GROEIEN IN
DE 2de EN 3de GRAAD
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SECUNDAIR

ZORG &
WETENSCHAP
in LIER

NIEUW!

DUAAL LEREN
CLIL

WAT VIND JE IN DEZE GIDS?

WELKOM OP HET SAL!

Welkom leerling
Je hebt de eerste graad succesvol
afgerond. Nu ben je klaar voor de
volgende stap. Onze deur staat open.
We zullen je hier warm ontvangen.
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Welkom leerling

4

Het SAL heet je welkom

6

Jouw toekomst, onze passie

7

Waarom alleen een 2de en 3de graad?

8

BELEEF WETENSCHAP!

10

Techniek-Wetenschappen
2de en 3de graad TSO - optie CLIL

12

Chemie
3de graad TSO

14

22
24
26

sfeer en mag je jezelf zijn, ben

Kinderzorg

je geen nummer. Als leerling

7de jaar BSO

sta je centraal. We maken

Thuis- & Bejaardenzorg / Zorgkundige

we er een tof samen-leven

7 jaar BSO

en samen-werken van!

28

Se-n-Se Tandartsassistent

30

Se-n-Se Apotheekassistent

32

HET SAL VERNIEUWT

Neem snel een kijkje in onze
infogids.
Dag ouder

CLIL - Duaal leren - ...
34

Thuis op internaat

16

ZORGEN VOOR NU

36

Een dag op SAL

18

Sociale & Technische Wetenschappen

38

Meer weten over SAL?

2de & 3de graad TSO

39

Hoe schrijf ik me in?

20

Op het SAL heerst een leuke

de

Farmaceutisch-Technisch Assistent
3de graad TSO

Verzorging - Voeding
2de en 3de graad BSO

Wees gerust, ze zijn in goede handen bij
ons. Ons onderwijsteam staat paraat. We
vangen uw kind met de nodige zorg op.
Op het SAL steken we samen de handen
uit de mouwen. We zullen uw kind de
nodige kennis, vaardigheden en zin voor

Gezondheids- & Welzijnswetenschappen

verantwoordelijkheid bijbrengen. Ze

3de graad TSO

mogen proberen en ontdekken, een eigen
Mevr. Sabine De Keyser, Directeur
Mevr. Liesbet Rommes, Afdelingsdirecteur

toekomst opbouwen. Samen werken we
aan morgen.
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HET SAL HEET JE WELKOM
Het SAL is al bijna 80 jaar een begrip in Lier en
omstreken. Wat, al 80 jaar? Ja! Toch is het SAL
géén oude school, maar een pittige die niet bang
is van verandering.
Wat houdt onze school jong? Jij natuurlijk! Jij
hebt een stem op het SAL. Jij maakt de school
mee tot wat ze is.

4

HET SAL MEER DAN EEN SCHOOL
Daarenboven is ons lerarenteam een dynamische
groep. Wees dus bereid bij te leren op allerlei
manieren, ook weg van je bank en boeken. Onze
leerkrachten coachen je, onderwijzen je en geven
om je.
Waarin onderscheidt het SAL zich nog? Wij geven
alle leerlingen kansen. Wil jij je kans ook grijpen? Je
vindt zeker een richting die bij je past, of het nu in de
zorg of in de wetenschap is.
Wil jij je sociale vaardigheden meteen in de praktijk
testen? Kies dan bijvoorbeeld een richting met stage,
integrale opdrachten of labo: je leert hierdoor op een
professionele manier in team werken.
Het SAL maakt ook deel uit van het PLUS Project
in Lier. Een preventief, schoolondersteunend project
voor jongeren die even problemen hebben met
school, gebrek aan motivatie vertonen, even er
tussenuit moeten. In een warme, persoonlijke en
verbonden aanpak. In een nauw overleg met alle
betrokkenen en dicht bij de schoolwerking worden

leerlingen
individueel
begeleid,
leerkrachten
gecoacht en schoolteams geadviseerd. Meer info:
www.pluslier.be
Je goed voelen op school? Bij ons is dit geen lege
doos. Er zijn beezemomenten, klasdagen, fijne
afsluiters van elk trimester,...
Samen naar de cinema! Tijdens een filmforum krijg je
een pareltje te zien in de gezellige bioscoop van Lier.
Als buddy van een leerling van onze OKAN-klas
verken je Lier en omstreken. De leerlingen van onze
Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers willen
jou al te graag leren kennen!
Hou je van een modern en strak interieur? Dan zal
de nieuwbouw jou bevallen. Ben je meer voor
drukke gezelligheid, dan kan je ontspannen in onze
recreatieruimte.
Vind jij de klimaatproblematiek ook zo belangrijk?
Tijdens de milieudag steken we de handen uit de
mouwen om onze school en de omgeving groener
te maken.

