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Themadagen

klasdag - sportdag - milieuweek - verkeersweek - Franse film - 

Engels toneel - taalweek - muzisch-creatieve dag - Rode Neuzen Dag - 

interculturele dag - Dikketruiendag - Valentijnsdag ...

Op stap  

               meerdaagse reizen (Parijs  - Jersey  - Berlijn  - Brighton - Normandië ...)  - 

richtingsgebonden uitstappen - dag naar Antwerpen ...

  Middagactiviteiten+

milieuzorg  - sport - leerlingenraad - spelletjes - dans - computer ...
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Wie is je directeur in de tweede graad?

“Ik zie onze school als een boeiende plek 
waar niet alleen samen geleerd, maar 
waar ook samen geleefd wordt en waar 
iedereen zich thuis kan voelen. TROTS 
op wat we doen, TROTS op wie we zijn. 
Teamspirit, Respect, Openheid, Talent 
en Solidariteit zijn voor ons belangrijke 
waarden.” 

KEN VANMECHELEN

MEERDAAGSE REIS



Hier zie je op de voorgrond de speelplaats van de eerste graad en in de verte zie je al 
een deel van je speelplaats in de tweede graad.

De tweede graad kom je elke dag binnen via de Demerstraat en heeft heel wat speelplaatsruimte
met veel groen en beweeg- en onstpanningsmogelijkheden...

Vanaf het vijfde jaar ga je naar onze campus 
van de derde graad. Die bevindt zich in de 
Mariëndaalstraat en de Peetersstraat. 

... er is een pannakooi, een kickertafel, pingpongtafels, er zijn heel wat mogelijkheden om te zitten en er 
zijn middagactiviteiten waaraan je kan deelnemen.

KSD: JOUW  SCHOOL     VOOR ZES  JAAR!

ALLE BELANGRIJKE INFO OVER 
KSD SECUNDAIR EN OVER ONZE 
ELF BASISSCHOLEN ONTDEK 
JE OOK OP ONZE WEBSITE 
WWW.KSDIEST.BE 
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Je weg zoeken in de tweede graad

D--FINALITEIT

Uitgesproken theoretische richtingen 
noemen we voortaan richtingen met 
een doorstroomfinaliteit of 
D-finaliteit. Ze bereiden je voor op 
een academische opleiding.

D/A--FINALITEIT

Richtingen met zowel veel theorie als 
praktijk zijn richtingen met een D/A-
finaliteit of een dubbele finaliteit: 
doorstroom- of arbeidsmarktfinaliteit. 
Ze zijn in de eerste plaats gericht op 
verder studeren met het oog op een 
professionele bachelor. Vanuit een 
beperkt aantal richtingen kan je ook 
meteen starten met een job.

A-FINALITEIT

Heel praktische richtingen zijn 
richtingen met een A-finaliteit of 
arbeidsmarktfinaliteit. Als je in het 
zesde jaar afstudeert, dan kan je 
meteen aan de slag op de arbeids-
markt. Je kan er ook voor kiezen om 
nog een specialisatiejaar te volgen of 
een extra jaar ter voorbereiding van 
hoger onderwijs.
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Wat zijn onze 5 studiedomeinen? 

Wat zijn de finaliteiten in het studieaanbod?

ECONOMIE EN ORGANISATIE

Binnen het domein ‘Economie en organisatie’ proef je van allerlei economische activiteiten. Je leert over marketing, 
boekhouding, hoe een bedrijf in elkaar zit en hoe consumentengedrag werkt. Samenwerken, projecten bedenken en 
uitvoeren, leren plannen en taken verdelen, leer je allemaal binnen dit domein. Naast het economische aspect zijn ook 
talen hier een belangrijke factor.

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

Als je kiest voor het domein ‘Maatschappij en welzijn’, toon je dat je een hart hebt voor mensen en de samenleving. Je 
houdt van psychologie, pedagogie en sociologie: het menselijk handelen begrijpen, individueel en op groepsniveau. In 
de praktische richtingen leer je ook over de menselijke anatomie en fysiologie omdat daar de zorg voor mensen meer 
centraal staat. 

