je fouten. Je 
leert omgaan met minder goede resultaten. 

 ► Leren kiezen 
Als derde luik proef je de inhouden van de 
andere talentmodules via vakoverschrijdende 
projecten. Je denkt na over je eigen sterktes 
en kiest bewust een talentmodule/basisoptie 
voor het 2de jaar.

Cognitief sterk?
Leer jij gemakkelijk en graag? Wij hebben  
een aanbod dat tegemoet komt aan jouw  
specifieke behoeften. 
Sterk cognitief functioneren is voor ons ruimer 
dan ‘hoogbegaafd’. Onze leraren stimuleren, los 
van diagnoses en labels, de ontwikkeling en het 
leren van alle leerlingen. Soms is differentiëren in 
de klas echter niet genoeg voor cognitief sterke 
leerlingen. Ons schoolteam luistert dan naar jou 
en je ouders. Ouders en school ondersteunen 
elkaar in het herkennen en in de aanpak van 
sterk functionerende leerlingen. Jij krijgt feed-
back op het niveau van je taak, je leerproces en 
het reflecteren van je eigen handelen. Wij wer-
ken met allerlei mogelijke maatregelen op maat 
van elke unieke leerling: compacten, verrijken, 
versnellen of een flexibel leertraject. 



Code & Learn L@b 1

STEM FOR ALL 10
Wiskunde 4

Techniek 2

Natuurwetenschappen 2

Aardrijkskunde 2

TALEN 8
Nederlands 4

Frans 3

Engels 1

SOCIAAL EN CULTUREEL 5
Geschiedenis 1

Godsdienst 2

Mens en samenleving 2

SPORTIEF EN CREATIEF 4
Sport 2

Beeld 1

Muziek 1

Lessentabel 1ste leerjaar A

Latijn-STEM 4

Inclusief Flex L@b Latijn

Taal & Cultuur 2

Flex L@b 2

STEM-Wetenschappen 2

Flex L@b 2

Economie & Welzijn 2

Flex L@b 2

+ basisvorming = 28 uur          

Talentmodules = 4 uur
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STEM FOR ALL 8
Wiskunde 4

Techniek 2

Natuurwetenschappen 1

Aardrijkskunde 1

TALEN 9
Nederlands 4

Frans 3

Engels 2

SOCIAAL EN CULTUREEL 4
Geschiedenis 2

Godsdienst 2

SPORTIEF EN CREATIEF 4
Sport 2

Beeld 1

Muziek 1

Lessentabel 2de leerjaar A

+ basisvorming = 25 uur

Talentmodules (basisopties) = 5 uur
+ Flex L@b = 2 uur

Latijn-Grieks
Latijn
Grieks 

Latijn-STEM
Latijn (incl. flex)
STEM

4
3

5
2

Taal & Cultuur
Flex L@b
Wetenschappen

3
2
2

(= Moderne talen en wetenschappen)

STEM-Wetenschappen
Flex L@b

5
2

Economie & Organisatie
Flex L@b

5
2

Maatschappij & Welzijn
Flex L@b

5
2

Bron afbeeldingen p.6 en p. 7: Freepik



Heb je een brede interesse en een goed 
geheugen? Hou je veel van taal, geschiedenis 
en cultuur, maar ook van redeneren, verbanden 
leggen, analyseren en wiskunde? Dan ben je aan 
het goede adres in onze talentmodule  
Latijn-STEM.

Heel wat woorden in het Frans (bv. ami), 
het Engels (bv. excited) en het Nederlands (bv. 
agenda) zijn afgeleid van het Latijn. 
Termen uit de medische, de juridische en 
de wetenschappelijke wereld vinden hun
oorsprong in het Latijn. Latijn is heus geen 
‘dode’ taal. Integendeel, Latijn is ‘hip’ en ‘springle-
vend’! 

Ooit al gehoord van een Augiasstal of een Tan-
taluskwelling? Binnenkort wel, want je 
bestudeert de oude Romeinse en Griekse cultuur 
door teksten te lezen en je legt verbanden met 
vandaag. Je zal ontdekken dat achter één zin een 
hele wereld kan schuilgaan.

Talentmodule Latijn-STEM
Iets voor jou?

In de talentmodule Latijn maken we ook werk van 
je studiehouding. Vanaf het 1ste jaar verwachten 
we een grote studiediscipline: je moet elke dag 
een aantal woordjes onder de knie krijgen. 

In het 2de jaar:  
Latijn-Grieks of Latijn-STEM!

In ons 2de jaar kan je binnen de talentmodule  
Latijn kiezen om bovenop Latijn een extra talent te 
ontplooien. Boeit de Griekse taal en cultuur jou,  
en/of wil je een extra uitdaging met nog een 
nieuwe taal dan is Latijn-Grieks iets voor jou. Ben je 
eerder geïnteresseerd in een wiskundig-weten-
schappelijke uitdaging, dan is Latijn-STEM je beste 
keuze. 

Wat na de 1ste graad?

Aansluitend op deze basisoptie volg je de richting 
Latijn of Grieks-Latijn. Of je kiest één van de 
andere studierichtingen in UM.

8
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Een greep uit onze projecten van 
Klassieke talen:

 ► We verkennen de boeiende wereld en de 
blijvende invloed van Grieken en Romeinen 
ook buiten de schoolmuren: bv. in het Jubel-
parkmuseum of Gallo-Romeins museum in 
Tongeren.

 ► Leerlingen van de hogere jaren Grieks-Latijn 
organiseren een Griekse middag voor de 
leerlingen van de talentmodule Latijn.

 ► In het 4de jaar ga je op tweedaagse naar 
Trier, ooit de hoofdstad van het Romeinse 
Rijk!

 ► We nemen elk jaar deel aan de Vlaamse 
Olympiadewedstrijden Latijn & Grieks: de 
Vergiliuswedstrijd, de Homerosolympiade en 
de Cicerowedstrijd. 

 ► Je kan na het 5de jaar mee op culturele reis 
naar Griekenland en in het 6de jaar trekken 
we op citytrip naar Rome!

► Onze 5de- en 6de-jaars Latijn krijgen een 
heuse ‘Cena Romana’, een Romeins banket 
aangeboden.

