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Dag beste oude

           
        AG BESTE LEERLING

Welkom bij KSD! Hier zetten we zes jaren lang jouw talent in beweging. We zorgen allereerst 

dat je je thuis voelt in je klas en op je campus. Je klasleraar staat steeds voor je klaar en door 

heel wat activiteiten worden jullie een hecht klasteam. Op de speelplaats zit je met al je leef-

tijdsgenoten samen per graad, waardoor je nog meer vrienden kan maken of samen dingen 

kan beleven tijdens tal van middagactiviteiten zoals sport, spel, muziek en nog zoveel meer. 

We zijn niet enkel een warme school, maar ook een ambitieuze school. We dagen je steeds 

uit in de lessen, zodat we samen je talenten kunnen ontdekken. Het motto van onze school is 

dan ook: 'talent in beweging'. Ieders talenten verdienen de beste aandacht, enthousiasme en 

aanmoediging. We doen dat stap voor stap, op jouw maat. 

Info over KSD vind je in deze brochure, maar eveneens op onze website: www.ksdiest.be. We 

zijn ook actief op de sociale media: Facebook, Instagram en TikTok. Je kan ze vinden door te zoe-

ken naar KSD Talent. Maak jij binnenkort ook een TikTok op onze speelplaats of durf je geschie-

denis in het Frans volgen? Er valt veel te beleven bij KSD ... Goed onderwijs én goed leven. Tot 

binnenkort!

Sophie Tits, directeur eerste graad

KSD: jouw school zes jaar lang ...........................
............4

Studieaanbod eerste, tweede en derde graad.....6 

Een eigen laptop in KSD...........................
.........................8

Belangrijke woorden in de eerste graad..................9

Studieaanbod 1A  ..........................
...........................

.............11

Studieaanbod 1B...........................
...........................

..............17

Studieaanbod 2A en 2B...........................
.........................18

Verrijkingsproject en projecten B-stroom.............19  

CLIL: een vak volgen in een andere taal................20

Fun@noon zit vol toffe middagactiviteiten......23

Leren doen we ook buiten de school....................24

Sophie Tits is je directeur in de eerste graad...25

Leerlingenbegeleiding in de eerste graad........26

Luc Peirelinck is algemeen directeur KSD.........28

Digitaal aanmelden in het eerste jaar...................30

Praktische info op de achterflap .........................
...36   

INHOUD

             BELANGRIJKE DATA 2022

 Zaterdag 12 MAART: OPENDEURDAG  eerste graad 13 u. - 17 u., ingang Vissersstraat in Diest.

AANMELDEN: start op maandag 28 MAART om 14 u. tot en met maandag 25 april 14 u. Aanmelden 

gebeurt via de website https://aanmelden.school. Meer uitleg vind je op p. 30-35.

Zaterdag 14 MEI: wie zich aangemeld heeft voor onze school kan zich op die dag van 14 u. - 17 u. 

DEFINITIEF INSCHRIJVEN. Het is die dag ook OPENDEURDAG in de tweede en de derde graad.

Heb je niet aangemeld? Informeer dan eerst via e-mail of telefonisch of er nog plaats is.

Zomerinschrijvingen:

• Weekdagen: vrijdag 1 juli en maandag 4 juli. Vrijdag 26 augustus en maandag 29 

        augustus (9 u. - 12 u. en 13 u. - 15 u.).

• Weekenddagen: zaterdag 2 juli en zaterdag 27 augustus (9 u. - 12 u.). 

De coronamaatregelen kunnen onze opendeurplannen 

doen wijzigen. We houden jullie op de hoogte via onze 

sociale media en onze website www.ksdiest.be.
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Hier zie je een stuk van je speelplaats in het eerste en tweede jaar.  In de verte zie je al 
een deel van je speelplaats in het derde en vierde jaar.

De eerste graad heeft een kleurrijke ingangspoort aan de Vissersstraat en het is er fijn zitten in de 
theaterklas op de speelplaats.

In het vijfde,  zesde of zevende  jaar ga je naar 
onze fijne campus van de derde graad. Die 
bevindt zich in de Mariëndaalstraat en de 
Peetersstraat in Diest. 

In de eerste graad is er een kleine en een grote pannakooi! Er is ook een pingpong- en een kickertafel.
Op verschillende plaatsen op de speelplaats vind je gezellige zithoeken die leerlingen maakten.

KSD: JOUW  SCHOOL     ZES  JAAR LANG!

Ontdek 

de eerste 

graad met 

Zita!
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Economie en organisatie

 Maatschappij e
n welzijn

STEM

Taal en cultu
ur

Sport

Doorstroomfinaliteit

Economische wetenschappen

Humane wetenschappen

Natuurwetenschappen

Technologische wetenschappen

Latijn

Grieks-Latijn

Moderne talen

Sportwetenschappen

Dubbele finaliteit

Bedrijf en organisatie

Maatschappij en welzijn

Elektromechanische technieken

Biotechnieken

Mechanische technieken

Houttechnieken

Taal en communicatie

Sport

 Arbeidsmarktfinaliteit

 Organisatie en logistiek

 Zorg en welzijn

 Mechanica

 Hout

ECONOMIE & MAATSCHAPPIJ
• Economie - moderne talen
• Economie - moderne talen (optie sport)
• Economie - wetenschappen
• Economie - wiskunde (6 uur wiskunde)
• Boekhouden - informatica
• Handel
• Informaticabeheer
• Kantoor - verkoop
WETENSCHAPPEN & TECHNIEK
• Sportwetenschappen
• Wetenschappen - wiskunde (6 uur)    
• Wetenschappen - wiskunde (8 uur) 
• Elektromechanica
• Industriële wetenschappen
• Mechanische vormgevingstechnieken
• Elektrische installatietechnieken
• Techniek - wetenschappen
• Houtbewerking
• Lassen - constructie

WELZIJN & MAATSCHAPPIJ
• Humane wetenschappen
• Gezondheids- en welzijnswetenschappen
• Sociale en technische wetenschappen
• Organisatiehulp
• Verzorging
(KLASSIEKE) TALEN
• Grieks - wiskunde (6 uur wiskunde)
• Grieks - wiskunde (8 uur wiskunde)
• Grieks - Latijn
• Latijn - wetenschappen
• Latijn - wiskunde (6 of 8 uur wiskunde)
• Latijn - moderne talen
• Moderne talen - wetenschappen
ZEVENDE JAAR
• Organisatie-assistentie
• Kinderzorg of Thuis- en bejaardenzorg
• Kantooradministratie en gegevensbeheer
• Interieurinrichting
• Fotolassen
             

Je richtingen in het derde en vierde jaar (tweede graad)

Je 
richtingen 
in het vijfde, 
zesde of 
zevende jaar 
(derde graad)

Vanaf 2023-2024 moderniseren 
we ook de derde graad en veran-
deren de studierichtingen. Ze zullen 
voortbouwen op de richtingen van 
de tweede graad en de bestaande 
richtingen van de derde graad. 