STEM
De afkorting ‘STEM’ staat internationaal voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. Wetenschappen, 
technologie, techniek en wiskunde dus. Ben jij iemand die houdt van deze dingen, dan moet je zeker op de volgende 
pagina’s de verschillende STEM-studierichtingen van onze school bekijken: van heel theoretisch tot heel praktisch.  

SPORT
Jij ademt sport. Jij wil steeds beter worden in je kracht, lenigheid en uithoudingsvermogen. In teamverband werken 
en de nodige discipline aan de dag leggen, zijn kwaliteiten die jij bezit. Naast je interesse voor sport ben je ook erg 
nieuwsgierig naar hoe ons menselijk lichaam werkt. Herken je je hierin, dan hebben we twee mogelijke richtingen 
voor jou. Ontdek ze op de volgende pagina’s!

TAAL EN CULTUUR

Heb je een uitgesproken interesse in moderne talen zoals Engels, Frans of Duits en in literatuur? Of heb je eerder een 
passie voor klassieke talen en de cultuur van de oude Grieken en Romeinen? Heb je vooral zin om je te verdiepen in 
de wereld van taal en communicatie? Is op een van deze vragen het antwoord ‘ja’, dan is het studiedomein Taal en 
cultuur een perfecte match.  

Je bent ongetwijfeld al eens blijven stilstaan bij de vraag welke studierichting bij jouw 
talenten en interesses past. Deze infogids zal je daar zeker bij helpen. We willen je 
wegwijs maken in het brede aanbod van studierichtingen in de tweede graad, zodat 
je een doordachte keuze kan maken en je ‘talent in beweging’ kan zetten, ons motto! 

Op school zelf volg je ook een studiekeuzetraject en er zijn natuurlijk altijd de 
vakleerkrachten, de klassenleraars en leerlingenbegeleiders om je nog verder op 
weg te helpen in je keuze als je blijft twijfelen. 

In de tweede graad kan je kiezen uit 5 studiedomeinen die we op de pagina 
hiernaast verder uitleggen:

    • Economie en organisatie
    • Maatschappij en welzijn
    • STEM
    • Taal en cultuur
    • Sport
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STUDIEAANBOD MET ALLE RICHTINGEN

STUDIEDOMEINEN

 
Economie en organisatie

 
Maatschappij e

n welzijn

STEM

Taal en cultuur

Sport

D-FINALITEIT

Economische wetenschappen

Humane wetenschappen

Natuurwetenschappen
Technologische wetenschappen

Latijn
Grieks-Latijn
Moderne talen

Sportwetenschappen

D/A-FINALITEIT

Bedrijf en organisatie

Maatschappij en welzijn

Elektromechanische technieken
Biotechnieken
Mechanische technieken

Taal en communicatie

Sport

 A-FINALITEIT

 Organisatie en logistiek

 Zorg en welzijn

 Mechanica
 Hout Je 

richtingen 
in het vijfde   
of zesde jaar? 
(derde graad)

ga naar p. 16.

Het studieaanbod kan
je ook uitgebreid raad-
plegen op de website
www.ksdiest.be/secundair
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Economische wetenschappen (D)
In deze studierichting bestudeer je hoe de econo-
mie in elkaar zit en hoe ondernemingen werken. Je 
leert logisch en kritisch denken om economische 
en wiskundige inhoud en de verbanden ertussen te 
begrijpen.

Bedrijf en organisatie (D/A)
In deze economische en bedrijfsgeoriënteerde stu-
dierichting word je vaardig op het vlak van commer-
ciële activiteiten, boekhouden en personeelsbeheer.
Je maakt ook kennis met bevoorrading en transport. 