Het SAL ligt in het centrum van Lier. De bus, trein
of fiets brengen je veilig en gemakkelijk tot bij ons.
Daarenboven geeft Lier ons de voordelen van een
stad: zwembad, sporthal, station, broodjeszaken en
originele winkels liggen op wandelafstand. Lier is ook
een groene stad! De Vesten en de Nete omarmen
het stadscentrum en bieden een oase van rust.

5

JOUW TOEKOMST,
ONZE PASSIE
Je hebt de eerste graad succesvol afgerond. Het
pad is geplaveid, de fundamenten zijn stevig en nu
moet je verder. Bij SAL kies je voor toekomstgericht technisch en beroepsonderwijs in de 2de en
3de graad Zorg & Wetenschap. Aansluitend kan je
doorstromen in een 7de jaar thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige, kinderzorg of Se-n-Se tand6

artsassistent of apotheekassistent. Andere optie:
je kiest voor een opleiding HBO5 Verpleegkunde.
De topper in de verpleegopleidingen!
SAL Secundair is een unieke, geborgen en vrije school.
Wij werken in kleine klasgroepen en we hebben

WAAROM
ALLEEN 2de EN
3de GRAAD?

7
Oorspronkelijk was er op het SAL enkel sprake
van verpleegkundige richtingen. Wat later
kwamen er ook verschillende wetenschappelijke richtingen bij. Zo sluiten we aan bij de

een zeer uitgebreide leerlingenbegeleiding. Hier

Het SAL biedt onderwijs vanaf de tweede

heerst een leuke sfeer in de klaslokalen en wandel-

graad. Dat is historisch zo gegroeid en een groot

gangen. Wij willen jongens en meisjes warm maken

voordeel, want zo zit je samen met mensen die al

Na de tweede graad kan je doorstromen naar

voor de verrassende wereld van Zorg & Wetenschap.

gekozen hebben en goed weten wat ze willen.

de derde graad tot een 7de specialisatiejaar,

Samen met jou staan we aan de start van een nieuw

Bij ons ligt de klemtoon op leren met je hart,

de opleiding HBO5 Verpleegkunde of een

avontuur. Ben jij er klaar voor?

verstand en handen.

Se-n-Se.

STEM-richtingen van de 21ste eeuw.

Gebeten door wetenschap, technologie,
creativiteit en innovatie?

8

BELEEF
WETENSCHAP

Sta je graag met beide voeten in de praktijk? En ben je
tegelijkertijd ook gefascineerd door het hoe, wat en waarom achter
die praktijk? Dan is een wetenschappelijke richting iets voor jou.
Wie weet schuilt er in jou wel een toekomstig ingenieur of laborant!
9
In de tweede graad
Techniek–Wetenschappen
leg je de basis.
In de derde graad kies je tussen:
• Techniek–Wetenschappen
• Chemie
• Farmaceutisch–Technisch Assistent
Nadien kan je doorstromen naar een Se-n-Se-opleiding:
• Tandartsassistent
• Apotheekassistent
Waar wil jij in de toekomst het verschil gaan maken?

2de EN 3de GRAAD TSO

Wil je graag zaken uit de natuur en wetenschap
kunnen verklaren?
Dan is Techniek–Wetenschappen iets voor jou!
Deze studierichting vraagt om een ruime belangstelling en behoorlijke aanleg voor wiskunde en wetenschappen. Je leert op een wetenschappelijke manier
problemen aanpakken. Je basiskennis over biologie,
chemie en fysica groeit.

Je maakt kennis met veiligheids- en milieuaspecten, met meet- en scheidingstechnieken. Je
leert plannen en uitvoeren, zelfstandig en in team
werken. Je maakt wetenschappelijke verslagen
op de computer. Je neemt deel aan uitdagende
wetenschappelijke projecten.

NIEUW!

L

Optie CLI

“We proberen een goede vertrouwensband
op te bouwen met onze leerlingen.
Sommige oud-leerlingen komen zelfs nog
eens langs om een les wiskunde te volgen
bij mij. Fijn toch?”
Ann Vetters – Leerkracht TW

vak

3de graad

4TW

Godsdienst

2u

2u

2u

2u

Aardrijkskunde

1u

1u

1u

1u

Geschiedenis

1u

1u

1u

1u

Lichamelijke Opvoeding

2u

2u

2u

2u

Nederlands

4u

4u

4u

4u

Frans

3u

3u

2u

2u

wie graag theorie aanvult met praktijkervaring.