In het eerste jaar kan je stap voor 
stap ontdekken waarin je goed 
bent en wat je graag doet. Dit 
doen we door naast de algemene 
vakken een heel jaar lang verschil-
lende ontdekkingstrajecten aan 
te bieden. Zo weet je des te beter 
welke keuzevakken te kiezen in 
het tweede jaar of welke richting 
in het derde jaar. Elk keuzetraject 
duurt 10 weken. We stellen ze 
graag aan je voor op pagina 11.

In het tweede jaar A kan je kiezen 
tussen zeven verschillende basis-
opties. In 2B kan je kiezen uit 
twee basisopties. Meer info vind 
je op pagina 19.

Heb je je getuigschrift van de 
basisschool nog niet behaald, dan 
ga je naar 1B. Hier oefenen we de 
leerstof van de basisschool verder 
in, zodat je je getuigschrift kan 
behalen. Je krijgt ook een sterke 
algemene vorming en je kan al 
kennismaken met een aantal ont-
dekkingstrajecten. Meer uitleg 
vind je op pagina 17.

Eerste leerjaar A

 

Eerste leerjaar B
 

Tweede leerjaar A 
Tweede leerjaar B

Je keuzes in het eerste jaar

Je keuzes in het tweede jaar
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IS EEN EIGEN LAPTOP WEL NODIG?
ICT zit overal in ons leven: we gebruiken een tablet, smartphone, laptop of computer. We leren er dus best goed 
mee werken. Bovendien kan je via ICT je eigen leertempo beter bepalen en kan je je leertraject in handen 
nemen: oefeningen op maat maken, tools inzetten die je helpen om iets in te studeren, uitleg opzoeken over 
een onderwerp dat jij moeilijk vindt, …. Zo kan je actief en dus erg grondig leren. 

1 SEPTEMBER IS HET ZO VER
In KSD zal elke leerling vanaf 1 september 2022 een laptop van de school ontvangen voor eigen gebruik. We 
willen dat dit voor elk gezin betaalbaar is. De overheid gaf ons geld om dat mogelijk te maken. Dat geld dekt 
niet alle kosten. Daarom betaal je elke maand een kleine bijdrage (enkele euro’s per maand). Voor dit geld krijg 
je een laptop ter beschikking, zolang je leerling bent op onze school. 

Onze leerlingen krijgen dus het volledige gebruiksrecht. De laptops blijven eigendom van de school. Daardoor 
kan je beroep doen op de garantiebepalingen en licenties die we vanuit de school hebben afgesloten. We voor-
zien ook technische ondersteuning wanneer er een probleem is met het toestel of een vervangtoestel 
nodig is. Zelfs tijdens de schoolvakanties.

Hierboven geven we de informatie die bij het drukken van de brochure gekend is. Op het
moment van je inschrijving in mei zal je concretere informatie ontvangen.

EEN EIGEN LAPTOP 

IN KSD VANAF 

1 SEPTEMBER 2022

Flexuren
Eén halve dag per week zetten we sterk in op je leer- 
houding en je eigen studietraject. We doen dat in 
de vakken Nederlands, Frans en wiskunde. Er zijn 
dus ‘gewone’ lessen Nederlands, Frans en wiskunde 
en ‘bijzondere’ lessen. Die bijzondere lessen zijn de 
flexuren. Tijdens deze flexuren bepaal je samen met 
je leerkracht-coach het verloop van de lesuren. Op 
die manier leer je jezelf inschatten, met deadlines 
omgaan ... Je kan in kleine groepjes werken of net 
zelfstandig de opdrachten uitvoeren. Je leerkrachten 
staan klaar om je te helpen of uit te dagen. Het initia-
tief komt hier vooral van jou: je leert je traject zelf in 
handen te nemen en keuzes te maken. 

Waarom kiest KSD voor flexuren? We willen je niet 
alleen sterk maken in de verschillende vakken, maar 
ook sterk in leerstrategieën. Wat je in je latere leven 
ook doet: je zaken plannen, deadlines respecteren, 
samenwerken, de kwaliteit van je werk controleren 
... Al die vaardigheden kan je trainen in de flexuren. 
Ook in de tweede en de derde graad zal je flexuren 
hebben.

Klasleraar en klasuur
Je klasleraar vangt je op de eerste schooldag op en hij 
of zij zal er vanaf dan voor zorgen dat je je thuis voelt 
op school. Iedere week is er ook een klasuur samen 
met je klasleraar.  Je leert jezelf en je klasgenoten 
in dit uur goed kennen, zeker in het begin van het 
schooljaar: wie ben je als persoon, voel je je goed in 
de klas? Met allerlei activiteiten bouwen jullie zo aan 
een fijne klassfeer. Je klasleraar zal je in dit uur ook 
coachen in je leer- en studiemethode, je helpen een 
goede planning te maken en je jezelf goed leren in te 
schatten. Je klasleraar is het eerste aanspreekpunt 
voor jou en je ouders. Daarnaast kunnen je ouders 
ook steeds rekenen op de hulp van andere leerkrach-
ten, de leerlingenbegeleiders, het secretariaat en van 
je directeur Sophie Tits.

Studieclub
Leren kan je leren! Elke leerkracht en zeker je klas-
leraar geven je tips om de vakken onder de knie te 
krijgen en goede leerstrategieën te ontwikkelen. Voel 
je dat je daarbij extra hulp nodig hebt? Dan kan je na 
school naar de studieclub, waar je samen met een 
leerkracht je huiswerk maakt, een sessie volgt over 
leerstrategieën ...

          BELANGRIJKE WOORDEN IN DE EERSTE GRAAD

Op de volgende pagina’s vind je meer uitleg terug over de studierichtingen van je eerste en tweede jaar. We 
geven hieronder alvast uitleg bij enkele belangrijke woorden.

v
id

e
o►
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  Studieaanbod in                   

   de eerste graad

Heb je je getuigschrift basisschool behaald, dan ga je naar de A-stroom en zit je in 1A. In 1A krijg je een 
sterke algemene vorming, aangevuld met vijf differentiatie-uren.

