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Ons opvoedingsproject
In het opvoedingsproject van onze school ko-
zen we voor drie kenmerken die we als waarde-
vol, wenselijk en eigen aan onze school zien: een 
kansenbiedende, stimulerende en relatievaardige 
school. Onze hele schoolwerking is hierop geënt 
en ervan doordrongen. Het is een aanrader om het 
in zijn geheel te lezen op onze website.

Het studieaanbod
In de humaniora liggen er nog vier jaren secundair 
onderwijs voor je, verdeeld in twee graden van 
telkens twee leerjaren. De Humaniora Kindsheid 
Jesu heeft een aanbod van verschillende studie-
richtingen binnen het ASO, OV4 en studierichtin-
gen KSO, m.n. Muziek, Beeldende  en Architectu-
rale Kunsten en Toegepaste Beeldende Kunst. In 
deze brochure vind je de nodige toelichting om je 
wegwijs te maken in ons aanbod.

Samen leven
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Beste ouders, beste leerling

De eerste twee jaren van het secundair onderwijs 
heb je inmiddels achter de rug en je hebt al een 
nieuwe studiekeuze gemaakt of je verkent nog 
volop het onderwijslandschap om tot een passen-
de keuze te komen. Deze infobrochure vertelt je 
welke studiemogelijkheden er zijn in de Humani-
ora OV4, welke doelstellingen we willen realiseren 
voor al haar leerlingen én hoe onze school jou nog 
veel meer kan bieden dan alleen maar les volgen. 
Al een beetje nieuwsgierig? 

Welkom



Samen leven
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Opleidingsvorm 4 (OV4)

OV4 is één van de vier opleidingsvormen in het 
buitengewoon onderwijs. Het doel is de leerlingen 
begeleiden in het behalen van het diploma 
secundair onderwijs en hen voorbereiden op een 
studie in het hoger onderwijs en op inclusie in het 
gewone leef- en arbeidsmilieu. In de verschillende 
OV4-scholen worden studierichtingen aangeboden 
die overeenkomen met de studierichtingen 
uit het gewoon voltijds secundair onderwijs. 

Verder in deze infobrochure vind je de 
studierichtingen die onze school inricht. 

De humaniora OV4 

Onze opleidingsvorm vier is ontstaan vanuit een 
samenwerking tussen 
• BuSO-KIDS Hasselt
• Kindsheid Jesu Hasselt 
• Sint-Jan Berchmansinstituut Zonhoven

Samen leven 
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Door deze samenwerking krijgen leerlingen met de 
diagnose autisme en sterke schoolse vaardigheden de 
kans om les te volgen in een setting van het gewoon 
onderwijs (Kindsheid Jesu) met ondersteuning vanuit 
de expertise van het buitengewoon onderwijs (BuSO-
KIDS). 

Vereisten

• Verslag buitengewoon onderwijs type 9 
(aangeleverd door het VCLB)

• Diagnose autisme
• Normale begaafdheid 

Minimale vaardigheden

Een leerling in OV4:
• kan functioneren in kleine groep 
• kan klassikaal les volgen
• beschikt over minimale communicatieve vaar-

digheden
• heeft een zekere basis van zelfstandigheid
• kan omgaan met leerdruk
• heeft na school nog energie over voor school-

werk en komt in de thuiscontext tot studeren
• kan omgaan met veranderingen inherent aan 
 de schoolcontext
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Ons opvoedingsproject

In het opvoedingsproject van onze school ko-
zen we voor drie kenmerken die we als waarde-
vol, wenselijk en eigen aan onze school zien: een 
kansenbiedende, stimulerende en relatievaardige 
school. 