 ► In de 3de graad is de richting Latijn-Weten-
schappen-Wiskunde de perfecte voorberei-
ding op wetenschappelijke richtingen zoals 
(tand)arts of ingenieurswetenschappen.

“Ik ben enorm  
geïnteresseerd in  
oude talen. Latijn is  
dus echt iets  
voor mij! ”
Imane, 2 Latijn-STEM
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Talentmodule  
STEM-Wetenschappen
Ervaren in STEM

STEM verwijst naar 
schoolvakken en studie-
richtingen op het gebied 
van wetenschappen 

(Science), technologie (Technology), ontwerp-
technieken (Engineering) en wiskunde (Mathe-
matics). Ursulinen Mechelen heeft de voorbije 
jaren al heel wat expertise opgebouwd met 
STEM. Onze nieuwe labo’s zijn up-to-date 
uitgerust.

Iets voor jou?

Ben je erg geboeid door de wondere wereld van 
wiskunde en wetenschap? Keek je altijd uit naar 
de lesthema’s wetenschap en techniek in  
wereldoriëntatie? Stel je vaak vragen als: 
‘Hoe kan dit? Waarom?’. Wil je graag veel 
onderzoeken? 

Dan is de talentmodule STEM geknipt voor jou! 
We coderen en ontcijferen boodschappen; 
verdiepen ons in het heelal (sterren en ruimte-
vaart); onderzoeken ons (drink)water (biologisch 
en chemisch) en proberen bruggen te bouwen. 
Met Lego Mindstorms leer je ook een robot 

programmeren. De talentmodule STEM bevor-
dert jouw wiskundig en wetenschappelijk den-
ken. We verwachten dat je heel wat theorie kan 
verwerken. Je leert denken als een ingenieur. 
Later kan je in het hoger onderwijs een weten-
schappelijke richting inslaan en zo misschien wel 
voor een gegeerd STEM-beroep kiezen.

In het 2de jaar:  
STEM-wetenschappen
Door onze opgebouwde ervaring in STEM 
bieden we je waardevolle en boeiende geïnte-
greerde technisch-wetenschappelijke STEM- 
uitdagingen aan. Daarnaast krijg je nog 2 uur 
Flex L@b om je kennis van wiskunde, Frans of 
Nederlands te verdiepen of bij te spijkeren.

Wat na de 1ste graad?

Aansluitend op deze basisoptie kies je in de 2de 
graad Natuurwetenschappen, Biotechnologische 
STEM-wetenschappen of Biotechnieken. Je kan 
ook nog een andere studierichting uit.



“Ik vind STEM heel leuk.  
Wetenschappen, wiskunde, 
programmeren …  
het is helemaal mijn ding!  
Later wil ik programmeur   
worden!
Angelo, 2 STEM-Wetenschappen

Een greep uit onze projecten
 ► Je kan ‘knallen’ door o.a. katapulten te 
bouwen, te experimenteren met stofzuigerka-
nonnen en waterraketten. Je leert grafieken 
tekenen en meten met ‘meettoestellen’. Je 
leert programmeren met Arduino waardoor je 
de basisbeginselen van elektriciteit, spanning 
en stroomsterkte onder de knie krijgt.

 ► Via windenergie kom je alles te weten over 
o.a. de wet van Ohm, aerodynamica en de 
energieproblematiek. Je ontwerpt ook zelf 
een ideale windturbine. 

 ► Je past de Gulden Snede, de stelling van 
Pythagoras, de reeks van Fibonnaci toe in de 
natuur, je dagelijkse leven en de architectuur. 
Je leert meer over licht en geluid, het  
dopplereffect, en maakt hologrammen. 

 ► CSI: je waant je een forensische wetenschap-
per. Chemische en fysische reacties zijn geen 
geheim meer. Je kan moordenaars vinden 
door naar bloed te zoeken. Je ontdekt een 
‘crimescene’ aan de hand van morsecode en 
met behulp van een GPS.

 ► Je krijgt te maken met misschien wel de 
moeilijkste uitdaging van de mensheid van 
deze eeuw: een veilige en bemande landing 
op Mars plannen. Aan welke gevaren worden 
kosmonauten blootgesteld? Met welke 
krachten komen ze in contact? Je lost heel 
wat vraagstukken op.

 ► Hoe zit het met de watervervuiling in de 
oceanen? Je leest en stelt grafieken op, lost 
vraagstukken met formules op en maakt een 
eigen cocktail.
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In het 2de jaar: Taal & cultuur
(Basisoptie Moderne talen en wetenschappen)

Je onderzoekt hoe mensen door hun taal of 
cultuur tot bepaalde (sub)culturen behoren. Je 
oefent je communicatieve vaardigheden in het 
Frans, Engels en Nederlands. Ook wetenschap-
pen komen aan bod: je onderzoekt natuurweten-
schappelijke fenomenen. Daarnaast bieden we je 
nog 2 uur Flex-L@b aan om je kennis van wiskun-
de, Frans of Nederlands te verdiepen of bij te 
spijkeren.
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Talentmodule 
Taal & Cultuur
Iets voor jou?

Heb je feeling voor talen en ben je graag creatief 
met taal? Hou je van toneel, film, lezen, cultuur 
en actualiteit? Wil je je graag verdiepen in 
nieuwe media, ook sociale media? Kriebelt het 
als we je vertellen dat je zelf met filmpjes en de 
computer aan de slag mag gaan? 
Dan is onze talentmodule Taal en cultuur echt 
iets voor jou. Je bedenkt, ontwerpt en promoot 
een gezelschapsspel. Je bewerkt een sprookje 
tot een eigen, moderne versie en brengt dit als 
een toneelstuk voor de klas. Je beluistert 
podcasts en spreekt er zelf eentje in. Je leert 
samenwerken, creatief zijn en presenteren.
In deze talentmodule staan spreken, lezen, 
schrijven en luisteren centraal. In het Nederlands 
maar ook in andere talen zoals Frans, Engels en 
zelfs een beetje Spaans! In de verschillende 
projecten komen taalkundige en culturele 
onderzoeksvragen aan bod. 



“Ik ben graag creatief  
bezig met talen en  
culturen. Deze richting  
is echt iets voor mij! Het is 
leuker dan ik had verwacht.
Rania, 1 Taal en cultuur

Wat na de 1ste graad?