STUDIEAANBOD 1A

Algemene vorming (27 uur)

Ontdekkingstrajecten (5 uur)                   Klassieke talen (5 uur)                              

Ontdekkingstraject: 2 uur
Versterking Frans: 1 uur
Versterking wiskunde: 1 uur
Klasuur: 1 uur

Nederlands 4
Wiskunde 4
Frans   3
Aardrijkskunde 2

Mens & samenleving 2
Natuurwetenschappen 2
Lichamelijke opvoeding 2
Godsdienst  2

Beeld & muziek 2
Techniek  2
Engels  1
Geschiedenis 1

Klassieke talen: 4 uur
Klasuur: 1 uur

10
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          WELKE KEUZEMODULE PAST BIJ MIJ?

Ik kies voor SPORT  omdat
o ik van verschillende sporten hou. 
o ik benieuwd ben hoe je met bepaalde bewegings-
   technieken je sportprestaties kan verbeteren.
o ik graag wetenschappelijke proefjes doe om meer te 
   weten over gezondheid, veiligheid en beweging.

Ik kies voor STEM omdat
o  ik graag een technische tekening wil kunnen maken

in 3D om nadien mijn project te realiseren.
o  ik graag programmeer met Scratch, Lego, Arduino   
    en de achterliggende logica ervan wil begrijpen.
o  ik graag wiskunde gebruik in wetenschappelijke en 

technische systemen.
o  ik graag wetenschappelijke proefjes en experimen-

ten doe.

Ik kies voor KLASSIEKE TALEN omdat
o  ik me graag wil onderdompelen in de Grieks-Romeinse
    oudheid en me wil laten verrassen door de gelijkenis-
    sen en verschillen met onze cultuur.
o  ik graag Latijnse teksten wil leren lezen en begrijpen.
o  ik Grieks wil kunnen schrijven en lezen.
o  ik van talen hou: woordjes leren en zinnen ontcijfe-
    ren, vind ik cool.

Ik kies voor MAATSCHAPPIJ & WELZIJN omdat
o  ik graag wil onderzoeken waarom mensen zich op 
    een bepaalde manier gedragen.
o  ik te weten wil komen op welke manier de omge-
    ving en de persoonlijke levensstijl invloed hebben 
    op je gezondheid.
o  ik graag nadenk over mijn eigen identiteit en die 
    van anderen.
.

Ik kies voor WETENSCHAPPEN omdat
o ik experimenteren en onderzoeken de max vind.    
o ik wil onderzoeken wat het betekent om een astro-
   naut te zijn.
o ik te weten wil komen hoe ik als astronaut naar de 
   ruimte kan gaan en hoe ik mij kan voorbereiden om  
   er te overleven.
o ik graag met ict aan de slag ga om beeldmateriaal van 
   experimenten of verslagen door te sturen.

Ik kies voor ECONOMIE & ORGANISATIE omdat 
o  ik wil onderzoeken wat het betekent om een onder-
    nemer of een organisator te zijn.
o  ik meer wil weten over de werking van reclame en dit 
    zelf wil toepassen bij het promoten van mijn product.
o  ik graag met mijn klasgenoten een mini-onderne- 
    ming leid.

Ik kies voor T AAL & CULTUUR omdat
o ik door vergelijking wil ontdekken dat ook talen tot 
   een familie behoren en dus een stamboom hebben.
o ik de kracht van non-verbale taal wil beleven.
o ik interesse heb in alle soorten fictie en hier graag 
   op een creatieve manier mee aan de slag ga.
o ik een culturele reis rond de wereld wil maken.

Test 
jezelf en      

   kleur de   
 bolletjes!

*STEM: Science-Technology-Engineering-Mathematics 
  (wetenschappen-technologie-ingenieurswetenschappen-wiskunde)

Ontdekkingstraject (2 uur per week): hier geven we 
je de kans om drie verschillende keuzemodules te 
verkennen. Je kiest voor één van de drie ontdekkings-
trajecten. Aan elke module werken we gedurende 
tien weken. Daarna schuif je door naar de volgende 
module. Na elke module bespreken we met jou hoe 
je dat thema ervaren en uitgewerkt hebt. Zo krijg je 
een duidelijk zicht op een mogelijke studiekeuze in het 
tweede jaar.

Klassieke talen (4 uur per week): als je voor klassieke 
talen kiest, kies je voor één module, namelijk de taal 
en cultuur van de Romeinen en de Grieken. Om dit 
thema grondig te verwerken, heb je 4 uur per week 
nodig. Als je dit thema in het tweede jaar ook wil vol-
gen, moet je dit zeker al in het eerste jaar kiezen.

Versterking Frans en wiskunde:  je krijgt extra tijd 
om te differentiëren. Je kan meer oefenen, herhalen 
of net een moeilijke oefening maken. Er komt geen 
nieuwe leerstof bij.

Ontdekkingstraject 1
• Sport
• STEM* 
• Economie & organisatie

Ontdekkingstraject 2
• Wetenschappen
• STEM* 
• Taal & cultuur

  

Ontdekkingstraject 3
• Economie & organisatie
• STEM* 
• Maatschappij & welzijn

Traject 4
• Klassieke talen 
   (Latijn met initiatie Grieks)
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Toneelspelen, het 
hoorspel en je 
keuzeland voorstel-
len waren heel leuk 
om te doen.

Ik sport heel graag, 
zowel op school als in 

mijn vrije tijd. 
Vandaag leren we 

reddend zwemmen!  

Ik heb veel bijgeleerd 
over landen en talen. 

Ik zou het volgend 
jaar graag nog eens 

willen volgen.

Ik  wil graag weten 
wanneer je spieren 

geblesseerd geraken 
en hoe je dat kan 

vermijden en achteraf 
genezen.

          WAT ZEGGEN LEERLINGEN OVER DE KEUZEMODULEs?

   TAAL & CULTUUR

Ik wil later graag 
wetenschappen doen 

en dan kan ik veel 
gemakkelijker de echte 
namen van planten en 
dieren leren kennen.

Latijn is een totaal 
andere taal dan wat ik 
al ken. Ik vind het altijd 
leuk om nog een nieu-

we taal te leren. 

    KLASSIEKE TALEN

Het is interessant om 
meer over reclame, 

gezonde voeding 
en sociale media 

te leren.

Bij reclame zagen we 
welke trucjes er alle-

maal gebruikt worden 
door reclamemakers. 
Heel tof om te weten!

Ik vind het super 
dat we dingen ver-
kopen en een eigen 
bedrijfje oprichten. 

    MAATSCHAPPIJ & WELZIJN

      WETENSCHAPPEN

Het was superleuk 
met de vele expe-
rimenten, want ik 

experimenteer echt 
heel graag.

    ECONOMIE & ORGANISATIE

Ik vind het tof 
om samen te werken 
en zelf na te denken 

hoe je best een echte 
zaak in elkaar steekt.