Daarnaast hebben we een aantal waarden waar 
we veel belang aan hechten. We zijn een hartelijke 
school. We richten op het stimuleren en onder-
steunen van het groeiproces van iedere leerling. 
We sluiten aan op de zorgvraag van onze leerlin-
gen door op maat te werken. We hechten veel be-
lang aan het werken met de context (ouders, in-
ternaat en hulpverlening). Het is een aanrader om 
het project in zijn geheel te lezen op onze website. 

www.kids.be/OV4
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Onze opdracht

Op studievlak bereidt onze school je voor op ho-
ger onderwijs. Dat betekent dat we leerstofinhou-
den en lessen op niveau aanbieden en investeren 
in je studiemethode. Het houdt ook in dat je een 
steeds grotere zelfstandigheid dient aan te leren 
in het verwerven en verwerken van informatie. 

Op basis van al je talenten en interesses zullen we 
de komende jaren geleidelijk aan je verder traject 
samen uitdenken en uitwerken. Dit om je zo goed 
mogelijk voor te bereiden op de fase in je leven 
die na het secundair onderwijs komt.

Je maakt tijdens je humaniorajaren ook een groei 
als persoon door. Je leert jezelf beter kennen, je 
talenten ontdekken en voeden, je kansen grijpen. 
Je stoot mogelijk ook op je grenzen. Je leert keu-
zes maken, verantwoordelijkheid nemen… 

Je vindt steun bij anderen en leert dat je zelf ook 
het verschil kan maken voor anderen. Een fantas-
tische en boeiende ontwikkeling! Vanzelfsprekend 
speelt onze school als een oefenplek een bete-
kenisvolle rol in die groei. Om die weg met je te 
bewandelen en om iedere leerling op dit vlak zo-
veel mogelijk kansen te bieden is de school blij 
te kunnen rekenen op een gedreven, enthousiast 
leerkrachtenteam dat klaarstaat om je op weg te 
zetten en je, waar nodig, extra te begeleiden.

Hoe we dit aanpakken, kan je verderop in deze 
infobrochure lezen.
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Onderwijsaanbod
In de tweede graad bieden we drie studierichtin-
gen aan met een doorstroomfinaliteit. Dit wil zeg-
gen dat ze gericht zijn op verder studeren in het 
hoger onderwijs. 

Bedrijfswetenschappen is een domeingerichte 
doorstroomrichting. Dit wil zeggen dat de specifie-
ke eindtermen erop gericht zijn om door te stro-
men naar een specifieke waaier van richtingen in 
het hoger onderwijs. 
Economische wetenschappen en Natuur-
wetenschappen zijn domeinoverschrijdende 
doorstroomrichtingen. Dit wil zeggen dat de 
specifieke eindtermen erop gericht zijn om door te 
stromen naar een brede waaier van richtingen in 
het hoger onderwijs. 

Het doorstroomprofiel heeft geen impact op de 
studiekeuze die leerling uiteindelijk zal maken.

Samen leren



1111

Overzicht studierichtingen 2022-2023

2022-2023

3e/4e jaar* Bedrijfswetenschappen Natuurwetenschappen 

5e/6e/7e jaar TSO Handel TSO Informaticabeheer ASO Wetenschappen 
wiskunde

* deze studierichtingen worden aangepast vanaf schooljaar 2023-2024.
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Bedrijfs-
wetenschappen

Derde jaar
Uren/week

Vierde jaar
Uren/week

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Engels 2 2

Frans 3 3

Wiskunde* 4+1 4+1

Biologie 1 1

Chemie 1 1

Fysica 1 1

Aardrijkskunde 1 1

Geschiedenis 1 1

Economie 6 6

Verrijking 1 1

Informatica 1 -

Artistieke Vorming 1 -

Programmeren/multimedia - 1

Keuzevak** - 1

Bedrijfswetenschappen
2de graad

Dit is een theoretische richting in de doorstroom-
finaliteit. Ze combineert een brede algemene vor-
ming met een uitgebreid pakket economie. Via 
de specifieke vorming verwerf je inzicht in de 
economie als systeem en de werking van onder-
nemingen. De leerinhouden zijn erop gericht om 
leerlingen vanuit concrete maatschappelijke con-
texten inzicht te laten ontwikkelen in de belang-
rijkste economische concepten en hun onderlinge 
verbanden.