Engels

2u

2u

2u

2u

Ik wist dat ik wou verder studeren in een weten-

Wiskunde

6u

6u

6u

6u

schappelijke richting en daarom koos ik in het

(Toegepaste*) Biologie

2u

2u

3u

3u

(Toegepaste*) Chemie

4u

4u

6u**

6u**

menteel studeer ik verder voor leerkracht secun-

(Toegepaste*) Fysica

4u

4u

5u

5u

dair onderwijs aardrijkskunde en biologie. Ik voel

Wetenschappelijk
Tekenen

1u

1u

-

-

Informatica

2u

2u

-

-

“Het Sal is volgens mij een goede school voor al

GETUIGENIS

TECHNIEK –
WETENSCHAPPEN

GETUIGENIS

10

2de graad

3TW

Deze studie bereidt je voor op verdere studies aan
een hogeschool of universiteit.

Wat mag je verwachten? Naast de theoretische
lessen spendeer je een groot aantal uren in het labo.
Naast het studeren van de theorie, moet je die
kennis natuurlijk ook kunnen gebruiken.
Meettoestellen, glaswerk, microscopen en dissectiemateriaal worden je beste vrienden.

LESSENTABEL

secundair voor Techniek-Wetenschappen op het
Sal. Vooral de praktijkvakken spraken mij aan. Mo-

dat ik de goede keuze heb gemaakt en ik voel dat
ik de goede keuze heb gemaakt en ik voel me
daar heel goed bij.”
Joaquin Garrido, oud-leerling TW

* 5TW en 6TW krijgen toegepaste
wetenschapsvakken
** Mogelijkheid tot CLIL (zie p. 34)

5TW 6TW

LESSENTABEL
vak
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CHEMIE

Ben je gepassioneerd door chemie, wetenschap-

opstellen,

pen en labo? Zie je het zitten om later als laborant

bedienen en onderhouden.

of procesoperator te werken? Wil je persoonlijk

Je gaat handig en accuraat met stoﬀen om, verricht

1u

en nauwgezet proeven leren uitvoeren? Dan ben

nauwkeurige waarnemingen en voert experimenten

je klaar voor de 3

5CH

6CH

Godsdienst

2u

2u

Aardrijkskunde

1u

de

graad TSO Chemie!

laboratoriumtechnieken

toepassen,

uit.

Geschiedenis

1u

1u

Lichamelijke Opvoeding

2u

2u

Nederlands

2u

2u

labotechnieken

rode

analist, procesoperator, enzovoort. Of je stroomt

Frans

2u

2u

draad doorheen deze studierichting. Kiezen voor

door in een professionele of academische bachelor.

Engels

2u

2u

chemie, is kiezen voor een sector die focust op

Klaar om onze toekomst mee vorm te geven.

Wiskunde

3u

3u

veiligheid en gezondheid. In de chemievakken

Analytische chemie*

6u

6u

komen de basisbegrippen en de instrumentale

Chemische technologie*

4u

4u

technieken

Organische chemie*

4u

4u

Toegepaste biologie

2u

1u

Je maakt kennis met de verbindingsklassen, reactie-

van aardolie is. De andere dag maken we

2u

soorten en de belangrijkste toepassingen in ons

onze eigen smaak- en geurstoﬀen. Mislukte

dagelijks leven. In het labo leer je basisapparatuur

laboproeven zijn de perfecte aanleiding om

Toegepaste fysica
Stage

3u
-

3u

* m.i.v. laboratorium

De

samenhang

tussen
en

klimaatbescherming,

aan

natuurwetenschappen,

industrie

vormt

energieverbruik,

bod.

Je

leert

de

Nadien kan je meteen aan de slag als laborant of

13

voedsel-

grondstoffen

verwerken tot eindproducten.

“Chemie is enorm veelzijdig. De ene dag bestuderen we hoe vervuilend het verbranden

op zoektocht te gaan.”
Emiel Geerts – Leerkracht Chemie

GETUIGENIS

3de GRAAD TSO

3de GRAAD TSO
Als farmaceutisch-technisch assistent of apotheek-

5FTA

6FTA

Godsdienst

2u

2u

Aardrijkskunde

1u

1u

moet je een degelijke kennis opbouwen op het

Geschiedenis

1u

1u

vlak van farmacologie, plantkunde, toxicologie,...

Lichamelijke Opvoeding

2u

2u

Door je stages leer je rechtstreeks uit de praktijk.

