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Naar de ‘grote’ school…
Zit je in het 6e leerjaar? Ben je klaar voor de overstap naar de ‘grote’ 
school? Zoek je een school waar je 6 jaar lang met je vrienden en 
vriendinnen les kan volgen? Wil je naar een school waar je heel wat 
keuzemogelijkheden hebt? Gaat je voorkeur uit naar een school midden 
in het groen?

Het Sint-Martinuscollege maakt samen met de Vrije 
Basisscholen Sint-Clemens (Hoeilaart), Onze-Lieve-
Vrouw (Jezus-Eik), Sint-Jozef (Eizer), Sint-Anna 
(Duisburg), Mariaschool (Tervuren), de Lanetuin 
(Tombeek), en de Parochieschool (Maleizen) deel uit 
van de Katholieke Scholen Druivenstreek.

Dan is het Sint-Martinuscollege 
(SMO) in Overijse een fantastisch 
goede keuze! In dit boekje maak je 
kennis met onze school. 
Veel leesplezier!



SMO = kiezen voor toekomst!
Vraag je aan leerlingen hoe ze SMO beleven, dan krijg je bijna steeds als 
antwoord dat het een fijne en eerlijke school is. Ze bedoelen dan dat je alle 
kansen krijgt, dat iedereen heel dicht bij de leerlingen staat en steeds wil 
helpen.

Wat leerlingen het fijnst vinden, is 
dat ze in het 1ste jaar kennis maken 
met de 5 keuzemogelijkheden van 
het 2e jaar. Na het 2e jaar kun je 
kiezen uit wel 11 richtingen. 
Vanaf volgend schooljaar hebben alle 
leerlingen een eigen laptop. Knap 
toch?



SMO = goed bereikbaar

Wist je dat de grote 
meerderheid van de leerlingen 
te voet of met de fiets naar 
SMO komt? SMO is ook 
uitstekend bereikbaar met de 
bus want de school ligt in het 
centrum van Overijse.



SMO = 100% groen
SMO is 3,8 hectare groot (dat is het ongeveer het oppervlak van 7 voetbal-
velden). Al dat groen vinden de leerlingen fantastisch. Er is dan ook veel 
ruimte om te ontspannen. Ook wordt er veel buiten gesport en volgend 
schooljaar bouwen we een nieuwe sporthal en 6 extra klassen …



SMO = leerling centraal

SMO = open voor iedereen 
die zijn steentje bijdraagt aan 
een positieve wereld



SMO = sterke ICT en techniek

• Op school gebruiken we Smartschool als leer- en 

communicatieplatform (smo.smartschool.be). Op 

Smartschool vinden leerlingen en ouders extra 

informatie over de vakken en het schoolleven. Ook 

kunnen er opdrachten digitaal ingezonden worden. Met 

Smartschool kun je met leerkrachten, secretariaat, 

directie of CLB communiceren. In coronatijd of bij 

lange afwezigheid is Smartschool het hulpmiddel om 

digitale lessen te organiseren.

• Vanaf volgend schooljaar beschikken alle leerlingen 

over een laptop. Het laptopproject wordt mee mogelijk 

gemaakt dankzij het Digisprongproject van het 

Ministerie van Onderwijs.

• In de 1e graad zorgen de twee technieklokalen voor 

een aangename en leerrijke kennismaking met het vak 

techniek. Ook hebben we een STEM-zone waar je meer 

ontdekt over Science, Technics, Engineering en 

Mathematics.

• Leerlingen kunnen gebruik maken van Microsoft 365-

software.



SMO = toffe les
8.10 u. 1e lesuur

9.00 u. 2e lesuur

9.50 u. – 10.05 u. speeltijd

10.10 u. 3e lesuur

11.00 u. 4e lesuur

11.50 u. – 12.35 u. middagpauze en speeltijd

12.40 u. 5e lesuur

13.30 u. 6e lesuur

14.20 u. – 14.25 u. korte pauze

14.25 u. 7e lesuur

15.15 u. einde van de lesdag

Op SMO is veel meer dan les volgen: tijdens de middagpauze wordt er 
gesport, vergadert de leerlingenraad, zijn er activiteiten voor of van 
leerlingen.  Ook is er een bibliotheek waar je boeken kan lezen of ontlenen. 
En wist je dat SMO ook een Open Leercentrum heeft? Hier kun je tijdens de 
middagpauze – en op afspraak na schooltijd – terecht kunnen om digitaal te 
leren, iets op te zoeken, huiswerk voor te bereiden …