Leerlingprofiel
• Je wil graag leren over hoe bedrijven, overheid en consu-

menten in onze samenleving functioneren. 
• Je bent bereid het wetenschappelijke en wiskundige den-

ken van de economie aan te pakken.
• Je kan vlot verbanden leggen tussen leerinhouden vooral 

binnen de focus van (bedrijfs)economie.
• Je kan logisch en kritisch redeneren vooral binnen de fo-

cus van (bedrijfs)economie. 

Specifiek voor de studierichting
• Cesuurdoelen voor economie: keuzegedrag producent en 

consument, marktwerking, internationale handel en eco-
nomische integratie 

• Cesuurdoelen voor bedrijfswetenschappen: meten, ver-
werken en communiceren van financiële informatie binnen 
ondernemingen, aspecten van vennootschapsrecht 

• Verdiepte basisvorming wiskunde

*  er wordt een extra lesuur voorzien om de leerstof te ver 
  werken. 
** je kan één van de volgende keuzevakken kiezen:
OV4:  PO, programmeren
Inclusie: Wetenschappen (schakeluur), humane wetenschappen (in 
  leiding), sociale inzet, wereldteam, Spaans, LO, muziek of  
  beeldende kunst
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Natuurwetenschappen
2de graad

Dit is een sterk theoretische studierichting in de 
doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede 
algemene vorming met deductief, empirisch en 
probleemoplossend leren vanuit de kernweten-
schapen biologie, chemie, fysica en wiskunde.

Leerlingprofiel
• Je bent geïnteresseerd in de manier waarop weten-

schappers onze werkelijkheid onderzoeken. 
• Je houdt ervan fenomenen in biologie, chemie en fysica 

te analyseren, verklaringen en oplossingen te onderzoe-
ken. 

• Je bent bereid je te verdiepen in het wiskundige en we-
tenschappelijke denken dat hiervoor nodig is. 

• Je bent sterk in wiskundig, inzichtelijk en analytisch den-
ken en kan dit inzetten in natuurwetenschappelijke con-
texten.

• Je kan vlot verbanden leggen tussen leerinhouden voor 
het geheel van de vorming.

• Je bent sterk in logisch en kritisch redeneren voor het 
geheel van de vorming.

• Je kan leerinhouden verwerken met een hoog tempo. 

Specifiek voor de studierichting
• Cesuurdoelen voor biologie: belang micro-organismen 
• Cesuurdelen voor chemie: reactietypen, IUPAC-naamge-

ving, verband structuur en eigenschappen van stoffen 
• Cesuurdoelen voor fysica 
• Onderzoeks- en labovaardigheden
• Cesuurdoelen voor wiskunde 
• Verdiepte basisvorming Nederlands, Engels, Frans, Ge-

schiedenis

Natuur-
wetenschappen

Derde jaar
Uren/week

Vierde jaar
Uren/week

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Engels 3 2

Frans 4 4

Aardrijkskunde 1 2

Geschiedenis 2 2

Biologie 2 2

Chemie 2 2

Fysica 2 2

Wiskunde 5 5

Verrijking 1 1

Informatica 1 -

Artistieke vorming 1 -

Projecten/seminarie - 2
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In het vierde jaar zet de school zich actief in om je 
zo goed mogelijk te begeleiden bij het studiekeu-
zeproces voor de derde graad.

In een eerste stap ga je met je klastitularissen en 
de mensen rondom je jezelf verhelderen: je troe-
ven, valkuilen, interesses, persoonlijkheid, con-
text en studievaardigheden vormen immers een 
goede basis voor een gefundeerde keuze.
Daarna ga je begeleid op zoek in het aanbod van 
studierichtingen en beroepsuitwegen. 

Je leerkrachtenteam spreekt na bovenstaand pro-
ces een advies uit voor de derde graad. Enerzijds 
wordt er een advies gegeven over de verderzet-
ting van je traject in OV4, de verderzetting van 
je traject in het gewone onderwijs of een ander 
traject. 
Anderzijds wordt er een advies gegeven omtrent 
de studierichting. 