Organisatie en logistiek (A)
Je hebt interesse in de werking en de goederen- 
en documentenstroom van ondernemingen. Je 
leert communicatieve en sociale vaardigheden om 
professioneel te communiceren met bezoekers en 
klanten, ook in het Engels en in het Frans. Er gaat 
veel aandacht naar onthaal, verkoop en logistiek, 
met andere woorden naar bevoorrading en trans-
port. Je maakt hierbij gebruik van moderne digitale 
toepassingen.

 

Humane wetenschappen (D)
Je krijgt in deze richting een brede algemene vor-
ming. Je leert de beginselen van het filosoferen over 
de mens, de wereld rondom ons, het goede en het 
kwade, het geluk en de zin van het leven. Je leert 
ook écht kijken en luisteren naar kunst en je gaat 
kunstwerken analyseren. Je bestudeert de klassieke 
psychologische en sociologische theorieën en be-
grippen en je kijkt van hieruit naar de hedendaagse 
samenleving, de mens en zijn gedrag. 

Maatschappij en welzijn (D/A)
Je benadert ‘de mens’ op verschillende vlakken: 
vanuit het bevorderen van de gezondheid, de 
ontwikkelingspsychologie, (ped)agogisch handelen 
en de bouw van het menselijke lichaam. Je leert  
vanuit een totaalbeeld op de mens zorg en bege-
leidingsactiviteiten uitvoeren. Je hebt oog voor de 
wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen 
van kinderen, jongeren en volwassenen.

Zorg en welzijn (A)
Je wil in de eerste plaats zorg dragen voor anderen 
en voor jezelf, waarbij gezondheid centraal staat. Er 
gaat veel aandacht naar de technische aspecten die 
daarbij komen kijken. Je leert in deze richting hoe 
je het welzijn van mensen kan verhogen. Je oefent 
bovendien je sociale en communicatieve vaardig- 
heden en je krijgt basisinzicht in de werking van het 
menselijke lichaam.

EC
O

N
O

M
IE

 E
N

 O
RG

AN
IS

AT
IE

M
AATSCHAPPIJ EN

 W
ELZIJN

Welke studierichting is iets voor jou?
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Natuurwetenschappen (D)
Zijn de verschillende wetenschappen iets voor jou? 
Dan zit je hier op je plaats! Je krijgt een brede alge-
mene vorming, gecombineerd met proefondervin-
delijk en probleemoplossend leren vanuit typische
STEM-vakken zoals biologie, chemie, fysica en 
wiskunde.

Elektromechanische technieken (D/A)
Elektromechanische technieken vormen de basis 
van elke moderne industriële onderneming. Met 
je gezonde interesse voor techniek en toegepaste 
wiskunde ben je in deze richting op je plaats. Je 
leert de theorie en praktijk van elektriciteit en 
mechanica. Je leert denken in functie van het proces 
en je wordt vaardig in automatisatie, industriële 
elektrische installaties, programmeerbare sturingen, 
elektropneumatica, (de)montagetechnieken en 
onderhouds- en diagnosetechnieken.

        Biotechnieken (D/A)
        Je leert onderzoeken en problemen oplossen in 
          functie van een latere industriële context. Labo’s 
          kennen voor jou na deze richting nog maar 
          weinig geheimen, dankzij de vakken biologie en      
          chemie. Bij fysica leer je veel bij over elektrome-  
          chanische kennis en vaardigheden. Er is ook      
          aandacht voor sturings-, meet- en regeltechniek. 

          Mechanica (A)
Je werkt graag met je handen en het bewerken van 
metaal spreekt je aan. De wereld van boren, slijpen, 
frezen, draaien, lassen en metalen constructies 
monteren is jouw wereld. Je maakt hierbij gebruik 
van de modernste technieken. Zo leer je technisch 
tekenen op een computertekenprogramma en een 
CNC-machine bedienen. 

Technologische wetenschappen (D)
Ben jij een leerling die graag onderzoekt en experi-
menteert én oplossingen vindt met een combinatie 
van mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdo- 
mechanica, thermodynamica, chemie en informatica? 
Dan is deze sterk theoretische richting iets voor jou. 
Je leert producten ontwikkelen en modelleren met 
behulp van de nieuwste toepassingen.