Nederlands

2u

2u

Frans

2u

2u

Engels

2u

2u

Wiskunde

3u

3u

Fysica

2u

-

Farmaceutische plantkunde

-

1u

Farmaceutische technologie

4u

2u

medische of wetenschappelijke piste volgen.

Geneesmiddelenleer

2u

3u

Verpleegkunde, voedings- en dieetleer, laborant,

Parafarmacie

-

1u

professionele

bachelor

farmaceutische

en

Tarificatie en wetgeving

1u

1u

Toegepaste biologie

4u

-

Toegepaste chemie

4u

2u

-

1u

2u

8u

assistent werk je nauw samen met de apotheker. Je bent een aanspreekpunt voor klanten
en

verkoopt

verzorgingsproducten.

Hiervoor

Later kan je meteen professioneel aan de slag in een
apotheek of in een ziekenhuisapotheek, als bediende in een groothandel voor geneesmiddelen of een
tariﬁcatiedienst.
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Extra

FARMACEUTISCH –
TECHNISCH
ASSISTENT

LESSENTABEL

gemotiveerd?

Dan

kan

je

de

para-

wetenschappen,

biologische

technieken

zijn maar enkele studierichtingen die tot je
mogelijkheden behoren.

vak

Toxicologie
Stage

15

Je bent sociaal voelend en je wilt die vaardigheden ontwikkelen? Je werkt graag met mensen?
Of je hebt interesse in voeding, verzorging en
gezondheid? Dan hebben wij het ideale aanbod

16

ZORGEN
VOOR NU

aan studierichtingen voor jou! Als zorgverlener
zorg je voor anderen, je ondersteunt mensen. Het
maakt je als mens rijker omdat je mensen op weg
helpt die zich soms in een heel kwetsbare positie
bevinden.
Je hebt afwisselend werk waarin je zowel je
hoofd, handen als hart moet gebruiken.
Een job in de zorg, welzijn of onderwijs: daar raak
je nooit op uitgekeken!

17

De mens en zijn omgeving. Hét uitgangspunt voor elk vak in de richting Sociale en
Technische wetenschappen. Je leert hoe de
mens functioneert in onze samenleving.
Ben je creatief met een uitgesproken sociale
interesse?

Heb

je

grote

belangstelling

voor

wetenschappelijke en technische toepassingen?
Ben je gefascineerd door voeding en grondstoﬀen? Dan is deze richting iets voor jou!
Sociale en Technische Wetenschappen vertrekt
vanuit drie pijlers: natuurwetenschappen, sociaalwetenschappelijke vraagstukken en voeding.
Deze pijlers worden getoetst in de praktijk. Aan
de hand van levensechte opdrachten leer je

SOCIALE EN
TECHNISCHE
WETENSCHAPPEN

verantwoordelijkheid opnemen.

vak

4STW

5STW

6STW

Godsdienst

2u

2u

2u

2u

Aardrijkskunde

1u

1u

1u

1u

Geschiedenis

1u

1u

1u

1u

Informatica

1u

1u

-

-

Lichamelijke Opvoeding

2u

2u

2u

2u

Nederlands

4u

4u

4u

4u

Frans

3u

3u

3u

3u

Engels

2u

2u

2u

2u

Wiskunde

4u

4u

3u

3u

Natuurwetenschappen

4u

4u

4u

4u

Sociale Wetenschappen

3u

3u

4u

4u

Integrale Opdrachten

7u

7u

8u

8u

Wil je daarna aan de slag in het onderwijs of de
welzijnssector? Zegt de sector voeding jou iets?
Wil je je misschien sociaal engageren? Of nog
verder studeren? Je hebt alvast een degelijke basis
gelegd.

3de graad

3STW

GETUIGENIS
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2de graad

LESSENTABEL

2de EN 3de GRAAD TSO

“Ik werd vooral aangesproken door het ‘soci-

en dynamische omgeving wil leren, dan zit je

ale’ in de richting STW. Het SAL was dan ook

goed in het SAL. Ik werk nu 5 jaar als Cabine

de ideale plak voor mij: er was veel inspraak

Crew medewerker en woon in Dubai. De lessen

van leerlingen en het lerarenkorps is heel tof.

‘sociale wetenschappen’ helpen me nog elke

Ook de organisatie en communicatie zijn heel

dag in de communicatie met mijn passagiers.”

goed. Als je graag in een vriendelijke, open

Jens Jacobs, oud-leerling STW
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LESSENTABEL
5GWW

6GWW

Godsdienst

2u

2u

Aardrijkskunde

1u

1u

Geschiedenis

1u

1u

Ben je sociaalvoelend? Heb je interesse voor
de mens en wat hem of haar beweegt? De
studierichting Gezondheids- en Welzijnswetenschappen richt zich op de omgang met
de mens op fysiek, psychisch en sociaal vlak.