Het resultaat van je studiekeuzeproces kan zijn 
dat je samen met de klassenraad vaststelt dat je 
interesses en vaardigheden in een ander studie-
domein, dat wij niet in onze school aanbieden, 
beter tot zijn recht komen. In dat geval wordt de 
overgang naar je nieuwe school zo goed mogelijk 
begeleid.

Door je te helpen je mogelijkheden, zekerheden 
en twijfels te onderzoeken, en ook alle beschik-
bare informatie kritisch te bekijken, kan je op een 
meer bewuste manier een keuze maken. 

Studiekeuzeproces overgang naar de derde graad
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Studiekeuzeproces 
overgang naar de derde graad

Studiekeuzeproces 
overstap naar de 

derde graad

Verderzetting 
traject in OV4

Humaniora OV4 
(spreiding over 3 

schooljaren)

Andere OV4 school 

Overstap naar 
het gewoon 

onderwijs

Humaniora 
Kindsheid Jesu

Andere school

Ander traject (begeleiding door VCLB)
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Ondersteuning en begeleiding

Centraal in de begeleiding op onze school staat de 
leerling met zijn individuele behoeftes. 

De klastitularissen zijn het eerste aanspreek-
punt voor jou en je ouders. Zij volgen het schools 
functioneren en welbevinden op. De hoofdtaak 
van de vakleerkrachten is ondersteunen van het 
leerproces voor hun vak. 

Als je nood hebt aan rust worden er maatregelen 
in de klas genomen. Indien dit niet voldoende is, 
kan je, met toestemming van de leerkracht, op elk 
moment van de dag terecht in een rustlokaal. Dit 
lokaal wordt het Knooppunt genoemd. 
Op dinsdag en donderdag na school kan je naar 
de begeleide studie. Je wordt in kleine groep be-
geleid door een studiebegeleider. Meestal is dit 
een leerkracht waar je zelf les van krijgt. 
Iedere leerling heeft een mentor. Je spreekt met je 
mentor over dingen die je wilt bijleren, mee wilt 
leren omgaan of wilt oplossen. 

Samen zorgen 

Om vlot  je weg te vinden 
bij je schoolse activiteiten, 
maar ook om goed voor jezelf 
te zorgen, sta je niet alleen.  
Je hebt immers heel wat 
bondgenoten ...
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Indien leerkrachten, ouders of 
jijzelf vindt dat er meer begelei-
ding nodig is op vlak van  stude-
ren, kan een leercoach betrok-
ken worden. 
Indien er externe instanties 
(hulpverlening) betrokken zijn, 
werken wij als school samen 
waar nodig.
De coördinatie, de directie en 
het CLB volgen het functioneren 
op school mee op waar nodig. 
Op het secretariaat kan je 
terecht voor het afgeven van 
brieven, afwezigheidsbriefjes,... 
Wanneer je ‘s ochtends te laat 
bent, ga je je melden aan het 
secretariaat.

Leerling

Titularis

Leerkracht

Knooppunt

MentorDirectie

Secretariaat

Externe partners

Coördinator

Leercoach

CLB
Studiebegeleider
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Op maat waar nodig

Leeromgeving
We kiezen voor een leeromgeving waarin je je 
vaardigheden en je persoonlijkheid ‘zo gewoon 
mogelijk’ kan ontplooien. Concreet doen we dit 
door de werking van het buitengewoon onderwijs 
zo veel mogelijk samen te laten lopen met de wer-
king van het gewoon onderwijs. Alle lessen gaan 
door op de campus van Kindsheid Jesu Hasselt. 
De OV4-klassen zijn kleine klassen van maximaal 
9 leerlingen. De klassen bevinden zich tussen de 
klassen van het gewoon onderwijs. We sluiten zo-
veel mogelijk aan bij de activiteiten van de Huma-
niora Kindsheid Jesu.