1A 1A

Klassieke
Talen

1B

Basisvakken Moderne Vreemde Talen Frans 4 4 2

Engels 0 0 1

Nederlands 4 4 4

Wiskunde 4 4 4

Verrijkende vakken Artistieke vorming Muziek 1 1 1

Beeld 1 1 1

Lichamelijke opvoeding 2 2 2

Mens & milieuvakken
Geschiedenis 1 1 0

Godsdienst 2 2 2

Mavo 0 0 3

Mens & Samenleving 2 2 0

Natuur, Ruimte & Techniek
Aardrijkskunde 2 2 0

Natuurwetenschappen 2 2 0

Techniek 2 2 4

Wetenschappen 0 0 3

Remediëring en 

differentiatie

T+ 1 1 + ICT 1

BZL Frans – Nederlands - Wiskunde 1 0 1

ICT 1 0 1

Latijn 0 4 0

Project 2 0 0

Project 1B 0 0 2

TOTAAL 32 32 32



Artistieke vorming
Muziek en beeld is een week/week-vak: de ene
week heb je 2 uur muziek, de andere week heb je
2 uur beeld.

Natuur, Ruimte en Techniek
Aardrijkskunde, natuurwetenschappen en
techniek worden afzonderlijk gegeven, maar
éénmaal per trimester is er een project waarin
deze vakken samenwerken aan een onderwerp.

T+
Hier werken klas en klassenleraar aan zich goed
voelen op school, neen zeggen tegen
pesten … Ook leren leren, een juiste studiekeuze
maken en ICT komen aan bod.

BZL
In BZL of Begeleid Zelfstandig Leren krijg je extra
uitdagende oefeningen voor de vakken Frans,
Nederlands en wiskunde. Zo leer je de lat hoger
leggen.



Latijn
In de richting Latijn maak je kennis met
de wereld van het Oude Rome. Ook hier
maken je werk van een aantal projecten
rond economie, maatschappij, zorg
dragen voor anderen, moderne vreemde
talen en wetenschappen, STEM ... Op die
manier ontdek je studierichtingen in het
2e jaar en kun je je keuze na het 1e jaar
verfijnen of bevestigen.

Mens & samenleving
In het vak Mens en samenleving wordt er
gewerkt rond sociale, maatschappelijke
en economische thema’s. Dankzij dit vak
krijg je een betere kijk op democratie,
geldbeheer, je rechten, …

Project
In het vakgebied Project verken je in
kortlopende projecten interessante
thema’s. We streven naar een zo breed
mogelijk aanbod zodat je een goede
keuze kan maken naar het 2e jaar.



Sociale vorming
Hoe ga je bewust en zorgzaam 
om met jezelf? En hoe ga je om 
met anderen in de klas en met 
minderheden in de samenleving?

SMO = projecten

Moderne vreemde talen
Je maakt kennis met enkele vreemde talen en je gaat 
dieper in op Engels en Frans. Je wordt gestimuleerd om 
Engels en Frans te spreken. 



1A Klassieke talen 1A 1B

2A
Klassieke talen

2A
Economie & 
organisatie

2A
Maatschappij & 

welzijn

2A
Moderne Talen 

& 
wetenschappen

2B

2BEM      2BOP

2A 
STEM 

Wetenschappen

SMO = 1e jaar  2e jaar

Na het 1ste maak je een keuze voor het 2e jaar. In SMO zijn er heel wat 
keuzemogelijkheden. Geen enkele keuze sluit een andere keuze voor 
uithet derde jaar.



SMO = 2e jaar  3e jaar

Finaliteit DOORSTROOM
DUBBELE 

FINALITEIT
ARBEIDSMARKT

Domeinoverschrijdend Domeingebonden

Economie en 

organisatie

Economische 

wetenschappen

Humane wetenschappen

Latijn

Moderne talen

Natuurwetenschappen

Bedrijfswetenschappen
Bedrijf & 

organisatie

Organisatie en 

logistiek

Maatschappij en 

welzijn

Maatschappij & 

welzijnswetenschappen

Maatschappij & 

welzijn
Zorg & welzijn

STEM

Taal en 

communicatieTaal en cultuur

Na het 2e jaar maak je een nieuwe keuze voor het 3e jaar. Die 
keuze is al meer definitief. Gedurende het schooljaar helpen je 
leerkrachten je op weg om een juiste keuze te maken.



Zin in SMO? 

Heb je zin gekregen in SMO, lijkt SMO een leuke en 
goede school voor jou? Praat er thuis over, kom eens 
kijken op onze school of breng een bezoek aan onze 
website www.sintmartinusscholen.be.

http://www.sintmartinusscholen.be/
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