Ik vond het heel 
leuk om dingen te 

'bouwen' met mijn 
handen of met de 

computer.

Het experimenteren 
en het maken van 
een pretparkattractie 
was superleuk om te 
doen.

Het is leuk dat je kan 
uitzoeken hoe alles 

werkt. Bloem en azijn 
gaan bijvoorbeeld 
samen beginnen te 

pruttelen.

14 15    STEM
      SPORT
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Hoe zou een KSD-week in 1A er kunnen uitzien?
 MAANDAG  DINSDAG  WOENSDAG  DONDERDAG  VRIJDAG

Klasuur Lichamelijke opvoeding

Lichamelijke opvoeding Aardrijkskunde

Nederlands

Frans

Wiskunde Mens & Samenleving

Mens & Samenleving

Wiskunde

Nederlands

Keuzemodules

Keuzemodules

Engels Natuurwetenschappen

Godsdienst

Techniek

Techniek

Versterking Frans of 
keuzemodule Klass. tal.

Versterking Wiskunde of 
keuzemodule Klass. tal.

Beeld & muziek

Beeld & muziek

Flexuur Ned/Fr/Wis

Flexuur Ned/Fr/Wis

Flexuur Ned/Fr/Wis

Natuurwetenschappen

Wiskunde

Godsdienst

Aardrijkskunde

Frans

Nederlands

Geschiedenis

Heb je je getuigschrift basisschool nog niet behaald? Dan ga je naar 1B. In 1B nemen we de tijd om de leerstof 
van de basisschool verder in te oefenen zodat je je getuigschrift kan behalen. We zorgen voor een sterke alge-
mene vorming, maar laten je ook al kennismaken met enkele keuzemodules.

STUDIEAANBOD 1B

Algemene vorming (27 uur)

Beeld & muziek 2
Engels 1
Frans 2
Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 3
Natuur & ruimte 2
Nederlands 5

Techniek 4
Wiskunde 4

Differentiatie-uren (5 uur) / Ontdekkingstraject

Je talenkennis vinden we zo belangrijk dat we er 
in 1B extra werk van maken. Voor Nederlands 
doen we dat met een extra uur en in een project 
waarin je creatief omgaat met taal. Bovendien 
leer je vanaf het eerste jaar niet alleen Frans, 
maar ook Engels. Zo leer je met iedereen goed te 
communiceren.

We zetten je talent in beweging: 2 uur per week. 
Via de keuzemodules ontdek je de basisopties 
van het tweede jaar. 

Ontdekkingstraject  2
Project Beeld & Nederlands   2
Klasuur  1

We werken rond drie verschillende keuzemodu-
les. Om de 10 weken schuiven we door naar een 
volgend thema. We bespreken ook telkens met 
jou of een thema bij jou past.

Elke week heb je voor Nederlands en wiskunde 2 
flex-uren. Tijdens de flexuren kan je je eigen weg 
uitstippelen, of dat nu remediëring (herhalen) of 
verdieping is. De leerkrachten zorgen voor op-
drachten en activiteiten op jouw maat en tempo.

Ontdek de keuze-
modules in 1B op de 
volgende bladzijde.
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Ik volg de module STEM in 1B om te 
ontdekken:

 o welke materialen, gereedschappen, 
   machines … er allemaal bestaan.

 o hoe ik met die materialen en gereedschappen een
    project kan uitwerken.
o hoe de computer mij kan helpen in het ontwerpen,     

berekenen en maken van oefeningen.

Ik volg de module Economie & organisatie in 1B
om te ontdekken:

o wat het betekent om een organisator of een onder-
 nemer te zijn.
o wat er allemaal komt kijken bij reclame en bij het   

verkopen van een product.
   o hoe ik met mijn klasgenoten een mini-onderneming  
      kan leiden.

Ik volg de module Maatschappij & welzijn in 1B 
om te ontdekken:

o waarom gezondheid en hygiëne zo belangrijk zijn.
o op welke manier de omgeving en de persoonlijke 
   levensstijl invloed hebben op je gezondheid.
o wat invloed heeft op mijn eigen identiteit en die 
   van anderen.

Hoe zou een KSD-week in 1B er kunnen uitzien???

WELKE KEUZEMODULES VOLG IK IN 1B??

 MAANDAG  DINSDAG  WOENSDAG  DONDERDAG  VRIJDAG

Techniek

Klasuur

Flexuur Ned/Wis

Flexuur Ned/Wis

Godsdienst

Lichamelijke opvoeding

Keuzemodules

Techniek

Techniek

Keuzemodules TechniekFrans

Frans

Lichamelijke opvoeding

Wiskunde

Nederlands

Engels Wiskunde

Nederlands

Nederlands

Godsdienst

Beeld & muziek

Beeld & muziek

Natuur & ruimte

Nederlands

Maatschappelijke 
vorming

Maatschappelijke 
vorming

Maatschappelijke 
vorming

Natuur & ruimte

Project beeld & 
Nederlands

Project beeld & 
Nederlands

Wiskunde

STUDIEAANBOD 2A

Na 1A kan je starten in 2A. Je kan kiezen tussen zeven verschillende basisopties, elk met een ander thema. Bij de 
meeste basisopties krijg je een extra uur Frans en wiskunde. In de basisoptie Grieks-Latijn verwerk je Frans en 
wiskunde tegen een sneller tempo. 

Na 1B kan je starten in 2B. Je hebt voor de basisopties twee keuzemogelijkheden. Je kan ook kiezen om na 1B te starten 
in 1A.

  Algemene vorming (25 uur)
Aardrijkskunde 1
Beeld & muziek 2
Engels 2
Frans 3

Geschiedenis  2
Godsdienst  2
Lichamelijke opvoeding                  2
Nederlands   4

Natuurwetenschappen                          1
Techniek 2
Wiskunde 4

Basisoptie STEM 5
Basisoptie Moderne talen 5
en wetenschappen 
(2 u. moderne talen / 3 u. wetenschappen)
Basisoptie Maatschappij & welzijn 5
Basisoptie Economie & organisatie 5
Basisoptie Sport           5
(2 u. wetenschappen / 3 u. sport) 
Basisoptie Latijn 5

+ versterking Frans 1
+ versterking Wiskunde 1

Beeld & muziek 2
Engels 2
Frans 1
Godsdienst 2

Maatschappelijke vorming 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 3
Natuur & ruimte 2

Techniek 2
Wiskunde 3

STUDIEAANBOD 2B

Basisoptie Economie & organisatie 5
Basisoptie Maatschappij & welzijn 5

Basisoptie STEM 10

Algemene vorming (21 uur)

Basisopties (5 uur)

Basisopties (10 uur)

Basisopties (7 uur)

Differentiatie-uren (2 uur)

Differentiatie-uur (1 uur)

Basisoptie Grieks-Latijn 7
(3 u. Grieks en 4 u. Latijn)

+ versterking Nederlands  1
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CLIL staat voor Content and Language Integrated 
Learning: een vak en een taal samen leren. In KSD kan 
je ervoor kiezen om bepaalde vakken in het Engels of 
in het Frans te volgen. Onderzoek heeft uitgewezen 
dat dit een sterke manier van leren is. 