Je kan na deze talentmodule kiezen voor de 
studierichting Moderne talen of Humane         
wetenschappen. Je kan ook nog andere          
studierichtingen uit. 

Een greep uit de projecten in de 
1ste graad

 ► ‘Iedereen anders, allemaal gelijk’: 
Je onderzoekt hoe culturen en mensen van 
elkaar verschillen. We bekijken stereotypen 
en wat ons verbindt. We zijn immers allemaal 
anders, maar ook allemaal gelijk.

 ► ‘De wereld rond’:  
In kleine groepjes kies je een land en je stelt 

dit voor op een heuse landenbeurs. De taal, 

cultuur, typische gerechten en tradities. Alles 

komt aan bod!

 ► ‘Vlog it’:  
Je maakt je eigen vlog! Je toont aan dat je 

even creatief kan zijn als de bekende influen-

cers en youtubers.

Talige extra’s voor iedereen:
 ► Vanaf het 3de jaar starten we met CLIL.  
Je kan vakken zoals Geschiedenis,  
Aardrijkskunde en Lichamelijke opvoeding  
in het Engels of Frans volgen (zie p. 17). 

 ► De leerlingen van het 3de jaar maken kennis  
met Wallonië tijdens een taalexcursie. 

 ► In het 3de jaar worden de leerlingen  
ondergedompeld in de middeleeuwen tijdens  
de middeleeuwse dag. 

 ► Vanaf het 4de jaar kan je meewerken aan  
het schooltoneel. 

 ► We organiseren een ‘ENGLISH DAY@UM’. 

 ► In het 5de en 6de jaar zijn er seminaries 
Spaans en Duits. Het seminarie Amerikaanse 
geschiedenis wordt volledig in het Engels 
gegeven.

13



Talentmodule 
Economie & 
Welzijn
Iets voor jou?
Interesse in reclame? Organiseer je graag? Zorg 
je graag voor anderen? In deze talentmodule 
kom je alles te weten over economie, reclame, 
marketing maar ook over voeding, psychologie 
en andere humane wetenschappen. Je maakt zo 
kennis met de thema’s uit de basisopties ‘Econo-
mie en Organisatie’ en ‘Maatschappij en Welzijn’.

“Ik vind het belangrijk om 
goed te kunnen omgaan 
met mensen, maar ook  
met geld, belastingen …  
Economie en Welzijn is  
echt een goede richting 
voor mij! ”
Manou, 1 Economie en Welzijn

In het 2de jaar: talentmodule  
Economie & Organisatie

Je onderzoekt de economie vanuit het perspec-
tief van de consument. Je bestudeert daarbij 
actuele thema’s zoals de invloed van de digitali-
sering of nieuwe technologische ontwikkelingen. 
Er gaat aandacht naar duurzaamheid en ecolo-
gie. Je vergroot je ICT-vaardigheden om econo-
mische gegevens te verwerken. Je ontwikkelt 
ondernemingszin en ondernemerschap.
Daarnaast bieden we je nog 2 uur Flex-L@b aan 
om je kennis van wiskunde, Frans of Nederlands 
bij te spijkeren of te verdiepen.

Wat na de 1ste graad?

Aansluitend op deze talentmodule kan je kiezen 
voor een economische studierichting in de 2de 
graad zoals Economische wetenschappen, 
Bedrijfswetenschappen of Bedrijf en organisatie.  
Of je kiest één van de andere studierichtingen in 
UM.

Speciaal voor jou!

 ► Je gaat op bezoek in een bankkantoor of 
verkent via een leerwandeling de handels- 
wereld in Mechelen.

 ► Leerlingen van het 3de jaar volgen in het 
Peterschapsproject een jaar lang een bedrijf. 
Zo leren ze de werking, het personeel, de 
financiën … kennen.

 ► Op Open bedrijvendag bezoek je  
bedrijven in de buurt van Mechelen.

 ► In het 5de en 6de jaar komt er een ‘Onderne-
mer voor de klas’ om alle aspecten van het 
bedrijfsleven concreet te maken.

 ► Leerlingen van de mini-ondernemingen leren 
een eigen bedrijf runnen.
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In het 2de jaar: talentmodule 
Maatschappij & Welzijn

In deze talentmodule onderzoek je menselijk 
gedrag, sociale relaties en maatschappelijke 
fenomenen vanuit menswetenschappelijke 
inzichten. Je leert gericht communiceren en je 
daarbij aanpassen aan de sociale situatie. Je 
ontwikkelt een gezonde levensstijl en onder-
zoekt welke factoren daarbij een rol spelen.
Daarnaast bieden we je nog 2 uur Flex-L@b aan 
om je kennis van wiskunde, Frans of Nederlands 
bij te spijkeren of te verdiepen.

Wat na de 1ste graad?

Aansluitend op deze talentmodule kan je kiezen 
voor een menswetenschappelijke studierichting 
in de 2de graad zoals Humane wetenschappen, 
Maatschappij- en welzijnswetenschappen of 
Maatschappij en welzijn. Of je kiest één van de 
andere studierichtingen in UM.

Speciaal voor jou!
 ► Leerlingen van het 4de jaar brengen in het ka-
der van hun project over de milieuproblema-
tiek een bezoek aan Supergoods waar 
fair-trade en ecofashion hand in hand gaan.  

 ► In het 5de en 6de jaar leer je EHBO-vaardig-
heden. 

 ► Aan de faculteit psychologie krijgen de 
leerlingen van 5 Humane wetenschappen 
uitleg over wetenschappelijke onderzoeks- 
methoden. 

 ► Leerlingen van het 6de jaar organiseren een 
verkeersproject voor de leerlingen van het 
1ste jaar. 

 ► Leerlingen van het 6de jaar brengen een 
bezoek aan de rechtbank en leren de  
juridische wereld kennen. 

 ► In het 5de en 6de jaar zijn er seminaries 
filosofie en psychologie.

“Ik bezocht UM met mijn 
klas. Ik vond het meteen 
een gezellige school. Ook 
de leraren waren zo tof! Ik  
wilde meteen hier naar 
school komen.”  
Fauve, 2 Maatschappij en Welzijn
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1 B, een  
B-zondere  
aanpak
Iets voor jou?