Lichamelijke Opvoeding

2u

2u

De opleiding draait rond volgende componenten:

Nederlands

3u

3u

Frans

2u

2u

wetenschappen (biologie, chemie en fysica). In de

Engels

2u

2u

praktijklessen en stages oefen je al je opgedane

Wiskunde

2u

2u

vaardigheden en kennis.

Toegepaste Biologie

4u

4u

Het lessenpakket is veelzijdig, wat individueel

Toegepaste Chemie

2u

2u

Toegepaste Fysica

1u

1u

Psychologie en Pedagogiek

3u

3u

Seminaries

2u

2u

Gezondheid en Welzijn

3u

3u

Stage

4u

4u

vak

20

GEZONDHEIDSEN WELZIJNSWETENSCHAPPEN

opvoedkunde

(psychologie

en

pedagogiek),

verzorging (gezondheid en welzijn) en toegepaste
21

verrijkend is en de weg openhoudt naar andere
vervolgstudies zoals bv. verpleegkunde, vroedkunde, professionele bachelor onderwijs,...

GETUIGENIS

3de GRAAD TSO

“Ik volg momenteel mijn 3de jaar Verpleging

Ook tijdens mijn stages in GWW kon ik al ken-

bij Thomas More Lier. Met mijn secundair di-

nis maken met bijvoorbeeld ‘Ouderenzorg’.

ploma Gezondheidswetenschappen, heb ik de

Handig om nu ook weer stages op te baseren.”

ideale basis. Op de theoretische kennis, zoals

Katelijne Knockaert, oud-leerling GWW

anatomie, wordt nu gewoon verder gebouwd.

2de GRAAD VERZORGING – VOEDING

Hou je van mensen, jong en oud? Wil je voor hen
zorgen? Wil je er je beroep van maken? Dan is de
richting Verzorging-Voeding geknipt voor jou!
Deze opleiding is boeiend, veelzijdig en bestaat
voor een groot deel uit stage. Zorgen voor
kinderen en ouderen betekent heel wat meer dan
hen “verzorgen”! Het betekent ook: spelen met de
kinderen, troosten bij verdriet, luisteren naar
problemen,

eten

bereiden,

onderhoud

van

leefruimtes, enzovoort. Je kan je helemaal inleven

22

in de wereld van de zorgvrager.

LESSENTABEL

2de EN 3de GRAAD BSO

Op verschillende momenten in het schooljaar werk
je componentoverschrijdend en zal je al je aan-

vak

3de GRAAD VERZORGING

3VV

4VV

Godsdienst

2u

2u

Project algemene vakken

6u

Lichamelijke Opvoeding

vak

5VZ

6VZ

Godsdienst

2u

2u

6u

Project algemene vakken

4u

4u

2u

2u

Lichamelijke Opvoeding

2u

2u

Muzikale Opvoeding

1u

1u

Muzikale Opvoeding

1u

1u

Plastische Opvoeding

2u

2u

Plastische Opvoeding

1u

1u

Frans

2u

2u

Frans

2u

2u

Toegepaste Informatica

1u

1u

Beroepsgerichte vakken*

13u

13u

Directe Zorg

4u

4u

Stage

11u

11u

Indirecte Zorg

10u

10u

Pedagogisch handelen

4u

4u

* Directe zorg, Indirecte Zorg,
Pedagogisch handelen

geleerde vaardigheden en kennis toepassen in
verschillende zorgsituaties.
Vanaf de 3e graad ga je meer geïntegreerd te werk
in onze nieuwe lokalen van het vaardigheidscentrum. Hier leer je werken met hedendaagse technieken.

GETUIGENIS

VERZORGING –
VOEDING

“Ik heb echt een superleuke tijd gehad op het

advocate of boekhouder worden. Ik wil iets

SAL. Ik ben gestart in Voeding-Verzorging en

doen met mijn handen, hoofd en hart”

daarna na Verzorging in het 7de jaar Thuis- en

Aileen Verstrepen, oud-leerling VV

Bejaardenzorg terechtgekomen. Ik wil geen

23

7de JAAR SPECIALISATIE

Geslaagd voor de richting Verzorging? Dan kan je
nog een specialisatiejaar Kinderzorg volgen.
In het 7de jaar is afwisseling troef.

vak

7KZ

Godsdienst

2u

kijk op kinderen met én zonder beperking. Via

Project algemene vakken

4u

lesmomenten, stages en projecten doe je ervaring

Lichamelijke Opvoeding

2u

Frans

2u

Expressie

2u

Na een specialisatiejaar Kinderzorg ben je klaar

Beroepsgerichte vakken

12u

voor het beroepsveld en kan je aan de slag als

Stage

12u

In Kinderzorg richten we ons met een geïntegreerde

op en leer je alles over het kind van 0 tot 12 jaar en
zijn sociaal netwerk.