Je leert een vak en je krijgt tegelijk ook een taal onder 
de knie. Natuurlijk kan je alle vakken ook gewoon 
in het Nederlands volgen. In de eerste graad kan je  
geschiedenis en beeld in het Frans volgen. Ook in de 
tweede en de derde graad kan je bepaalde vakken in 
het Frans of in het Engels volgen. 

Omdat we weten dat CLIL een schooljaar lang een uit-
daging is, zullen de leerkrachten je goed begeleiden.

Als  CLIL je interesseert, hoef je zeker geen kei in het 
Frans of het Engels te zijn. Je zal dat net worden! 

Bovendien kijken we bij taken en toetsen naar de 
inhoud. Schrijffouten worden niet afgestraft in deze 
lessen en de leerstof is dezelfde als in de gewone les-
sen in het Nederlands. We volgen wel op of je vooruit-
gang boekt met je Frans of Engels. Daarom krijg je een 
apart CLIL-rapport. 

Zie jij CLIL zitten? Dan geef je dat aan bij je inschrij-
ving. We zullen je uitnodigen voor een gesprek om te 
luisteren naar je motivatie en doorzettingsvermogen. 
Daarna kunnen we samen beslissen of dit voor jou 
een goede keuze is.

         CLIL: EEN VAK VOLGEN IN HET ENGELS OF IN HET FRANS

        Wat is 
           een 
       CLIL-les?

ROBtv 
kwam 
filmen

Ben jij een leerling die uitdaging nodig heeft? Gaat het voor jou wel eens te traag 
in de les? Heb je een reuzeleerhonger en wil je altijd meer weten? In KSD probe-
ren we je nieuwsgierigheid te stimuleren. 

Dat kan op verschillende manieren. In de klas kan de leerkracht jou moeilijke en 
uitdagende opdrachten geven. Zeker tijdens de flexuren kan je oefeningen op 
jouw niveau maken. Daarnaast kan je je traject ook verrijken en versnellen, zodat 
er tijd overblijft voor een verrijkingsproject. Daar zetten we in op nieuwe inzich-
ten, zelfkennis en extra leerstrategieën. Je verdiept je in filosofie, tactische en 
logische denkspelen, maakt kennis met vreemde talen, stelt een eigen interesse 
voor, oefent in het programmeren op computer ...

Soms is het nodig om op maat te werken: enkele leerlingen volgen extra vakken 
in andere klassen of een hoger leerjaar. We trachten een uitdagend traject op 
jouw maat te vinden. We zullen daarom goed naar jou en je ouders luisteren om 
te weten te komen wat bij jou past en wat je nodig hebt. Neem zeker contact op 
met onze school als je hier vragen over hebt.

In 1B en 2B sluiten we elk trimester af met een project. Daarin gaan we met activiteiten 
en enkele grote toetsen na hoe grondig je de nieuwe leerstof kent: een toeristische gids-
beurt geven in Diest, bodemonderzoek uitvoeren om te ontdekken wat er allemaal onder 
de grond leeft, een verkoopactiviteit houden op de wekelijkse markt, een toets voor 
Nederlands en wiskunde ... Zo toon je wat je al kan. We oefenen ook samen met de leer-
krachten hoe je voor grotere toetsen leert. En wie het allemaal goed onder de knie heeft, 
kan zelfs verdiepingsoefeningen maken. Je krijgt een apart project- rapport zodat je een 
goed beeld krijgt van je talenten in kennen en kunnen.

We gaan ook samen op bosklassen (1B) en zeeklassen (2B). Zo leren we nog meer: we
verkennen een nieuwe streek, leren over allerlei thema’s, doen kleine onderzoeken ter
plaatse, leren ons verplaatsen met het openbaar vervoer, koken samen …. We maken
natuurlijk ook veel plezier tijdens de quizavond, fietstocht of karaoke. We zorgen ervoor 
dat iedereen kan meegaan, zodat we als klas nog sterker worden.

VERRIJKINGSPROJECT VOOR WIE EXTRA 

UITDAGING NODIG HEEFT

PROJECTEN IN DE B-STROOM
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    LEREN DOEN WE OOK BUITEN DE SCHOOL

Behalve ‘leren leren’ vinden we in KSD ook ‘leren leven’ erg belangrijk. Geregeld trekken we erop 
uit om de wereld te verkennen: je oriënteren in de stad, een bedrijfsbezoek, vuur maken zoals in de 
oertijd, helpen met natuurbeheer, iemand in het Frans interviewen in een Waalse stad, ... We zijn een 
school waar veel te beleven valt binnen en buiten de school!

Themadagen: kenningsmakingsdag, sportdag, teambuildingsdag, Franse dag, respectdag, 
  studiekeuzedag, dikketruiendag ...
Op stap: Diest ontdekken, naar een museum in Brussel, Antwerpen en de haven bezoeken, 
         uitwisselingsproject met Polen, Engels theater, Franse film, concert bijwonen, verschillende                     
                   godsdiensten leren kennen ...
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Fun@@Noon: de middagen

waren nog nooit zo leuk

op school!
Tijdens de middag zijn er heel wat activiteiten voor de leerlingen en die zijn populair!: je kan zingen in het koor, 
sporten in de pannakooien, gezelschapspelletjes spelen, skaten, met de Leerlingenraad de Warmste week, een 
picknick of carnaval in elkaar steken, lezen in de bib, filmpjes maken, ...

Dag leerling!

Mag ik me even voorstellen: ik ben Sophie Tits en 
ben je directeur in het eerste en tweede jaar. Ik wil je 
graag vertellen hoe ik onze school beleef.

"Ik hou ervan om samen 
met jou het leven op 
school te beleven."