Wil jij je kennis uit het basisonderwijs bijwerken? 
Leer jij liefst door ‘te doen’ en ligt theorie je 
minder? In 1 B willen we jou vooral het positieve 
laten ervaren. We tonen een grote dosis liefde 
en geduld. We luisteren naar jou en zorgen dat 
we samen jouw talenten ontdekken!  
In het 1ste jaar verkennen we verschillende 
studie- en beroepsmogelijkheden in het vak 
‘experimenteren en onderzoeken’. Zo verkennen 
we je talenten en interesses en kunnen we je 
oriënteren naar een studierichting die bij je past. 
Er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen in 
deze richting. 

Wat na de 1ste graad?
Jij kan doorstromen in de verschillende  
richtingen die voorbereiden op de arbeidsmarkt.

1 B 2 B

STEM FOR ALL 11 6
Wiskunde 4 3

Techniek 4 2

Natuurwetenschappen 3 1

TALEN 8 8
Nederlands 5 4

Frans 2 2

Engels 1 2

SOCIAAL EN CULTUREEL 5 4
Maatschappelijke vorming 3 2

Godsdienst 2 2

SPORTIEF EN CREATIEF 4 4
Sport 2 2

Beeld 1 1

Muziek 1 1

Code & Learn L@b 1 /

Experimenteren en onderzoeken 3 /

Talentmodules (basisopties) / 10
Economie en organisatie / 5

Maatschappij en welzijn / 516
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“Ik durf meer te spreken 
in een andere taal.”

Ofwel voluit ‘Content and Lan-
guage Integrated Learning’ is 
een werkvorm waarin de leraar 
het Frans, Engels of Duits als 

instructietaal gebruikt in een zaakvak bv: Aard-
rijkskunde in het Engels ... 

Ons aanbod:
 ► 3de jaar: 

 ► Lichamelijke opvoeding in het Frans
 ► Geschiedenis in het Engels
 ► ARVO (M.O.) in het Frans

 ► 4de jaar: 
 ► Lichamelijke opvoeding in het Frans
 ► Aardrijkskunde in het Engels
 ► ARVO (M.O.) in het Frans

 ► 3de graad: 
 ► Chemie in het Engels in de  
wetenschappelijke richtingen

 ► Cultuurseminarie in het Frans 
 ► Esthetica in het Frans

Meerwaarde?
 ► Je verbetert je communicatieve vaardigheden 
in deze vreemde talen. 

 ► Je spreekt meer, spontaan en natuurlijk deze 
talen. Je hebt meer spreekdurf.  

 ► Het is een extra uitdaging voor heel  
wat leerlingen!

 ► Het is een extra troef later in je hogere 
studies (Erasmus) en op de arbeidsmarkt.

Enkele getuigenissen:

‘In het begin van het schooljaar had ik 
twijfels, maar na de lessen van geschiedenis  
ben ik echt beter geworden in het Engels.’

‘Ik vind dat CLIL de vakken niet moeilijker maakt. 
Ik zou CLIL zeker blijven doen, om mijn talen te 
verbeteren.’

‘Het is gemakkelijker dan ik dacht. Er wordt veel 
informatie gegeven. Het is niet moeilijker dan de 
gewone lessen en je leert iets bij.’

‘Door CLIL wordt je taal beter en de lessen  
zijn leuker!’

‘Bij geschiedenis leren we op een leukere  
en andere manier zoals met foto’s en spelletjes 
om onze leerstof te verwerken.’

‘Je doet meer in de les. Je krijgt niet gewoon de 
theorie. Maar er wordt ook meer gefocust op 
dingen in je eigen woorden leren  
formuleren.’

CLIL
Volg een vak in een andere taal!
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Optimale  
leeromgeving
Samen leren, ontdekken ...
Tijdens het uurtje Flex L@b zit je in een vast 
flexlokaal dat heel wat mogelijkheden biedt.

Leerlingen kunnen ook in de (gratis) avondstudie 
blijven tot 17.00 uur.

In de bibliotheek is er elke middag groepswerk-
klas: samen met je klasgenoten kan je er aan je 
groepsopdracht werken. Je kan er ook rustig 
werken of iets lezen. 

Wie toch nog extra hulp bij het leren, plannen en 
organiseren nodig heeft, kan terecht bij een 
leercoach.

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 ...

Heb je een vraag of een probleem?  
Je klasleraar biedt een luisterend oor.  
Bij de vertrouwensleraar die je zelf mag kiezen, 
kan je terecht voor persoonlijke problemen.

Laptopschool
Vanaf het schooljaar 2021-2022 starten alle 
secundaire KITOS-scholen met de uitrol van een 
laptopproject. Elke school legt haar eigen 
accenten dankzij de DIGIsprongmiddelen van de 
Vlaamse overheid. Elke leerling van het eerste 
jaar krijgt een laptop in bruikleen en betaalt een 
waarborg van €100. Voor de verzekering, service 
& onderhoud van het toestel betaal je jaarlijks 
een bijdrage. Meer info vind je terug op onze 
website.

Voordelen van een eigen laptop 
voor elke leerling

 ► Een eigen laptop is een geschikt leer- en 
werkmiddel om de 21ste-eeuwse digitale 
vaardigheden te verwerven en in te oefenen. 
Leerlingen leren zelfstandig problemen 
analyseren, oplossen en gaan (inter)actief aan 
het werk. 

 ► Scholen kunnen meer werken aan mediawijs-
heid en digitale geletterdheid.

 ► De laptop is altijd ter beschikking, ook voor 
korte en flexibele leermomenten in de klas én 
thuis. 

 ► Leerlingen ontdekken zelfstandig een manier 
van werken die bij hen past. 

 ► Leraren kunnen als coach beter differentië-
ren, al dan niet via onderwijstechnologie. Ze 
kunnen de digitale leer-kracht van de leerling 
versterken. Elke leerling kan over zijn eigen lat 
springen. 

 ► iedereen werkt met hetzelfde toestel wat 
zorgt voor gelijke(re) kansenonderwijs (bete-
re prijs, betere service, iedereen gelijk).



