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Maak je vandaag dus nog niet al te veel zorgen over je 
studierichting. Eerst gaan we samen op zoek naar je 
talenten en interesses. In de B-stroom leren we op jouw 
ritme. Zo ontdekken we samen waar je goed in bent en 
wat je boeit.

Het Sint-Martinuscollege (*) is een leuke school in Overijse. Onze school 
noemen we ook wel SMO. Na het tweede jaar kan je in onze school kiezen 
tussen doorstroom, dubbele finaliteit en arbeidsmarktgerichte richtingen. 
Vroeger sprak men over ASO, BSO en TSO. In dit boekje stellen we onze B-
stroom voor. We schreven dit boekje speciaal voor jou!

(*) 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.



SMO, dagindeling

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



Naar SMO

Wist je dat meer dan 70% van 
de leerlingen te voet of met de 
fiets naar SMO komt? Met de 
fiets naar school vinden de 
meeste leerlingen erg fijn. Jij 
ook?

Onze school is ook uitstekend 
bereikbaar met de bus, want 
de school ligt in het centrum 
van Overijse.



Op ontdekkingsreis in 1 B
꙰ Een kleine klas
꙰ Dit kan ik goed
꙰ Doe-lessen
꙰ Denk-lessen
꙰ Veel uitleg
꙰ Projectjes
꙰ Leuke lessen

Volg je les in 1 B dan 
herhaal je grote delen 
van wat je leerde in het 
vierde, vijfde en zesde 
leerjaar. Na 1 B ga je 
over naar 2 B of je kan 
ervoor kiezen om over 
te zitten in 1 A. Met 1 B 
krijg je veel kansen. 
Knap toch?



Welke lessen heb ik in 1B?
Nederlands 4

Moderne vreemde talen (Frans en Engels) 3

Wiskunde 4

Muziek 1

Beeld 1

Lichamelijke opvoeding 2

Godsdienst 2

Maatschappelijke vorming (mavo) 3

Techniek 4

Natuur en ruimte 3

T+ 1

Begeleid zelfstandig leren (BZL) 1

ICT 1

Project 1B 2

Vanaf september 2022 beschikken 

ook de leerlingen van de B-stroom 

over een laptop van de school. 



Wat na 1 B?

2 BEM 
(Economie en 
organisatie + 

Maatschappij en 
welzijn)

2 BOP 
(Opstroomoptie)

1 A

1 B



2 BEM en 2 BOP
Nederlands 3

Moderne vreemde talen (Frans en Engels) 3

Wiskunde 3

Muziek 1

Beeld 1

Lichamelijke opvoeding 2

Godsdienst 2

Maatschappelijke vorming (mavo) 2

Techniek 2

Natuur en ruimte 1

T+/ICT 1

BZL 1

BEM BOP

Economie en 

organisatie

5 Opstroomoptie 10

Maatschappij en 

welzijn

5



Economie en organisatie 
2 BEM = + 

Maatschappij en Welzijn
Economie en organisatie en Maatschappij en welzijn is één richting met 
twee interessante beroepenvelden. Je leert in 2 BEM vooral bij door te 
studeren en nog meer door dingen te doen!

Economie en organisatie
In Economie en organisatie verken je onderwerpen zoals: 
• Hoe zorgt reclame ervoor dat mensen dingen kopen? Waarom is 

sparen belangrijk? Wanneer mag ik een centje bijverdienen? 
Waarom is tweedehands dingen kopen soms een goed plan? 

• Wat is een bedrijf? Hoe verdient een winkel geld? 
• Verdient iedereen evenveel? 
• Waarom betalen we belastingen? Wat doet de overheid met ons 

geld?
• Hoe word jij beïnvloed door sociale media?



Maatschappij en welzijn
In het vak “Maatschappij en welzijn” leer je heel wat bij over: 
• Hoe verzorgen we ons lichaam? Wat zijn manieren om ons beter te voelen? Hoe kan ik ervoor 

zorgen dat ik mezelf aanvaard? 
• Hoe richt ik mijn kamer gezellig in? Hoe kan ik mijn kamer, de keuken, het salon … onderhouden? 

Welke kleuren maken een ruimte gezellig? Welke kledij is er in de mode? Hoe moet ik kledij 
wassen en strijken? 

• Wat is een gezonde maaltijd? Hoe kan ik met weinig geld een lekkere maaltijd koken? Hoe bak ik 
een lekkere taart? 



2 BOP = opstromen naar 3…

• In 2 BOP is het tempo hoger dan in 2 BEM en zijn er 
minder praktijkuren. Er is dus meer ruimte voor ‘theorie’.

• De leerstof voor de vakken Frans, Nederlands, wiskunde 
en geschiedenis (10 uur) lijkt op de leerstof van 2 A. We 
onderzoeken samen of je eerder een leerling bent voor de 
dubbele finaliteit of voor een zuiver arbeidsmarkt-
gerichte richting.

Na 2 BOP zijn er vier mogelijkheden:
• Je zit je jaar over in 2 A;
• In het derde jaar word je toegelaten tot dubbele finaliteit 

(= doorstroomgericht + arbeidsmarktgericht);
• Je wordt in het derde jaar toegelaten tot een zuiver 

arbeidsmarktgerichte richting;
• Uitzonderlijk bestaat de kans dat je in het derde jaar 

wordt toegelaten tot de doorstroomrichting.



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.

Sint-Martinuscollege Overijse - NUTTIGE ADRESSEN

1e en 2e graad 3e graad
Waversesteenweg 96 Brusselsesteenweg 147
3090 Overijse 3090 Overijse
02 687 82 46 02 687 74 83
lipsius@sintmartinusscholen.be nahon@sintmartinusscholen.be

Leerlingadministratie@sintmartinusscholen.be

Alle afbeeldingen: www.freepik.com/upklyak

http://www.sintmartinusscholen.be/