Onze kleurrijke schoolpoort staat daarvoor symbool. 
Let er maar eens op als je binnen wandelt langs de 
Vissersstraat. Een mysterieuze wereld met gewone 
en ongewone wezens lijkt je uit te nodigen om  op 
ontdekking te gaan. En dat is precies wat je van onze 
school mag verwachten: we laten jou een heel nieuwe 
wereld ontdekken, met nieuwe vrienden, vakken en 
leer krachten. Mij zal je geregeld op de speelplaats 
ontmoeten: ik sta je ’s morgens aan de schoolpoort 

op te wachten of ik kom tijdens de speeltijd mee naar 
buiten. Ook in de klassen kom ik wel eens mee les 
volgen. Ik hou ervan om samen met jou het leven op 
school te beleven. 

"Je zou wel eens kunnen 
zeggen dat ‘babbelen’ mijn 
belangrijkste bezigheid is."

Het vaakst zal je mij in mijn kantoor vinden. Daar ben 
ik zelden alleen: mijn deur staat voor jou open, voor je 
leerkrachten en voor je ouders. Je zou wel eens kun-
nen zeggen dat ‘babbelen’ mijn belangrijkste bezig-
heid is. Met al wat ik zo te weten kom, probeer ik elke 
dag weer te zorgen voor een leuke en goede school, 
voor interessante vakken, aan gename lokalen, toffe 
activiteiten in en buiten de school …

"Ik kom elke dag 
met plezier werken."

Dat doe ik natuurlijk niet alleen. Ik kan gelukkig reke-
nen op een hele ploeg enthousiaste leerkrachten. 
Zij zijn zelfs zo enthousiast dat ze vaak niet van op-
houden weten: uitdagende lessen, speciale middag-
activiteiten, sport na school, inter scholencompetities, 
bos- en zeeklassen, in een andere taal lesgeven (CLIL), 
kunstprojecten op school ...

Kortom: ik kom elke dag met veel plezier werken en 
hoop dat jij evenveel plezier zal beleven aan jouw tijd 
op KSD. Hopelijk tot gauw!        

Sophie Tits

         SOPHIE TITS IS JE DIRECTEUR IN DE EERSTE GRAAD

Scannen lukt met 
de TikTok-App 

door te klikken op 
ontdekken en dan 

op het scanicoontje 
rechtsbovenaan.

v
id

e
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Tine Ginneberge en Regine Ruelens zijn onze leer-
lingenbegeleiders. Zij staan voor je klaar en denken 
mee na over oplossingen voor jouw vragen of pro-
blemen. Dat kan gaan over studiekeuze, leren leren 
of over emotionele zaken. 

Hoe zorgt deze school ervoor dat de overstap naar 
het secundair onderwijs zo vlot mogelijk verloopt? 

We besteden hier veel aandacht aan. We doen dat 
bijvoorbeeld door de leerlingen van het eerste jaar 
een vast klaslokaal te geven. Ze mogen dat lokaal zelf 
inrichten. Tijdens het laatste lesuur wordt de boeken-
tas samen met de leerkracht gemaakt en de klasle-
raar helpt bij het opstellen van een studieplanning. 
Allemaal kleine zaken die bedoeld zijn om de leerling 
ankerpunten te geven, zodat hij of zij zich in de nieu-
we ‘grote school’ gaat thuis voelen.

Kunnen ouders met hun vragen bij leerlingenbe-
geleiding terecht nog voor het schooljaar effectief 
gestart is?

Zeker. Wij bieden ouders die hun kind inschrijven de 
mogelijkheid om ons op het einde van het lopende 
schooljaar of tijdens de maand augustus te spreken. 
Denk hier bijvoorbeeld aan kinderen met een leer-
stoornis. Vaak hebben ouders en hun kind al een 
traject in de lagere school afgelegd en is het belang-
rijk dat wij hiervan op de hoogte zijn, zodat wij hierop 
kunnen verder bouwen.

Wat doet een leerlingenbegeleider eens het school-
jaar bezig is?
Wij ondersteunen leerlingen en leerkrachten wan-
neer er een probleem is. In principe kan een leerling, 
leerkracht of ouder op elk moment van de dag bij ons 

terecht. Vaak kan je ons ook vinden in de flexloka-
len. Daar helpen we differentiëren. Ook tijdens de 
speeltijd kunnen leerlingen makkelijk bij ons binnen- 
springen. Leerlingen spreken ons over allerlei zaken 
aan. Dat kan voor iets praktisch zijn zoals het invullen 
van de juiste papieren bij afwezigheid wegens ziekte, 
maar ze stellen ons ook verschillende hulpvragen. 

Kunnen  jullie een paar voorbeelden van deze hulp-
vragen geven waarmee leerlingen naar jullie toe 
komen?

Dat is heel uiteenlopend. Wij zetten vooral in op 
twee grote domeinen. Het eerste domein omvat de 
socio-emotionele problemen. Hiermee bedoelen we 
leerlingen die zich niet goed voelen in hun vel of in de 
klas, of zich zorgen maken over de thuissituatie. 

Het tweede domein is leren en studeren. Leer-
lingen krijgen daarover tips van hun vakleerkrachten 
en klasleraar. Na school bieden we extra sessies aan, 
voor wie het nodig heeft, over leren plannen, faal-
angst, groeimindset ... Ook leerlingen die het moeilijk 
vinden om een studiekeuze te maken, helpen we op 
weg. 

Hoe begeleiden jullie de leerlingen met het maken 
van een studiekeuze die aansluit bij hun talenten?

Dat is een traject waarin we de leerling samen met de 
klasleraar begeleiden. De klasleraar is diegene die de 
rapporten bespreekt en zich gedurende het jaar een 
duidelijk beeld kan vormen van de talenten van de
leerlingen. Samen coachen we de leerlingen zo opti-
maal mogelijk in hun keuzes en geven we adviezen. 
In het tweede jaar besteden we veel aandacht aan 
het thema 'kiezen'. Dit is immers het jaar waarin ze

  LEERLINGENBEGELEIDING IN DE EERSTE GRAAD

een belangrijke keuze moeten maken. We helpen de 
leerlingen vooral om hun eigen talenten te leren zien, 
om zo een goede studiekeuze te kunnen maken na het 
tweede jaar. Onze studiekeuzedag met sketches, work-
shops, spelen en getuigenissen is hierbij een enorme 
hulp. 

Welke tip zouden jullie willen meegeven aan leerlin-
gen die een studierichting moeten kiezen?

Bekijk je eerste jaren secundair onderwijs als een gele-
genheid om samen op ontdekking te gaan en je talen-
ten te verkennen. Probeer ook niet te snel te kiezen. 
Gun jezelf de tijd om erachter te komen wat je graag 
doet en goed doet. En laat je vooral niet leiden door 
faalangst. Tegenslagen hoeven niet per se negatief te 
zijn. Ze kunnen je ook veel vertellen over wat voor jou 
werkt en wat niet. 