“Ik leerde mijn klasgenoten 
echt goed kennen tijdens 
de kennismakingsdagen. 
Onze klas is super hecht!”  
Karlien, 2 Latijn-Grieks
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Samen  
kennismaken
In september trekken we 2 dagen erop uit om 
elkaar en de leraren van het 1ste jaar beter te 
leren kennen in een warme, enthousiaste sfeer. 
Het maakt het klasleven de rest van het school-
jaar zoveel makkelijker. 

Met wat geluk vinden alle activiteiten plaats 
onder een stralende zon. Om het ijs te breken 
tussen onze leerlingen van de 1ste graad en hun 
klasleraren, organiseren we een heuse namiddag 
vol met UM-Records. Gek, sportief en grappig! 
De peters en meters van onze leerlingen gaan 
trouwens ook mee!

De eerste lessen ‘Mens en samenleving’ zijn 
steeds een verrijking. Een stemmige bezinning in 
het bos maakt voor iedereen het plaatje  
compleet. 
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Activiteiten
Klaspeters en -meters
Elke klas in het 1ste jaar heeft een tweetal 
klaspeters en/of -meters uit het 5de jaar die zich 
ontfermen over jullie. In september stellen ze 
zich graag even voor. In januari lezen niet de 
petekindjes maar wel de klaspeters en -meters 
een nieuwjaarsbrief voor. Samen gaan jullie naar 
de cinema en spelen jullie gezelschapsspelletjes. 
Ze helpen je om de school beter te leren kennen.

Veldloop
We staan altijd paraat om deel te nemen aan 
de jaarlijkse veldloop. Elk jaar geven onze 
leerlingen het beste van hun zelf!

UM-BBQ
Jaarlijks organiseren wij een UM-BBQ. Dit is een 
fijn moment om kennis te maken met de  
ouder(s) van andere klasgenoten. Het is een 
perfect moment om contacten te leggen met  
de leerkrachten!

Startfestival met Ibe

Sinds juni 2021 mag onze school zich de ‘Te 
Gekke School 2020-2021’ noemen! De wedstrijd 
‘Te Gekke school’ gaat uit van de organisatie Te 
Gek!?, de nieuwe naam voor het uitgebreide 
Steunpunt Geestelijke Gezondheid. Om scholen 
aan te moedigen maximaal aan de slag te gaan 
met het thema geestelijke gezondheid bij jonge-
ren, organiseren ze jaarlijks een wedstrijd waarin 
een school een optreden kan winnen van de Te 
Gek-ambassadeur. In 2021 was Ibe (The Voi-
ce-winnaar 2019) de ambassadeur waarvan wij 
een spetterend optreden wonnen.



Oase van rust
In de Oasegroep kan je even op adem komen of 
je onderdompelen in een enthousiaste sfeer. We 
maken o.a. vriendschapsbandjes, houden een 
vergeet-me-nietjes-middag, vieren de advent en 
Kerstmis, bakken pannenkoeken voor Lichtmis, 
spelen Djembé, houden een gezellige babbel, 
bezoeken een Jezuïetenkerk, houden een 
Pinksterwake rond de vuurkorf enz. Kom ons 
ontdekken in ons ‘Klokhuis’!
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Verkeersproject
Tijdens het verkeersproject leren onze zesde-
jaars je veilig fietsen in het drukke verkeer, is er 
een hindernissenparcours met de fiets en een 
ganzenbordspel rond verkeer. Een wandeling 
door de stad met een rolstoel of buggy en 
geblinddoekt de straat oversteken met een 
klasgenoot, maakt de middag compleet. We 
houden ook regelmatig fluoacties om je aan te 
sporen veilig naar school te komen.

Milieuraad
Onze geëngageerde milieuraad met directie, 
leraren en leerlingen zet zich zeer actief in voor de 
bescherming van het milieu en het klimaat en werkt 
aan een afvalarme school. We moedigen het 
gebruik van brooddozen en herbruikbare drinkbus-
sen stevig aan en keuren wegwerpverpakkingen af. 
We zijn terecht trots op ons label van MOS-groene 
school en onze vlag!

Solidariteitsprojecten
We proberen met diverse acties geld in te 
zamelen voor een goed doel. Een sponsorloop 
of een solidariteitsmarkt zijn vaste waarden in 
een solidariteitsweek. We steunen ook De 
Warmste Week, Rode Neuzendag,...



Speelplaatspimpdag
Elk schooljaar houden we een heuse  
speelplaatspimpdag. Leerlingen steken de 
handen uit de mouwen en maken onze 
speelplaats aangenamer en kleurrijker. 
Picknicktafels, fleurige palletbanken en meer 
groen op onze speelplaats. 
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Taal centraal
We besteden heel wat aandacht aan taal- 
initiatieven. Tijdens de voorleesweek toveren  
we onze bibliotheek om tot een gezellig voor-
leesparadijs (in verschillende talen). Verschillende 
auteurs lezen voor uit eigen werk. Tijdens de 
poëzieweek belonen we het mooiste gedicht in 
onze poëziebox, maken we jongeren warm voor 
Slam Poetry en ‘spoken word’ kunstenaars. 
Tijdens de jeugdboekenmaand zetten we  
verfilmde jeugdboeken in de kijker.

Skireis
In het 2de jaar kan je vrijwillig tijdens 
de krokusvakantie deelnemen aan een 
skireis in Oostenrijk, voor zowel beginners 
als gevorderden!

UM Dance Crew
In onze kleurrijke turnzaal mét dansspiegel  
kan je hip hop, acro en andere coole, hippe 
nieuwe choreografieën aanleren. Je leert hier 
ook leerlingen uit andere richtingen en andere 
jaren kennen. We nemen deel aan danswedstrij-
den, waar we altijd voor de overwinning gaan!



Golden hUMans
Je kan iemand van UM nomineren die in jouw 
ogen iets heel positiefs heeft gedaan, zich op een 
positieve manier heeft ingezet voor andere men-
sen op onze school, anderen onverwacht heeft 
geholpen ...  
Je nomineert iemand via een briefje uit de school-
agenda. Er kwamen al heel wat fijne briefjes 
terecht in onze gouden brievenbussen. Resultaat? 
Al enkele inspirerende Golden hUManvieringen. 
Je voelt de positieve ‘vibe’!
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UM Volleyteam
Met drie volleyploegen (alle leeftijden, jongens 
én meisjes) trainen we wekelijks op dinsdag-
avond. We nemen vaak deel aan wedstrijden. De 
sfeer is super. Breng je sportieve benen dus 
alvast mee naar UM!