Inclusie én op maat waar nodig
Door de leeromgeving zoals hierboven beschre-
ven, zetten we in op inclusie, de volwaardige 
deelname aan het schoolleven. Tegelijkertijd is 
het noodzakelijk dat we inzetten op basisrust. Dit 
doen we door uitdagingen op maat en een aan-
gepast aanbod van (uitdagende) prikkels aan te 
bieden. Basisrust is een noodzakelijke voorwaarde 
om tot leren en leven te komen. Om basisrust te 
creëren, werken we ‘op maat waar nodig.’ 
Sommige maatregelen gelden voor alle leerlingen. 
Andere maatregelen worden ingezet voor een in-
dividuele leerling. 
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School is meer dan lessen 
alleen. Je krijgt als leerling 
allerlei kansen om je horizon 
te verruimen en school 
samen te beleven. 

Samen doen
Teambuilding
Om de verbondenheid te stimuleren en de klas-
sfeer te versterken organiseren we een aantal 
klasmomenten in de loop van het schooljaar en 
een vriendschapsdag in september. Ook de (vak-
gebonden) uitstappen dragen bij tot het groepsge-
voel. Samen staan we sterker.

Excursies en themadagen 
Opdat vakoverschrijdende eindtermen zoals kri-
tisch denken, respect, zorgzaamheid, communica-
tie en relaties, actief burgerschap, herinnerings- 
educatie, samenwerken, open en constructieve 
houding … geen dode letter blijven, worden er op 
school en daarbuiten allerlei excursies en thema-
dagen georganiseerd. Een greep uit het aanbod: 
de vriendschapsdag voor elk leerjaar in septem-
ber, de dag van de economie in het vierde en zes-
de jaar, gezondheidsdag voor het 3de jaar, KRAS, 
de dikketruiendag, de sportdag, de wiskunde 
B-dag, de olympiades, theater- en filmvoorstellin-
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gen … Daarnaast zijn er ook de talrijke excursies 
zoals die naar Breendonk, Ieper, Middelheim, Trier, 
Xanten, de Kempen of de Ardennen …

Risicowerking 

Met de risicoprojecten in het derde en het vier-
de jaar willen we je weerbaarder maken tegen de 
gevaren van een ‘kick-mentaliteit’ en leer je hoe 
je allerlei risico’s zoals medicatie, alcohol, illega-
le drugs, pesten, computerverslaving … moet in-
schatten en vermijden.

KRAS
Hoe komt een wet tot stand? Hoe werkt de demo-
cratie? Wie heeft nu eigenlijk de macht? Als dit 
voor jou herkenbare vragen zijn en je rond een 
actueel thema wel eens de praktijk wil meema-
ken, dan is KRAS iets voor jou. Viermaal per jaar 
krijg je de kans om samen met jongeren uit an-
dere scholen parlementariër te zijn en de wereld 
te veranderen. Aan het eind is er telkens een slot-
zitting in het parlement in Brussel, met alle scho-
lierenparlementen uit Vlaanderen en ook enkele 
‘echte’ politici. En, geloof het of niet, soms worden 
er zelfs delen van jullie resoluties overgenomen in 
echte wetsvoorstellen en gaat het dus verder dan 
een spel dat heel erg boeiend is.

Wereldteam
We delen onze bijzonder mooie aardbol met meer 
dan 7 miljard mensen, en met bijna ontelbaar veel 
dieren- en plantensoorten. Het Wereldteam is een 
groep enthousiaste leerlingen en leerkrachten die 
actief wil meebouwen aan een wereld die duur-
zaam en eerlijk is, waar iedereen een goed leven 
kan leiden en er zorg is voor het milieu. Het we-
reldteam bedenkt elk jaar een hele hoop acties en 
initiatieven om de wereld op school te brengen en 
met de school ons steentje bij te dragen aan de 
wereld. Zo is er de wereldwinkel, Rikolto, Broeder-
lijk Delen, hulp in een asielcentrum en nog veel 
meer.  In het Wereldteam kan je een beetje van je 
energie investeren in het samen beter maken van 
onze wereld. 