24

LESSENTABEL

25

begeleider in de kinderopvang.
Ben je enorm gebeten door de zorg, dan kan je
nog doorschakelen naar een opleiding HBO5

KINDERZORG

GETUIGENIS

Verpleegkunde of een Se-n-Se-opleiding.

Vanaf dag 1 voelde ik mij onmiddellijk thuis

nu zelf stagementor ben van 5dejaars-studen-

op het SAL. Ik volgde de richting Verzorging

ten Verzorging. Het is heerlijk om deze jonge

en daarna nog een jaartje Kinderzorg. Dank-

krachten te begeleiden en hun eerste stapjes

zij een ﬁjne klas en toﬀe leerkrachten had ik

te laten zetten op de werkvloer

een leuke tijd op het SAL. Ik werk heel graag

Kristof Van Hoof, De Witte Wolk, Lier

als kinderbegeleider in het kinderdagverblijf
De Witte Wolk in Lier. Het grappige is dat ik

7de JAAR SPECIALISATIE

Geslaagd voor de richting Verzorging? Dan kan
je nog een specialisatiejaar Thuis- en bejaardenzorg/Zorgkundige volgen.

vak

7TBZ

Godsdienst

2u

Project algemene vakken

4u

menten, stages en projecten volg je doorheen vijf

Lichamelijke Opvoeding

2u

thema’s de zorgvrager, in zowel zijn thuissituatie

Frans

2u

Expressie

2u

Beroepsgerichte vakken

12u

Stage

12u

In Thuis- en bejaardenzorg/Zorgkundige ligt de
nadruk op omgaan met jong en oud. Vanuit lesmo-

als de zorgsetting. Je loopt stage in zorgcentra,
ziekenhuizen, dagopvang en in de thuiszorg.
Na het specialisatiejaar Thuis- en bejaardenzorg

26

LESSENTABEL
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kan je aan de slag als zorgkunidge in de thuiszorg,
woonzorgcentra, ziekenhuizen,...
Ben je enorm gebeten door de zorg, dan kan je nog

THUIS- EN
BEJAARDENZORG/
ZORGKUNDIGE

kunde of een Se-n-Se-opleiding.

GETUIGENIS

doorschakelen naar een opleiding HBO5 VerpleegIk wou graag verzorging volgen omdat ik

ik meer voldoening had van wat ik deed voor

graag mensen help. Ik ben graag bezig voor en

de oudere zorgvrager

met anderen. Na mijn stage heb ik beslist om

Shauni, leerling TBZ

voor Thuis- en Bejaardenzorg te kiezen omdat

Gebeten door tanden?
Communicatief sterk, een echte organisator en
handig met een computer? Dan is de opleiding
Tandartsassistent zeker iets voor jou!
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SE-N-SE
TANDARTSASSISTENT
NIEUW!

REN

DUAAL LE

In één Se-n-Se jaar (secundair na secundair)
leer je alle kneepjes van het vak. Je begeleidt
patiënten voor, tijdens en na hun behandeling
samen met de tandarts. Je bent verantwoordelijk
voor de patiëntenadministratie, het onthaal, het

LESSENTABEL

agendabeheer en logistieke ondersteuning.

vak

TA

Tandartsassistentie

12u

tandartsenpraktijk of in een tandheelkundige

Stage

8u

ziekenhuissetting. Wil je je nog meer vastbijten

Communicatie

4u

Secretariaat tandheelkundige praktijk

4u

Nederlands zakelijke communicatie

2u

Religie, zingeving en levensbeschouwing

2u

Na dit jaar kan je meteen aan de slag in een

in de materie? Dan kan je doorstromen naar een
professionele bachelor zoals Mondzorg, Office
Management of Medical Management Assistant.

29

LESSENTABEL
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SE-N-SE
APOTHEEKASSISTENT

vak

AA

Wil je leren hoe je geneesmiddelen bereidt en

Godsdienst

2u

te kunnen geven?

Nederlands

2u

Ben je klantvriendelijk, zorgvuldig en nauwkeurig?