Dag van de jeugdbeweging
Iedereen mag in uniform van de jeugdbeweging 
naar school komen. We hangen vlaggen op, 
sjorren een vlaggenmast met alle vlaggen van de 
Chiro, Scouts, KSA, Jamaswapi ... Het allerleukste 
is dat we gezamenlijk een groot spel spelen. 
Zaklopen in groep, touwtrekken, een escape 
room ... iedereen doet mee! Welke jeugdbewe-
ging zal er volgend jaar winnen?

Fluoweek
We vinden het belangrijk dat je je zichtbaar 
verplaatst in het verkeer. We zijn voorstander 
van fluo! En we organiseren geregeld onaange-
kondigde acties aan onze schoolpoort en ingan-
gen van de fietsenstallingen. Draag je fluo? Dan 
word je beloond! 
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Tijdens de middag zitten leerlingen niet stil 
in Ursulinen Mechelen. We organiseren allerlei 
middagactiviteiten en klassencompetities. 
Er is voor elk wat wils!

Middagactiviteiten

Skate @ UM
Heb jij een skateboard? En ga je geregeld  
in je vrije tijd skateboarden? Kom je coole 
tricks tonen tijdens deze middagactiviteit.  
Wil je leren skateboarden? Dan ben je 
uiteraard ook van harte welkom! 

Gezelschapsspelletjes
Rummikub, UNO, Cluedo, Carcassonne, Jungle 
Speed, Monopoly … allerlei soorten spelletjes 
staan voor je klaar om samen met je vrienden  
te spelen. Je vervelen tijdens de middag is  
dus onmogelijk.

Creatuur
In deze middagactiviteit kan je je creativiteit 
helemaal de vrije loop laten. Samen werken we 
rond een thema dat we individueel uitwerken. 
We tekenen, kleuren, schetsen, knutselen en  
realiseren heel wat kunstwerkjes. Werk je graag 
creatief met je handen? Schilder en teken je 
graag? Boetseren klinkt als muziek in je oren? 
Dan is deze middagactiviteit perfect voor jou!
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Sport
Elke middag worden er op UM verschillen-
de sportactiviteiten georganiseerd. Kom je 
gerust uitleven in de sport die jou het 
meest interesseert. Voor ieder wat wils!

Upcycling studio
We leven ons uit in het maken van creatieve 
accessoires uit kringloopmateriaal: bv. een sjaal 
uit een oude T-shirt, een halsketting uit oude 
stofjes, een armband uit clipjes van je colablikje 
enz. Je kan ook punniken of in de ‘UM-make-
over-studio’ je nagels laten lakken.

Op de planken
We leven ons uit in woord en beeld. 
We leren je acteren zodat je misschien in het  
4de jaar kan meespelen in ons schooltoneel?

Solar Olympics

Je werkt heel wat middagen in team aan een 
uitvinding op basis van een zonnepaneel. Je 
bedenkt helemaal zelf een ‘product’ dat aange-
dreven wordt door de energie van het zonnepa-
neel. Drie jaar geleden mochten we één ploeg 
afvaardigen naar de wedstrijd Solar Olympics. Ze 
bouwden een mini-hogesnelheidstrein, gesneden 
uit onze lasercutter.



“Ik vind de schoolraden en 
de (middag)activiteiten 
enorm leuk. UM laat me 
zien wie ik echt ben.  
UM leeft!”
Samy, 3 Humane wetenschappen
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Snailmail & Handlettering
Tegenwoordig gaat bijna alle communicatie  
via sms, facebook, whatsapp, snapchat, e-mail, 
twitter ... Is het niet leuk om eens een  
handgeschreven brief of een zelfgemaakt  
kaartje te krijgen? En wat als dat nu eens een 
heel mooi, leuk versierde brief is? We maken  
het allemaal zelf en versturen het met de post. 
We proberen ervoor te zorgen dat niet alleen 
het lezen van een brief heel leuk is, maar dat ook 
het ontvangen en opendoen een feest wordt.

Lego
Tijdens deze middagactiviteit kan je je creati-
viteit helemaal kwijt. Kom de meest leuke, 
innovatieve en ingenieuze creaties maken 
met legoblokjes. We zijn benieuwd naar jouw 
inventiviteit! 

MaximUM history movies
Hollywood en français
We bekijken samen leuke filmpjes over 
een historisch thema zoals bv. Gladiator,  
The Last Emperor ... of naar een interessante 
franstalige film.
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UM-Conflixers
Ben je verwikkeld in een ruzie of conflict?  
Bij deze leerlingen kan je terecht om  
bemiddeling te vragen*.
Ze kregen een opleiding om als  
‘leerling-bemiddelaar’ aan de slag te gaan  
op onze school. Zij zijn aanspreekbaar om te 
bemiddelen als er zich conflicten tussen leerlingen 
voordoen. Ze willen zich inzetten voor een school 
waar elke leerling zichzelf kan zijn, aanvaard kan 
worden en zich goed kan voelen. Ze leerden wat 
conflicten precies zijn, wat het verschil is met een  
meningsverschil of pestgedrag. Deze bemidde-
laars hebben geen mening of oordeel over de 
situatie of andere leerlingen.
*Bij agressie, pestgedrag, of problemen tussen groepen 

leerlingen zullen ze je doorverwijzen naar leraren. 

Goed in je vel

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; 
 ► De 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 (zie p. 25); 

 ► De Peters-Meters-werking; 
 ► De vertrouwensleraren en -leerlingen; 
 ► De conflictaanpak en het herstelgericht 
werken via o.a. de no-blame aanpak; 

 ► Het M3 model: Meet, Mix & Match met als 
symbool de ‘babbelboom’; 

► Een werkgroep diversiteit; 
► Onze focus op de talenten van leerlingen.



Goed om weten!
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Leerlingenraad gaat internationaal
Onze leerlingenraad trok al verschillende keren 
naar de Ursulinenschool in Brentwood. Een 
boeiende uitstap waar onze leerlingen kennis- 
maken met het onderwijssysteem in de UK en 
ideeën uitwisselen met de Engelse leerlingen-
raad. In de toekomst plannen we nog meer 
internationale contacten!