Groene school
Binnen het wereldteam zijn er leerlingen en leer-
krachten die zich engageren voor de milieuproble-
matiek in de Groene school. Zij werken aan acties 
omtrent energie, milieu en gezond leven om op 
deze manier van de school een milieuvriendelijke 
en duurzame leer- en leefomgeving te maken.
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Seminarie
In de seminaries humane wetenschappen, weten-
schappen en moderne talen in de derde graad leer 
je via allerlei vernieuwende werkvormen samen the-
ma’s vakoverschrijdend onderzoeken en voor de klas 
brengen. Je krijgt een team van verschillende leer-
krachten die je hier zo goed mogelijk in begeleiden.

Project
Onder het motto ‘kruip onder de stolp uit’ verken je in 
het vijfde jaar tijdens de projectdagen de maatschap-
pij die je omringt. Je trekt er woensdag, donderdag 
en vrijdag voor de krokusvakantie op uit om experts 
en ervaringsdeskundigen te interviewen en in allerlei 
instellingen je oor te luisteren te leggen. Zo leer je 
over de maatschappij via een zelfgekozen thema en 
leer je in groep overleggen en een paper schrijven.

Vakverdieping
Tijdens de vakverdiepingsdagen in het laatste jaar 
bijt je je  vast in een vak dat je echt boeit. Zo kan je 
al een tipje van de sluier lichten voor je studiekeu-
ze. Enkele smaakmakers zijn alvast ‘toelatingsproef 
geneeskunde’,  ‘een hoofdstuk fysica verkennen uit 
het hoger onderwijs’, ‘het lopen van een halve ma-
rathon’, ‘Spaans’, ‘een eigen onderneming starten’, 

‘sport en fysica’ of ‘exploratiedagen’. Als je als zes-
dejaars uit een lange lijst van onderwerpen je ‘goes-
ting’ niet kan vinden, kan je je ook in een eigen on-
derwerp verdiepen in de vorm van een ‘leercontract’ 
onder begeleiding van een zelfgekozen leerkracht.

Europese uitwisselingen
De Europese uitwisselingen brengen Europa naar 
de klas en de beste manier om andere culturen te 
ontdekken en te waarderen is er zelf op uit te trek-
ken, in een gastgezin te verblijven en zelf gasten 
te ontvangen. Als Erasmus+-school organiseren we 
voor onze globetrotters uitwisselingen met part-
nerscholen in Spanje, Italië, Polen, Noorwegen ... 
Daarnaast organiseren we ook bilaterale uitwisse-
lingen. Beide formules staan garant voor boeiende 
internationale ervaringen ...

‘Travel broadens the mind’

Internationale reizen
Naast inspanning hoort ook ontspanning en dus 
pakken heel wat vierde- en vijfdejaars tijdens de 
paasvakantie hun koffers  en ze trekken naar Bar-
celona of Italië. In het vierde jaar kan je flane-
ren langs pittoreske straatjes onder een heerlijke 
lentezon in Barcelona en in het vijfde jaar kan je 
proeven van ‘la dolce vita’ tijdens de Italiëreis.
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Bezinning
De leerlingen van het zesde jaar gaan op bezinning: 
drie dagen weg van de school, los van alle verplich-
tingen en vaste patronen, geconfronteerd met stil-
te, zichzelf, andere mensen, andere omgeving … Zij 
kunnen hierbij kiezen tussen verschillende formu-
les: gespreksdagen waarbij ze op zoek gaan naar 
diepgang, stilstaan bij wat er achter de oppervlak-
te zit en durven vanzelfsprekendheid doorbreken, 
pelgrimstochten waarbij ze samen op weg gaan, 
hindernissen niet ontwijken en grenzen verleggen, 
meeleefdagen in tehuizen voor ouderen of mensen 
met andere begaafdheden en grenzen waarbij ze 
hun eigen grenzen verleggen.