Farmaceutische plantkunde

1u

Dan is de opleiding Apotheekassistent zeker iets

Farmaceutische technologie

6u

Geneesmiddelenleer

4u

Parafarmacie

1u

technisch-wetenschappelijke studierichting met

10u

paramedische aspecten. Het wetenschappelijk

Stage

hoe deze in het lichaam werken om goed advies

voor jou!
In één Se-n-Se jaar(secundair na secundair)
leer je alle kneepjes van het vak. Het is een

aspect van de vorming beoogt het opbouwen

Tarificatie en wetgeving

1u

Toegepaste biologie

2u

Toegepaste chemie

2u

Toegepaste fysica

1u

hun oorzaken, en voor de werking en de bereiding

Toxicologie

1u

van

van een degelijke wetenschappelijke kennis en
het vertrouwd worden met wetenschappelijke
onderzoeksmethodes. Het paramedisch karakter
blijkt uit de ruime aandacht voor aandoeningen en
geneesmiddelen.

De

leerlingen

worden

ingewijd in de werking van de apotheek en het
werk van de apotheekassistent.
Na dit jaar kan je meteen aan de slag in een
(ziekenhuis)apotheek, als bediende in een groothandel voor geneesmiddelen, een tarificatiedienst
of een IMV-setting.

31

SAL VERNIEUWT
SAL Secundair is een unieke, geborgen en vrije school.
Onze leerlingen staan centraal: kleine klasgroepen
zorgen voor een ﬁjne sfeer in en rond de klaslokalen.
Ieders welbevinden is belangrijk, daarom bieden we
een uitgebreide leerlingbegeleiding aan

32

CLIL

Content and Language Integrated Learning

DUAAL LEREN

Wij willen jongens en meisjes warm maken voor de

Via CLIL krijgen leerlingen van een Vlaamse

verrassende wereld van Zorg & Wetenschap. Samen

school niet-taalvakken in het Frans, Engels of

met jou staan we aan de start van een groots avon-

Duits. Binnen het SAL betekent dit dat leer-

Duaal leren biedt heel wat voordelen. Het is

tuur. En er is nog meer nieuw(s)!

lingen van de richting Techniek Wetenschap-

vaardigheden ontwikkelen op school én op

pen vanaf schooljaar 2020-2021 de mogelijkSAL is immers steeds op zoek naar vernieuwing. Via

de werkvloer. Je zit een tweetal dagen per

heid hebben om het vak Toegepaste Chemie

actuele leermethoden zoals CLIL en Duaal leren wil-

week op de schoolbanken en de rest van de

in het Engels te volgen. Dit heeft als voordeel

len we nog meer leermogelijkheden bieden aan onze

week sta je met je 2 voeten in de praktijk met

dat je niet alleen een betere taalbeheersing en

leerlingen. In de nieuwe lokalen van het vaardigheids-

een arbeidscontract én ondersteuning van

spreekdurf ontwikkelt, maar ook dat de inhoud

centrum komen zij in contact met geïntegreerd leren

de school, prima voor de motivatie. Je leert

van het vak beter verwerkt wordt. Je denkt

via moderne technieken.

ter plekke de nodige vaardigheden aan waar-

er immers meer bij na! Daarbij is het ook een

door je helemaal voorbereid bent op het éch-

Wie klaar is voor de toekomst, moet dus duidelijk op

mooie voorbereiding op het hoger onderwijs,

te werk. De optie zal vanaf schooljaar 2020-

waar ook eens een artikel of cursus in het En-

2021 aangeboden worden in onze Se-n-Se

gels voorbijkomt

Tandartsassistent

het SAL zijn.
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Je overweegt om op internaat te gaan? SAL
Internaat heet je van harte welkom! Wij zijn een
gemengd internaat in het hart van Lier dat graag
een ‘thuis’ wil zijn voor jongens en meisjes van het
eerste tot het zesde jaar secundair onderwijs. Ook
leerlingen van de lagere school hebben een plekje
op ons internaat!
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THUIS OP
INTERNAAT

Zowel internen als leerlingen vanuit andere scholen
in Lier en omgeving zijn welkom.
De nauwe samenwerking tussen school en internaat
zorgt voor positieve groei- en ontwikkelingskansen,
zonder inbreuk te doen op jouw privacy.
Kiezen voor ons internaat is kiezen voor:
•

Ondersteuning op leef- en studeervlak.

•

Enthousiaste begeleiders.

•

Persoonlijkheidsvorming en ontplooiingskansen.
Duidelijke structuur en een vast dagritme.

•

Zinvolle ontspanning.