Olympiades en wedstrijden
De internationale wedstrijd Sci-tech van Vlajo en 
ExxonMobil is gericht op het stimuleren van 
jongeren waarbij ze creatief bezig zijn met 
ideeën en samenwerkingstechnieken. 

De leerlingen krijgen een bestaand bedrijfspro-
bleem voorgelegd waarvoor ze met hun team 
een creatieve/innovatieve oplossing moeten 
zoeken in wetenschappelijke context. 

We meten ons graag in wedstrijden: alle Olym- 
piades, Wiskunnend Wiske ... Onze leerlingen 
behaalden al mooie onderscheidingen.

Eindwerk
Onze leerlingen van het 6de jaar ASO en TSO 
maken een heus eindwerk en krijgen dus de 
nodige onderzoeks- en rapporteringsvaardighe-
den aangeleerd om te starten in het hoger 
onderwijs. Zo heb je een stapje voor in je 1ste 
bachelor! 

Inleefreis
Als je in de 3de graad zit, kan je deelnemen aan 
een inleefreis naar Bolivië of Tanzania. Enkele 
gemotiveerde leerlingen en enthousiaste leraren 
worden dan ondergedompeld in de cultuur en het 
leven van de bevolking. Een hele ervaring!  
De inleefreis is ook steeds gekoppeld aan een 
goed doel. Ook in de toekomst staan er nog 
inleefreizen op het programma. 

Ondernemend! 
Onze eerstejaars leren ondernemen in het 
project Talent4Change (Mens en samenleving). 
Leerlingen leren zelfstandig denken en actief 
leren in het kader van talentontwikkeling en 
organiseren uiteindelijk een event. In het 6de jaar 
leer je in sommige studierichtingen werken met 
een mini-onderneming of studentenbedrijf. 
Samen met enkele klasgenoten stel je een 
businessplan op en leer je een product verkopen. 

Schooltoneel
Ongeveer 15 leerlingen repeteren elke woensdag 
o.l.v. enkele leraren voor hun roemruchte  
theatervoorstellingen. Ze mochten zelfs al in het 
CC Mechelen spelen! 
 
Word fan van onze facebookpagina: 
www.facebook.com/UrsulinenMechelen
Like en deel!



Oud-leerlingen getuigen ...

DAPHNE MAGDELYNS
Afgestudeerd in Humane we-

tenschappen, 2019. Studeert 

Communicatiewetenschappen 

aan de KU Leuven.

“Ik merk dat de studierichting 

Humane wetenschappen een 

zeer goede voorbereiding was 

voor mijn opleiding Communi-

catiewetenschappen. Zo heeft het vak cultuurweten-

schappen me een brede kijk gegeven in de mediawe-

reld en in de politiek. Dit kwam al goed van pas tijdens 

mij eerste jaar Communicatiewetenschappen. Ook 
het eindwerk in het 6de middelbaar heeft me heel 
hard geholpen. Zo wist ik bijvoorbeeld al hoe ik een 
paper moest schrijven en hoe ik een poster het best 
kon opstellen. Recent heb ik in mijn opleiding ook een 

poster moeten maken en kon ik mijn ervaring zeker en 

vast gebruiken. UM heeft me dus veel dingen bijge-

leerd waarvoor ik de leerkrachten dankbaar ben. Ik 

heb me ook altijd thuis gevoeld op deze school en zal 

mijn tijd op Ursulinen Mechelen zeker niet vergeten!

MAUD BRUGGEMAN 
Afgestudeerd in Wetenschap-

pen-wiskunde, 2019. Studeert 

Industriële wetenschappen 

aan de KU Leuven.

“Ursulinen Mechelen gaf me 

steeds alle mogelijkheden om 

te groeien en te ontdekken 

waar ik goed in ben. In de  

richting Wetenschappen- 

wiskunde ontdekte ik al snel dat ik wetenschappelijk 

was aangelegd. De leerkrachten inspireerden mij om 
Industriële wetenschappen te gaan studeren. Toch 

twijfelde ik om voor deze richting te kiezen. Het is 

immers een mannenwereld en ook op mijn campus 

ben ik één van de weinige meisjes. Maar dankzij 

Ursulinen Mechelen ben ik altijd blijven geloven dat 

iedereen alles kan, zolang je er maar voor gaat. Het 

maken van het eindwerk en het presenteren ervan aan 

de jury heeft me perfect voorbereid op het schrijven 

van laboverslagen en het presenteren van mijn 

projectwerk. Ik heb enorm veel mooie herinneringen 

aan Ursulinen Mechelen en heb er goede vrienden 

gemaakt.”

”

ELINE DE METZ 
Afgestudeerd in Latijn-weten-

schappen-wiskunde, 2019. 

Studeert Studeert Bio-ingeni-

eur (milieutechnologie) aan de 

KU Leuven.

“Ik denk nog vaak terug aan de 

fantastische jaren die ik 

beleefd heb op UM. Fijne klasgenoten, een warme om-

geving en gewoon een plaats waar ik me thuis en 

ondersteund voelde. Die ondersteuning mis ik soms 

wel aan de universiteit. Hoewel de overgang naar unief 

best wel zwaar was, heb ik toch het gevoel dat ik in de 

mate van het mogelijke goed was voorbereid om 

eraan te beginnen. Door Latijn en wetenschapsvak-
ken had ik al kunnen uitdokteren welke studieme-
thode het beste voor me werkte omdat ik in het 

middelbaar al verplicht werd om goed te studeren. 

Ook het eindwerk heeft me enorm geholpen om 

bronnen te verwerken en mijn eerste verslagen en 

literatuurstudies tot een goed einde te brengen.     

Een welgemeende dankjewel UM, dankje voor de 

prachtige en leerrijke jaren!

HÉLÈNE RAHIER
Afgestudeerd in Latijn- 

wiskunde, 2019.  

Studeert Farmaceutische  

wetenschappen aan  

de KU Leuven.