Chrysostomos
Chrysostomos is ongetwijfeld hét hoogtepunt voor 
de laatstejaars. Nog 100 symbolische dagen af-
tellen alvorens ze de schoolpoort van HKJ achter 
zich dichttrekken en dat vieren ze met hun X-mos. 
Maanden op voorhand begint het plannen, over-
leggen, vergaderen, repeteren, budgetteren … en 
als kers op de taart is er de show voor de vijf-
dejaars en de leerkrachten. ’s Avonds sluiten we 
samen af met een geweldige X-mosfuif.
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Open leercentrum
Je bent tijdens de middagpauze of na school welkom 
in ons open leercentrum. Hier kan je allerlei boeken 
ontlenen, kranten lezen of op het internet surfen.

Tijdens de lessen kan je hier aan de hand van in-
structies van je leerkracht zelfstandig aan de slag. 
Ook leerlingen met een aangepast programma 
kunnen hier in alle rust werken.

Schoolrestaurant
De school beschikt over een broodjesbar en self-
servicerestaurant, waar je de keuze hebt tussen 
diverse warme en koude gerechten, aangevuld 
met een gezonde groente- en saladebar. Voor wie 
boterhammen meebrengt, bestaat de mogelijk-
heid om een drankje te kopen.
 
Wil je een drankje, broodje of maaltijd kopen in 
ons schoolrestaurant, dan vraag je een kaart aan. 
Ouders kunnen deze kaart digitaal opladen. 

Onze extra 
troeven

Studie na school

Naast de studiebegeleiding georganiseerd door OV4 
op dinsdag en donderdag, is er ook avondstudie ge-
organiseerd door Kindsheid Jesu. Je kiest in samen-
spraak met je ouders welke dagen je komt en tot 
wanneer je blijft (16u30, 17u of 17u30).

De leerlingen van het internaat Kindsheid Jesu stu-
deren op andere vaste momenten, zie website www.
kjhasselt.be. 

Bereikbaarheid
De school is vlot bereikbaar via het openbaar vervoer:

• Bushalte vlakbij de school met busverbindingen 
naar Hasselt en het noorden van Limburg.

• Treinverbinding Brussel-Landen-Sint-Truiden- 
Alken-Hasselt-Genk heeft een stopplaats op 
150 meter van de school in station Kiewit.

Er is een ruime parking aan de voorkant van het 
schoolgebouw en er zijn ook twee kiss-and-ridestro-
ken voorzien: aan de ovonde tegenover de school 
en aan het station van Kiewit. Voor zachte wegge-
bruikers is de school ook bereikbaar via de Paal-
steenstraat aan de achterzijde van het gebouw.

Corda Campus
Kindsheid Jesu beschikt, naast de ruimte op de ei-
gen campus, ook over enkele mooi uitgeruste lo-
kalen op de Corda Campus. Deze ruimtes worden 
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vooral gebruikt voor de leerlingen van de derde graad 
die er terecht kunnen voor de wetenschapsvakken en 
de seminaries (wetenschappen, humane wetenschap-
pen en moderne talen). Zij leren hier zelfstandig(er) 
werken en worden zo weer een beetje meer voorbe-
reid op de volgende stap in hun opleiding.

Digisprong 

De laatste jaren merken we een enorme digitalisering 
in onze samenleving en ook in het onderwijs. Er wordt 
in de klas meer en meer gebruikt gemaakt van digitale 
tools, leerlingen moeten vaker zelf op zoek gaan naar in-
formatie … Het is daarom belangrijk om onze leerlingen 
digivaardiger te maken en we kozen er bijgevolg voor 
om een digisprong te maken en aan de slag te gaan met 
een own device: elke leerling een eigen iPad. Meer infor-
matie op onze website.
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Evaluatie

2de graad

Het examen wordt driemaal per jaar afgenomen 
op het einde van ieder trimester en voor 60 pun-
ten verrekend in het eindresultaat van ieder vak. 
De vakken Frans, Engels en Duits (in het vierde 
jaar) worden gespreid geëvalueerd. Informatica 
en Artistieke Vorming worden permanent geëva-
lueerd. In het vierde jaar zijn er voor de vakken 
aardrijkskunde, biologie, fysica (1u), chemie (1u) 
en godsdienst slechts twee examenmomenten 
voorzien, namelijk in december en juni. Voor het 
vak Nederlands wordt de evaluatie gespreid over 
het hele trimester, waardoor er reeds 60 punten 
worden verdiend in de loop van het trimester en 
het examen wordt dan nog voor 40 punten ver-
rekend.   