•

Sfeer en gezelligheid. Comfortabele en moderne
leefruimtes.
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ZORGEN VOOR
ELKAAR
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Naar school gaan doe je om iets bij te leren.
Dat spreekt voor zich. Maar schoolgaan is
meer dan leren en presteren. Lukt het minder
vlot? Heb je moeite met het verwerken van de
leerstof of spelen er psychosociale problemen
mee? Dan vangen we je zo goed mogelijk op.
Het zorgbeleid op onze school staat bovenaan
op onze schoolagenda!
De leerlingenbegeleiding is je aanspreekpunt
voor al je zorgvragen. Zij is de brugfiguur
tussen de school en het CLB of andere externe
diensten.
Elke leerling met leermoeilijkheden of psychosociale problemen krijgt van ons de volle steun.
Samen met jou gaan we op weg en zoeken we
duidelijkheid.

ALGEMENE INFO
Hoe ziet een dag op SAL eruit?
Je lesdag begint om 8.25 uur en eindigt ten laatste
om 16.20 uur. Je lessenrooster bepaalt wanneer je
middagpauze valt (12 uur of 12.50 uur) en wanneer
je lessen eindigen (15.30 uur of 16.20 uur). In de
voor- en namiddag heb je 10 min. pauze.
Ontspannen pauzeren
In onze gezellige recreatieruimtes kan je even
ontspannen tussen de lessen door. Tijdens de
middagpauze krijgen leerlingen van de derde
graad het vertrouwen om buiten de school hun
boterhammen op te eten, maar zij kunnen ook op
school blijven in hun ontspanningsruimte.
ICT en communicatie op school
We werken met het elektronisch leerplatform
Smartschool en de Google Suite voor educatie
voor alle communicatie. Ook ouders krijgen een
account en kunnen zo het online puntenboek
raadplegen en communiceren met leerkrachten.
Leerlingen werken tijdens de les op moderne en
snelle Chromebooks.

Stem van de leerling
In de schoolraad krijg je als leerling inspraak in ons
schoolbeleid. We nodigen geregeld ouders uit op onze
infoavonden en contactavonden om onder meer het
rapport te bespreken. Verdere communicatie, vragen of
uitleg verloopt via Smartschool of een persoonlijk gesprek.
Studietoelagen
Schoolkosten kunnen behoorlijk oplopen. Daarom
geeft de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen een
schooltoelage. Je kan meer informatie terugvinden
op www.studietoelagen.be
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Antwerpen
Mortsel
Boechout

Zandhoven, Malle
Turnhout, E34 E313
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Kessel
Nijlen
Herentals
E313

Je bent steeds welkom na telefonische afspraak
tijdens de schooluren.

CAMPUS

Lint

Duffel
Rumst
Mechelen

MEER WETEN
OVER SAL?

Leerlingen voor de tweede en derde graad zijn
welkom op de opendeurdag op 14 maart 2020 van
10 tot 17 uur.

Kolveniersvest

Duffel
St. Kat. Waver

Berlaar

Neem dan even onze andere SAL brochures door
op onze website: www.sal.be

We doen onze deuren een extra keer open op
9 mei 2020 van 10 tot 13 uur.
Inschrijven kan ook op woensdag 27 mei 2020 van
13 tot 16 uur.

Heist-op-den-Berg
Aarschot

KOM EENS KIJKEN
Onze campus ligt pal in het centrum van Lier, op
wandelafstand van de Grote Markt, het Zimmerplein en het station.

Wil je meer weten over wonen op SAL, onze Se-n-Se
opleidingen of HBO5 opleiding Verpleegkunde?

HOE SCHRIJF IK
ME IN?

Plan je route naar de campus
NMBS: www.railtime.be
De Lijn: www.delijn.be

Tijdens de zomervakantie kan je langskomen
op: - werkdagen van 1 tot 7 juli 2020 van 9 tot 16 uur
- zaterdag 4 juli 2020 van 9 tot 13 uur
- werkdagen van 17 tot 31 augustus 2020
van 9 tot 16 uur
- zaterdag 22 augustus 2020 van 9 tot 13 uur

Als je met de auto komt, parkeer je best aan de rand van
het centrum op de voorziene parkings. Een gedetailleerd
stratenplan vind je op www.lier.be
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WONEN

SAL LIER
Kolveniersvest 24 - 2500 Lier • 03 480 17 66
Afdeling 2e graad • Mechelsestraat 14 - 2500 Lier • 03 491 97 92
Afdeling 3e graad • Kolveniersvest 24 - 2500 Lier • 03 480 17 66

info@sal.be - www.sal.be