Mechanische technieken (D/A)
De klemtoon in deze richting ligt op technologie en 
techniek. Je bent geboeid door mechanica, mate-
riaalleer en thermodynamica. In deze theoretisch-
praktische studierichting werken we met de modern-
ste technieken aan de ontwikkeling, vormgeving en 
productie van je ontwerp. Dit doen we via software 
op de computer (CNC-machines), lasersnijden en 3D-
printen.

Hout (A)
Met moderne technologieën houten werkstukken,   
constructies en meubels ontwerpen en maken, 
spreekt je aan. Je bent dan ook trots telkens je een 
houten product op een mooie manier kan afwerken. 
Zorg voor het milieu, veilig en ergonomisch werken 
en circulaire economie zijn belangrijke waarden.

ST
EM

STEM

Latijn (D)  
Je krijgt in deze richting een brede algemene 
vorming, met flink wat wiskunde en natuurlijk 
een uitgebreid aanbod Latijn. Je verdiept je in het 
taalsysteem van het Latijn en door teksten te lezen, 
verwerf je een dieper inzicht in de taal en cultuur 
van de klassieke oudheid.

Grieks-Latijn (D)
Deze richting biedt een brede algemene vorming, 
heeft flink wat wiskunde en natuurlijk een uitge-
breid aanbod Latijn en Grieks in petto. Je krijgt het 
taalsysteem van twee klassieke talen onder de knie. 
Door teksten te lezen, verwerf je een dieper inzicht 
in de taal en cultuur van de klassieke oudheid.

Moderne talen (D)
Naast een brede algemene vorming, verdiep je je 
communicatievaardigheden in het Engels, Frans en 
Nederlands. Als extra vreemde taal krijg je Duits. 
Vertrekkend vanuit de communicatiewetenschap-
pen leer je taal gebruiken in verschillende situaties, 
bestudeer je grammatica en literatuur. 

Taal en communicatie (D/A)
In deze richting ligt de klemtoon op Nederlands, 
Engels, Frans en Duits. Je ontwikkelt je communica-
tieve vaardigheden en je maakt kennis met verschil-
lende communicatie- en persoonlijkheidsstijlen. Je 
leert communicatieprojecten en -acties voorberei-
den, rekening houdend met het communicatiebe-
leid van een organisatie. Je werkt zelf ook auditieve, 
visuele of audiovisuele communicatieproducten uit. 

Sportwetenschappen (D)
Je krijgt in deze richting een brede algemene 
vorming, gecombineerd met proefondervindelijk 
en probleemoplossend leren vanuit de biologie, 
chemie, fysica en wiskunde. Je ontwikkelt je 
motorische, tactische en technische vaardigheden 
op gevorderd niveau in verschillende sportdomei-
nen. De relatie tussen wetenschappen en sport 
staat dus centraal.

Sport (D/A)
In deze richting nemen anatomie en fysiologie, 
fysica, bewegingswetenschappen en pedagogie een 
belangrijke plaats in. Je krijgt een uitgebreid pakket 
sport om je motorische, tactische en technische 
vaardigheden in verschillende sportdomeinen op 
gevorderd niveau te ontwikkelen. 
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CLIL staat voor ‘Content and Language 
Integrated Learning’. Bij CLIL leer je 
tegelijk een niet-taalvak én een taal. 
Door de taal actief te gebruiken, 
versterk je je spreekdurf en word je het 
gewoon om in die taal te spreken, te 
lezen en te luisteren. 

Meertaligheid is een grote troef bij het 
vinden van een job, het geeft ook ge-
makkelijker toegang tot meerdere cul-
turen en het is mooi meegenomen als je 
houdt van reizen.

Indien je ervoor kiest om een CLIL-vak 
te volgen, heb je een gesprek met een 
leraar die peilt naar je motivatie en 
doorzettingsvermogen. Je prestaties 
voor de taal hebben geen invloed op je 
resultaat voor het vak, maar je rapport 
bevat wel info over je taalvorderingen.