“Als ik terugdenk aan mijn 

loopbaan in Ursulinen  

Mechelen kan ik niet anders 

dan glimlachen. Ik heb er een prachtige en leerrijke 

tijd gehad en heb altijd het beste van mezelf kunnen 

geven op alle vlakken. Vooral de leerkrachten hebben 

mij gebracht tot waar ik nu sta, en daarvoor ben ik ze 

zeer dankbaar. Door Latijn leerde ik hoe te studeren, 
iets wat ik nu niet zou kunnen missen. De overgang 

naar de universiteit was zwaar, maar met mijn achter-

grond heb ik zeker en vast mijn mannetje kunnen 

staan. Ik had me ook geen betere klas durven  

dromen, de vriendschappen die ik maakte in UM  

zijn voor mij nog steeds heel belangrijk!”
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Wat na de 1ste graad?

3de graad 3de graad

finaliteit
DOORSTROOM

= richtingen die voorbereiden op het hoger onderwijs
finaliteit

DUBBEL
= richtingen die voorbereiden  

op het hoger onderwijs  
en de arbeidsmarkt

finaliteit
ARBEIDSMARKT

= richtingen die voorbereiden  
op de arbeidsmarkt

domeinoverschrijdend
= richtingen die breed  

voorbereiden op hoger  
onderwijs

domeingebonden
= richtingen die voorbereiden  

op een specifieke bachelor

ECONOMIE EN 
ORGANISATIE Economie-moderne talen

Economie-wiskunde

Humane wetenschappen

Wetenschappen-wiskunde

Grieks-Latijn

Latijn-moderne talen

Latijn-wetenschappen

Latijn-wiskunde

Bedrijfswetenschappen
Bedrijfsorganisatie 

Internationale handel en logistiek
Onthaal, organisatie en sales

MAATSCHAPPIJ 
EN WELZIJN Welzijnswetenschappen

Gezondheidszorg

Opvoeding en begeleiding

Verzorging

Assistentie in wonen, zorg en welzijn

STEM

Biotechnologische en  
chemische wetenschappen

Informatica- en  
communicatiewetenschappen

Biotechnologische en  
chemische technieken

TAAL EN  
CULTUUR

Taal- en  
communicatiewetenschappen

2de graad 2de graad

ECONOMIE EN 
ORGANISATIE

Economische  
wetenschappen Bedrijfswetenschappen Bedrijf en organisatie Organisatie en logistiek

MAATSCHAPPIJ 
EN WELZIJN

Humane  
wetenschappen

Maatschappij- en  
welzijnswetenschappen Maatschappij en welzijn Zorg en welzijn

STEM Natuurwetenschappen
 Biotechnische STEM-wetenschap-

pen 
Biotechnieken

TAAL EN  
CULTUUR

(Grieks-) Latijn

Moderne talen

1ste graad 1ste graad



31

3de graad 3de graad

finaliteit
DOORSTROOM

= richtingen die voorbereiden op het hoger onderwijs
finaliteit

DUBBEL
= richtingen die voorbereiden  

op het hoger onderwijs  
en de arbeidsmarkt

finaliteit
ARBEIDSMARKT

= richtingen die voorbereiden  
op de arbeidsmarkt

domeinoverschrijdend
= richtingen die breed  

voorbereiden op hoger  
onderwijs

domeingebonden
= richtingen die voorbereiden  

op een specifieke bachelor

ECONOMIE EN 
ORGANISATIE Economie-moderne talen

Economie-wiskunde

Humane wetenschappen

Wetenschappen-wiskunde

Grieks-Latijn

Latijn-moderne talen

Latijn-wetenschappen

Latijn-wiskunde

Bedrijfswetenschappen
Bedrijfsorganisatie 

Internationale handel en logistiek
Onthaal, organisatie en sales

MAATSCHAPPIJ 
EN WELZIJN Welzijnswetenschappen

Gezondheidszorg

Opvoeding en begeleiding

Verzorging

Assistentie in wonen, zorg en welzijn

STEM

Biotechnologische en  
chemische wetenschappen

Informatica- en  
communicatiewetenschappen

Biotechnologische en  
chemische technieken

TAAL EN  
CULTUUR

Taal- en  
communicatiewetenschappen

2de graad 2de graad

ECONOMIE EN 
ORGANISATIE

Economische  
wetenschappen Bedrijfswetenschappen Bedrijf en organisatie Organisatie en logistiek

MAATSCHAPPIJ 
EN WELZIJN

Humane  
wetenschappen

Maatschappij- en  
welzijnswetenschappen Maatschappij en welzijn Zorg en welzijn

STEM Natuurwetenschappen
 Biotechnische STEM-wetenschap-

pen 
Biotechnieken

TAAL EN  
CULTUUR

(Grieks-) Latijn

Moderne talen

1ste graad 1ste graad



 

© Stijn Bollaert

© Stijn Bollaert

Hoogstraat 35
2800 MECHELEN

T 015 42 35 42

www.ursulinenmechelen.be
info@ursulinenmechelen.be 

www.facebook.com/UrsulinenMechelen

V.U.: vzw KITOS,  Francis Van Caer, Tervuursesteenweg 2, 2800 Mechelen | OND. NR. 0478.043.516 | RPR Mechelen, afdeling Mechelen. 

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

28/03/2022 tot  
25/04/2022

Meld je digitaal aan op  
aanmelden.school

04/05/2022 Toewijzing scholen 

05/05/2022
Communicatie resultaat 
toewijzing aan ouders

05/05/2022
Start definitieve inschrijvingen 
in school van toewijzing

02/06/2022
Einde definitieve inschrijvingen 
in school van toewijzing

Vanaf 
06/06/2022

Start vrije inschrijvingen na 
telefonische afspraak

Jouw toekomst in Ursulinen Mechelen!

Bubbelcontactbezoeken 1ste jaar
Graag willen we jou en je ouder(s) coronaproof rond- 
leiden in 2022, onder voorbehoud van verdere corona-
maatregelen. Heb jij interesse in een persoonlijke 
rondleiding? 

Zaterdag 12 maart 2022: infomoment, boek je  
afspraak via onderstaande QR-code of kijk op onze 
website. 

Infodag 2de - 7de jaar

Zaterdag 7 mei 2022: meer informatie binnenkort op 
onze website. 

Meer info of vragen: 
 ► www.ursulinenmechelen.be
 ► communicatie@ursulinenmechelen.be