3de graad

Het examen wordt tweemaal per jaar afgenomen 
op het einde van ieder semester. Dit resultaat 
wordt verrekend in het eindresultaat van ieder 
vak, 70 punten (1e semester) en 105 punten (2e 
semester). Voor het vak Nederlands wordt de 
evaluatie gespreid over het hele semester, waar-
door er 70 punten zijn verdiend in de loop van het 
1ste semester en 90 in de loop van het 2de se-
mester. Het examen wordt dan nog respectieve-
lijk voor 30 en 60 punten verrekend. De moderne 
vreemde talen worden gespreid geëvalueerd.

Schoolorganisatie
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Dagindeling

Voormiddag 
1ste uur 08.30 tot 09.20 uur
2de uur 09.20 tot 10.10 uur
3de uur 10.10 tot 11.00 uur

 Pauze 

4de uur 11.20 tot 12.10 uur
5de uur 12.10 tot 13.00 uur

 Pauze
 
Namiddag 

6de uur 13.50 tot 14.40 uur
7de uur 14.40 tot 15.30 uur
8ste uur 15.40 tot 16.30 uur,  
 studiebegeleiding

Schoolrekening
In de loop van het schooljaar ontvang je 2 reke-
ningen. De schoolrekening bevat de kosten voor 
excursies, kopieën, culturele en sportieve activi-
teiten. Wil je weten wat een schooljaar kost? We 
beschikken over een kostenraming per richting. 
Indien de schoolrekening voor problemen zou zor-
gen, zal er samen met de directie discreet gezocht 
worden naar een oplossing.

Handboeken
Voor de aankoop van boeken werken we met een 
externe firma, Iddink, die de nieuwe boeken ver-
deelt en op het einde van het schooljaar ook weer 
verzamelt. Via hun website kan je de gewenste 
boeken, aan de hand van onze boekenlijst, bestel-
len. Het boekenpakket wordt dan door deze firma 
aan huis geleverd. Ook de betaling wordt recht-
streeks met deze firma geregeld.
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Campus
VMS

Campus
KJ

Campus
HAST

Campus
i-MaS

Campus
SJB

Campus
VJC

Campus
BuSO-KIDS
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Scholengemeenschap  
Sint-Quintinus

De Humaniora Kindsheid Jesu maakt deel uit van de 
scholengemeenschap Sint-Quintinus. Onze scholen 
vind je, in het hart van de provincie, gespreid over 
drie gemeenten: Hasselt (Middenschool en Hu-
maniora Kindsheid Jesu, Virga Jessecollege, Hast, 
BuSO-KIDS), Stevoort (i-MaS) en Zonhoven (Vrije 
Middenschool en Sint-Jan Berchmansinstituut). 
Met een totaal van ruim 7.500 leerlingen en een 
1.100-tal personeelsleden is ze de grootste scho-
lengemeenschap van Limburg.

www.sgsq.be



Contact

Humaniora Kindsheid Jesu
Kempische Steenweg 400

3500 Hasselt

Secretariaat
 Algemeen • 011 27 84 60
 Humaniora • 011 27 84 62

humaniora@kjhasselt.be

Directieteam
Directeur

 Werner Nevels • werner.nevels@kjhasselt.be 
Koen Cornelissen    • koen.cornelissen@kids.be

Adjunct-directeur
 An Oris • an.oris@kjhasselt.be
 Kurt Vanbockryck • kurt.vanbockryck@kjhasselt.be

Coördinatie Humaniora OV4
 Eva Stas • eva.stas@kjhasselt.be 

0492 46 51 58

Website
www.kids.be/OV4 • www.kjhasselt.be/OV4

Volg ons op facebook • www.facebook.com/hkjhasselt