Wat is het voornaamste verschil tussen een klasle-
raar en een leerlingenbegeleider?

De klasleraar heeft de leiding van de klas en gaat ge-  

durende een heel jaar samen met de leerlingen op 
weg. Hij is ook de persoon met wie de leerling en de 
ouders de resultaten bespreken. Wij zien onszelf eer-
der als een vangnet waar je terecht kan als de klasle-
raar er niet is of als het nodig is te over leggen vanuit 
een breder zicht op de onderwijswereld. 

Werken jullie ook nog samen met anderen buiten de 
school? 

Op de eerste plaats is dat met het centrum voor 
leerlingenbegeleiding (CLB). Deze mensen schakelen 
we in als er effectief een hulpvraag van de leerling of 
de ouder uitgaat en we vermoeden dat het CLB ons 
verder kan helpen. 

Ten tweede helpt het Ondersteuningsnetwerk 
Oost-Brabant ons ook verder met het oog op geïn-
tegreerd onderwijs. Samen zoeken we bij specifieke 
hulpvragen naar de best mogelijke begeleiding en 
werken we goed samen.

    VIDEO-UITLEG 
    LEERLINGEN-
    BEGELEIDING              

SCAN
ME

PLEASE
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Waarden ... bij KSD hechten we er veel belang aan. 
Luc Peirelinck, onze algemeen directeur van KSD, 
kent onze waarden als de beste en is opgetogen 
met de fundamenten van onze school. 

"Mensen schitteren des te meer
 als je laat blijken dat je hen op een respectvolle 

manier benadert."

Ik ben trots om directeur te zijn van een scholen-
groep die belang hecht aan waarden van bij de 
kleuters tot bij onze jongvolwassenen. Voor hen 
gaat de wereld alsmaar meer open. Het zijn onze 
waarden die ons vormen, die maken dat we wor-
den wie we zijn voor de rest van ons leven. 

Het zijn de waarden die ons verbinden en ons tot 
één school maken waarin we samen heel wat meer 
kunnen dan alleen. Onze school is gebaseerd op 
sterke waarden die ons leiden in alles wat we doen.

Onze vier kernwaarden zijn: verbon denheid, 
solidariteit, openheid en respect. 

Dankzij deze waarden kunnen de talenten van onze 
jongeren tot hun recht komen. 

Verbondenheid geeft mensen het gevoel dat ze bij 
elkaar horen. Het is een waarde met behoorlijk wat 
impact: wie zich niet alleen voelt, staat sterker en 
kan meer aan. 

Solidariteit is op het eerste gezicht een wat com-
plex woord, maar het idee erachter is heel eenvou-
dig. Deze waarde zet ons aan elkaar te steunen, 
in moeilijke en fijne momenten, in zowel grote als 
kleine gebaren. Solidariteit is ook de waarde die 
ons als school in beweging zet voor vele goede 
doelen.

De rol van openheid? Deze waarde opent niet 
alleen deuren, ze doet ook harten opengaan. Je 
zou ervan versteld staan hoeveel meer er moge-
lijk wordt, als we op een open manier met elkaar 
omgaan.

En dan is er nog respect. De waarde met één gou-
den regel: benader de andere zoals je zelf bena-
derd wil worden. Zo vanzelf sprekend, maar ook zo 
essentieel. Mensen schitteren des te meer als je 
laat blijken dat je hen op een respectvolle manier 
benadert. 

Ik kan met een gerust hart zeggen dat we er als 
school, met vallen en ‘steeds weer opstaan’, in sla-
gen om al deze waarden in de praktijk om te zetten 
en erin te groeien.

Luc Peirelinck

LUC PEIRELINCK IS DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN KSD. 

HIJ IS TROTS OP ONZE VIER BELANGRIJKE WAARDEN.

28 29
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  DIGITAAL AANMELDEN IN HET EERSTE JAAR in DIEST

TIJDSLIJN

Lees verder op 
de volgende 
bladzijden.

Digitaal aanmelden betekent dat je vooraf aanduidt in welke school of scholen jij je kind wil inschrijven. Een 
kind inschrijven in een school houdt in dat er een plaats vrij is in de school en dat je als ouder akkoord gaat met 
het pedagogisch project en het schoolreglement van de school.

WAAROM IS ER EEN AANMELDPROCEDURE?
● Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat zoveel mogelijk ouders hun kind(eren) in de school van hun 
               eerste keuze kunnen inschrijven. 
● Het aanmeldsysteem wil voorkomen dat er wachtrijen aan de schoolpoorten ontstaan.
● Het aanmeldsysteem wil voorkomen dat ouders hun kind(eren) in meer dan één van de deelnemende
 scholen effectief inschrijven.
● Het aanmeldsysteem via computer zorgt ervoor dat het aanmelden zonder tijdsdruk kan gebeuren.
● Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat iedereen evenveel kans krijgt om zijn kind in de school van eerste 
 keuze in te schrijven.

AANMELDEN.SCHOOL
Als je aanmeldt via 

https://aanmelden.school
mag je zeker zijn 

van een plaatsje in 
het eerste jaar  

bij KSD! 
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WIE MELDT ER AAN?
●  Alle kinderen die starten in een secundaire school in 1A of 1B, ook broers en zussen en kinderen van 
    personeel.

●  1A is bestemd voor leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs ontvangen. 

●  1B is bestemd voor leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs ontvangen. Weet je nog niet of je kind   
     het getuigschrift basisonderwijs zal ontvangen, contacteer dan je basisschool of het CLB.

HOE AANMELDEN?
Je meldt aan vanaf 28 maart 2022 (14 u.) tot en met 25 april 2022 (14 u.).
Via de website: https://aanmelden.school

WAT HEB JE NODIG OM AAN TE MELDEN?
●   Een computer met internet en een e-mailadres.
●   Naam, voornaam, geboortedatum en adres van je kind.
●   Het rijksregisternummer van je kind (11 cijfers). Dit vind je op: 
 ○ de kids-ID
 ○ de isi+-kaart 
 ○ een klever van het ziekenfonds 
●   Indien je kind recht heeft op voorrang: het rijksregisternummer van het kind/personeelslid dat de voorrang  
      genereert.

DIGITAAL AANMELDEN IN HET 1ste JAAR IN DIEST

Account aanmaken    
•  Je surft naar https://aanmelden.school.
•  Je klikt op ‘aanmelden’ op de startpagina.
•  Je kiest: ‘ik heb geen account’.
•  Je registreert je voornaam en naam, telefoon- of GSM -nummer, 
    e-mailadres en wachtwoord.
•  Je ontvangt een e-mail en bevestigt je account via de link in de mail.