Wil je een overzicht van de vakken in de 
tweede graad waarbij je CLIL-onderwijs 
kan volgen: scan de QR-code en ontdek 
het CLIL-aanbod op onze school. FLYER CLIL-

EN INFO’

Is CLIL iets voor jou?
Weet je wat een seminarie is?

CLIL

2022  

      2023

SCAN
ME

PLEASE

In de loop van dit schooljaar ontvang je een brochure met een uitgebreide opsom-
ming en beschrijving van de seminaries die onze school in het derde en vierde jaar 
organiseert. Een seminarie krijg je twee uur per week gedurende één semester.

Met het aanbod in het derde jaar zetten we voornamelijk in op een versterking van 
je studierichting met bijvoorbeeld een seminarie als ‘Computer tips & tricks’. Ander-
zijds bieden we ook de kans om eens wat verder te kijken dan je eigen vakken met 
een seminarie als ‘Filosofie’. Een aantal seminaries wil je dan weer sportief uitdagen, 
zoals het seminarie ‘Start to crawl’. Bekijk zeker de volledige lijst in de brochure die je 
nog zal ontvangen.

Elke leerling uit de D- en D/A-finaliteit, met uitzondering van Grieks-Latijn en Sport-
wetenschappen, kan in het derde jaar één seminarie volgen.

In het vierde jaar richten we seminaries in die verbredend en verdiepend werken. Er is 
bijvoorbeeld een seminarie ‘Psychologie & more’ of het seminarie ‘Wetenschappelijk 
onderzoek’.

Een aantal specifieke seminaries maken een mogelijke overgang naar een andere 
richting in de derde graad dan weer gemakkelijker. Denk hier bijvoorbeeld aan een 
seminarie als ‘Inleiding tot de economie’.

Elke leerling uit het vierde jaar van de doorstroomfinaliteit (D), met uitzondering van 
Grieks-Latijn, Sportwetenschappen, Humane wetenschappen en Technologische 
wetenschappen, kan één seminarie kiezen. In het vierde jaar van de dubbele finaliteit 
(D/A) kan je in de richtingen Taal en communicatie en Bedrijf en organisatie kiezen 
uit vier keuzevakken: Spaans, Italiaans, psychologie en programmeren.
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STUDIERICHTINGEN D-finaliteit 

Vak Techn. 
wetensch.

Grieks
Latijn Latijn Moderne 

talen
Natuur-

wetensch.
Sport-

wetensch.
Econ. 

wetensch.
Humane 

wetensch.
3de j. 4de j. 3de j. 4de j. 3de j. 4de j. 3de j. 4de j. 3de j. 4de j. 3de j. 4de j. 3de j. 4de j. 3de j. 4de j.

Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

LO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Nederlands 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Engels 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2

Frans 3 3 3 3 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4

Duits 1 1 2 1

Wiskunde 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4

Biologie 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1

Chemie 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1

Fysica 8 8 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1

STEM 1 1 1 1

Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Geschiedenis 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Grieks 4 4

Latijn 4 4 5 5

Communicatiewetensch. 2 2

Sport - bewegingswet. 4 5

Economie 4 5

Kunstbeschouwing 1 2

Filosofie 1 2

Sociologie & psychologie 3 3

Artistieke vorming 1 1 1 1 1 1 1 1

Mens en samenleving 1 1 1 1 1 1 1 1

Seminarie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Totaal 32 32 33 33 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

DOMEINOVERSCHRIJDENDE
DOMEIN-

---gebonden 

SPORT
• Sportwetenschappen
• Sport en begeleiding

STEM
• Wetenschappen-wiskunde (6 of 8 uur
        wiskunde)
• Technologische wetenschappen en 

engineering
• Informatica- en communicatie-    

wetenschappen
• Elektromechanische technieken
• Elektrotechnieken
• Mechanische vormgevingstechnieken
• Biotechnologische en chemische 

technieken
• Binnenschrijnwerk en interieur
• Lassen-constructie

ECONOMIE & ORGANISATIE
• Economie-wiskunde
• Bedrijfswetenschappen
• Bedrijfsorganisatie
• Commerciële organisatie
• Onthaal, organisatie en sales 
MAATSCHAPPIJ & WELZIJN
• Humane wetenschappen
• Opvoeding en begeleiding
• Gezondheidszorg
• Basiszorg en ondersteuning
• Assistentie in wonen, zorg en welzijn
TAAL & CULTUUR
• Moderne talen
• Latijn-moderne talen
• Latijn-wiskunde (6 of 8 uur wiskunde)
• Grieks-wiskunde (6 of 8 uur wiskunde)
• Grieks-Latijn
• Taal en communicatie
             

Je richtingen in de derde graad

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 be-
schikking, 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 voorzien 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 zal je concretere informatie ontvangen.

EEN EIGEN LAPTOP 

IN KSD VANAF 

1 SEPTEMBER 2022

We geven de info die we bij 
het drukken van de brochure 

kennen. Op onze website 
www.ksdiest.be staan nog de 

studierichtingen van 2022-
2023. Vanaf 2023-2024 zullen 

de hier vermelde richtingen 
ingericht worden in de derde 
graad, als gevolg van de mo-
dernisering in het onderwijs.
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STUDIERICHTINGEN D/A-finaliteit STUDIERICHTINGEN A-finaliteit 

Vak Mechanica Hout
Organisatie 
en logistiek

Zorg en welzijn

3de j. 4de j. 3de j. 4de j. 3de j. 4de j. 3de j. 4de j. 

Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2

LO 2 2 2 2 2 2 2 2

Engels 2 2 2 2 2 2 2 2

Frans 4 4

Maatschappelijke vorming 3 3 3 3 3 3 3 3

Nederlands 3 3 3 3 4 4 3 3

Wiskunde 1 1 1 1 1 1 1 1

Natuurwetenschappen 1 1 1 1 1 1 1 1

Artistieke vorming 1 1 1 1

Zorg en welzijn 17 18

Hout 17 18

Mechanica 17 18

Organisatie en logistiek 12 13

Totaal 32 32 32 32 32 32 32 32

Vak Maatsch. 
en welzijn Sport Biotechn. Elektrom. 

technieken
Mechanische 
technieken Taal en com. Bedrijf en 

organisatie

3de j. 4de j. 3de j. 4de j. 3de j. 4de j. 3de j. 4de j. 3de j. 4de j. 3de j. 4de j. 3de j. 4de j.

Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

LO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4

Engels 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

Frans 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 5 3 3

Duits 2 2 1

Wiskunde 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Natuurwetenschappen 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1

Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Geschiedenis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Artistieke vorming 1 1 1 1 1 1 1

Mens en samenleving 1 1 1 1 1 1 1

Seminarie 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Maatschappij en welzijn 11 13

Biotechnieken 13 14

Elektromech. technieken 12 13

Sport en begeleiding 13 15

Mechanische technieken 12 13

Public relations 5 5

Bedrijfseconomie 9 9

Totaal 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32



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

ALLE BELANGRIJKE INFO OVER 

KSD SECUNDAIR ONTDEK JE 

OOK OP www.ksdiest.be

SCAN
ME

PLEASE

BELANGRIJKE DATA KSD SECUNDAIR
OPENDEURDAG eerste graad: zaterdag 12 maart
OPENDEURDAG eerste, tweede en derde graad (met inschrijvingen): zaterdag 14 mei van 14 u. - 17 u.

Zomerinschrijvingen:
• Weekdagen: vrijdag 1 juli, 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. 

Katholieke Scholen Diest 
Demerstraat 12
3290 Diest
013 33 45 84 

tweede.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
14.30 u.: einde van de lessen op maandag
15.30 u.: einde van de lessen
16.20 u.: einde achtste lesuur / einde 
                 studiebegeleiding

De coronamaatregelen kunnen onze opendeurplannen doen wijzigen. We houden jullie op de hoogte via onze sociale media en onze website www.ksdiest.be.