Kind aanmelden 
•  Je surft naar https://aanmelden.school.
•  Je klikt op ‘aanmelden’ op de startpagina.
•  Je kiest: ‘ik heb een account’ en je logt in.
•  Je geeft de gegevens op van je kind.
•  Je geeft je schoolkeuzes op.
•  Je ontvangt onmiddellijk een e-mail ter bevestiging (controleer ook          
    je ongewenste e-mails).
•  Je controleert de gegevens van deze e-mail op eventuele fouten. 

Mail  
•  Je ontvangt een e-mail op 5 mei 2022 met het resultaat van je 
    toewijzing. 
•  In deze e-mail staan de instructies om in te schrijven in de school.

Inschrijven 
•  Je volgt de instructies van de school om de inschrijving te realiseren.

stappenplan

Ordening en toewijzing

stap 1

stap 2

stap 3

stap 4

HOE WORDEN DE VRIJE PLAATSEN VERDEELD?
De computer verdeelt de plaatsen op basis van de criteria ‘schoolvoorkeur’ en ‘toeval’. Het systeem 
probeert zoveel mogelijk kinderen hun eerste voorkeur te geven. Daarom gebeurt er eerst een trek-
king voor alle eerste schoolvoorkeuren van alle aangemelde leerlingen. De computer rangschikt de 
leerlingen in een willekeurige volgorde en wijst de plaatsen willekeurig toe. 

Voor alle leerlingen die hun school van eerste voorkeur niet kregen, kijkt het systeem vervolgens 
naar de tweede schoolvoorkeur. Opnieuw wijst het systeem de plaatsen in een bij toeval bepaalde 
volgorde aan de leerlingen toe. Dit alles gebeurt in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder. 

Lees verder op 
de volgende 
bladzijden.
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BELANGRIJKE DATA

ER ZIJN 3 RESULTATEN MOGELIJK:
1.   Je krijgt een toewijzing in je school van eerste keuze. Je mag inschrijven in deze school.
2.   Je krijgt een toewijzing in een school van een lagere keuze. Je mag inschrijven in deze school en staat op de
       wachtlijst van de scho(o)l(en) van hogere keuze. Je kan jouw dossier opvolgen via de website.
3.   Je hebt in geen enkele school een toewijzing. Je staat op de wachtlijst van alle scholen waarvoor je hebt   
       aangemeld. Je kan jouw dossier opvolgen via de website.
Opgelet
Je maakt meer kans op een toewijzing in een school als je meerdere scholen kiest. Je kan alle scholen aandui-
den, maar dat hoeft niet. Je kan eenzelfde school maar één keer aanduiden. 

VOORRANGSGROEPEN
●  Broers en zussen van leerlingen die nu ingeschreven zijn in de secundaire school. Ook stiefbroers en -zussen,  
     halfbroers en -zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn of hun hoofdverblijf-                                                                            
     plaats op hetzelfde adres hebben. 
●  Kinderen van personeel van de secundaire school.

Opgelet
Je kan voor al jouw schoolkeuzes aanmelden, maar de voorrang is enkel geldig in de secundaire school waarin 
de broer/zus ingeschreven is of het personeelslid tewerkgesteld is.

INDICATOR- EN NIET-INDICATORLEERLINGEN
Aanmeldende scholen zijn volgens het decreet verplicht om plaatsen te voorzien voor indicator- en niet-
indicatorleerlingen.

Wanneer behoor je tot de indicatorgroep?
●  Het gezin ontving een schooltoeslag in 2020-2021 of 2021-2022.
●  De moeder is niet in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van    
     het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of een daarmee gelijkwaardig studie-
     bewijs. 

Bij elke nieuwe inschrijving van een indicatorleerling moeten ouders aan de hand van bewijsstukken opnieuw 
aantonen of hij/zij aan één of meerdere indicatoren beantwoordt. Kan dit niet, dan komt de leerling achteraan 
de lijst van niet-indicatorleerlingen. 

Wat als ik niet tijdig 
heb aangemeld tijdens 
de aanmeldperiode?? 

De vrije inschrijvingen starten op 9 mei 2022 
via https://aanmelden.school. 

●  Heeft de school vrije plaatsen? 
     Je kan je kind inschrijven.
●  Heeft de school geen vrije plaatsen? 
     Je kind wordt op de wachtlijst geplaatst. 

Wacht dus niet en meld zeker aan! 

Alle informatie kan je 
terugvinden op 

https://aanmelden.school

Je kan ons per e-mail 
contacteren op 

info@aanmelden.school

Als je aanmeldt via 
https://aanmelden.school

mag je zeker zijn 
van een plaatsje in 

het eerste jaar  
bij KSD! 



Vind ons op Facebook, Instagram en TikTok 
door te zoeken naar KSD Talent. 

ALLE BELANGRIJKE INFO OVER 

KSD ONTDEK JE OOK OP 

www.ksdiest.be

Katholieke Scholen Diest 
Demerstraat 12
3290 Diest
013 33 45 84 

eerste.graad@ksdiest.be
www.ksdiest.be

DAGINDELING

8.10 u.   welkom op de speelplaats
8.30 u.   start van de lessen
12.00 u. einde van de lessen op woensdag
15.30 u. einde van de lessen
16.20 u. einde achtste lesuur / einde 
                van de studieclub

 

De coronamaatregelen kunnen onze opendeurplannen doen wijzigen. 
We houden jullie op de hoogte via onze sociale media 

en onze website www.ksdiest.be.

BELANGRIJKE DATA           
 Zaterdag 12 MAART: OPENDEURDAG  eerste graad 13 u. - 17 u., ingang Vissersstraat in Diest.

AANMELDEN: start op maandag 28 MAART om 14 u. tot en met maandag 25 april 14 u. 
Aanmelden gebeurt via de website https://aanmelden.school. Meer uitleg vind je op p. 30-35.

Zaterdag 14 MEI: wie zich aangemeld heeft voor onze school, kan zich op die dag van 
14 u. - 17 u. DEFINITIEF INSCHRIJVEN. Het is die dag ook OPENDEURDAG in de tweede 
en de derde graad. Heb je niet aangemeld? Informeer dan eerst of er nog plaats is.

Zomerinschrijvingen:
• Weekdagen: vrijdag 1 juli en maandag 4 juli. Vrijdag 26 augustus en maandag 29 
        augustus (9 u. - 12 u. en 13 u. - 15 u.).
• Weekenddagen: zaterdag 2 juli en zaterdag 27 augustus (9 u. - 12 u.). 

Als je aanmeldt via 
https://aanmelden.school

mag je zeker zijn 
van een plaatsje in 

het eerste jaar  
bij KSD! 


