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Onze Jeugd is een school voor buitengewoon 
onderwijs. In onze school is niet enkel 
het ontwikkelen van theoretsche en 
technische vaardigheden belangrijk. Ook 
aan de ontwikkeling van persoonlijke 
vaardigheden en attitudevorming wordt 
veel aandacht besteed. Jongeren met ASS 
(autismespectrumstoornissen) en leerlingen 
met een ernstige gedrags- en emotionele 
problematiek worden technisch en 
beroepsgericht opgeleid in een positief en 
constructief schoolklimaat.
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DE TOEKOMST VOOROP
Veel jongens en meisjes hebben al een bewogen 
schoolloopbaan achter de rug. Door gedragsproblemen of 
ASS gingen ze soms van de ene naar de andere school. Dit 
werkt demotiverend. Onze school wil een nieuwe springplank 
zijn voor deze jongeren. Wij geven onderwijs en zorg op maat 
van de leerling, gedragen door een deskundig team van 
onderwijzend en ondersteunend personeel. 

Ons doel is om de leerlingen met specifieke kennis en 
vaardigheden de maatschappij in te sturen, aangevuld 

met een goede attitude. Nadat een leerling de  
opleiding afwerkt, zou deze zich perfect kunnen 

integreren in de reguliere arbeidsmarkt. 
 

Onze leerlingen kunnen altijd terug integreren 
in het gewoon onderwijs en kunnen zelfs, na 

het behalen van hun studiegetuigschrift na 
een zesde jaar in de arbeidsmarktfinaliteit, 

een zevende specialisatiejaar volgen 
in het gewoon onderwijs. In deze 

beide gevallen eventueel bijgestaan 
door een ondersteuner vanuit een 

ondersteuningsnetwerk.
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ONZE VISIE
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ONZE JONGEREN ZIJN BUITENGEWOON

ONZE ZORG

VELE SCHAKELS, ÉÉN DOEL

POSITIEF SCHOOLKLIMAAT

KWALITATIEF ONDERWIJS
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Wij richten ons tot jongens en meisjes met  
gedrags- en/of emotionele problemen 
(GES) en leerlingen met problemen binnen 
het autismespectrum (ASS) die het niveau 
van het gewoon onderwijs aankunnen. 

We hanteren een individueel volgsysteem 
met leefattitudes en individuele 
werkpunten krijgen leerlingen kort op de 
bal duidelijke feedback.

Een team van leerlingbegeleiding 
(psychologen, orthopedagoge, 
maatschappelijk werkers, opvoeders)  
staat dagelijks in voor de opvolging van de 
leerlingen.

De individuele problematiek van de 
leerling staat centraal. We hebben kleine 
klasgroepen (max. 6 lln.) waardoor we 
tijd kunnen maken voor elke individuele 
leerling. Er is een time-outlokaal (TAVA) 
voor de moeilijke momenten.

OPLEIDINGSVORM 4
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Elke leerling wordt begeleid 
via een individueel  
handelingsplan, waarmee de 
persoonlijke onderwijs- en 
opvoedingsbehoeften van de 
leerling worden opgevolgd.  
Kwalitatief onderwijs en  
psychosociale begeleiding 
zijn daarin onze speerpunten. 
We werken met een 
gespecialiseerd team van 
leerlingbegeleiders, dat 
bestaat uit opvoeders,  

psychologen, logopedisten, 
orthopedagoge, sociaal 
verpleegkundige en een 
maatschappelijk werker. 
Samen met het lerarenkorps 
willen zij de mogelijkheden en 
talenten van de jongeren zo 
sterk mogelijk ontplooien. 

De uitdaging is hen goede 
attitudes aan te brengen en 
zoveel mogelijk zelfredzaam 
te maken, zodat ze maximale 

kansen krijgen in de 
maatschappij. Deze individuele 
benadering wordt bevorderd 
door de kleine klasgroepen. 
De lessen worden gegeven in 
goed uitgeruste klaslokalen 
en veilige werkplaatsen. In de 
derde graad gaan alle  
leerlingen ook op stage waar 
ze vaak voor de eerste keer 
kunnen proeven van het 
werkveld.

BEGELEIDING

6



AUTIWERKING

Een groot deel van onze leerlingen kreeg de 
diagnose ASS (autismespectrumstoornis). Ze 
ondervinden moeilijkheden bij het verwerken 
van cognitieve, taalkundige, motorische en 
sociale vaardigheden. Onze Jeugd heeft een 
engagement aangegaan om deze jongeren te  
begeleiden en maximaal te voorzien in hun 
specifieke behoeften. 
Zo staat de integratie in het gewone leef- 
en arbeidsmilieu voorop, worden sociale 
vaardigheden en zelfredzaamheid bijgebracht 
en wordt aangeleerd om te gaan met 
verandering van emotie.

De school voorziet voor deze specifieke 
opleiding in aanpassingen in tijd en ruimte. 
Tijd onder de vorm van dagschema’s, tijdig 
aankondigen van vervangingen, uitstappen 
voorbereiden... Inzake ruimte is er een  
rustige speelplaats, aangepaste leslokalen met 
individuele werkbanken, een vrijetijdshoek, 
aanleertafel, prikkelvrije hoek…

SAMENWERKING

Ouders worden zeer nauw betrokken bij het 
leertraject van hun dochter of zoon. Een  
vlotte communicatie zorgt ervoor dat ouders 
de leer- en attitudeprestaties van hun kind van 
dichtbij kunnen volgen.  
 
Daarnaast heeft de school ook een goede 
samenwerking met verschillende externe 
partners in opvoeding en onderwijs: het 
Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), 
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGGZ), 
Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ), 
Jeugdrechtbanken, Groep Intro (time-out 
project Roeselare)...
 
Daarnaast heeft Onze Jeugd vaste 
samenwerkingsverbanden met de lokale 
economie voor o.a. werkplekleren, eigen  
time-outprojecten… Tot slot is er ook een 
goede verstandhouding met de andere 
scholen uit de scholengroep, het openbaar 
vervoer en andere partners.
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2de graad D&A-finaliteit

1e graad A-stroom

3de graad D&A-finaliteit
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ONDERWIJSAANBOD

3de graad A-finaliteit

opleidingsvorm 4

MECHANICA

LASSEN- 
CONSTRUCTIE

HOUT BOUW

MEUBEL- EN  
INTERIEURWERK

RUWBOUW

SCHILDERWERK  
EN DECORATIE

DECORATIE EN 
SCHILDERWERKEN

PLANT, DIER 
EN MILIEU

DIERENZORG

type 3 & 9

HOUT- 
TECHNIEKEN

ELEKTRO- 
TECHNIEKEN

2A
STEM-technieken

1A

2B
STEM-technieken

2de graad A-finaliteit

1e graad B-stroom

2de graad D&A-finaliteit

1e graad A-stroom

3de graad D&A-finaliteit
DOORSTROOM NAAR  

GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS* 
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EERSTE GRAAD

A-STROOM

De leerlingen die starten in een eerste 
graad A-stroom, behaalden op het einde 
van de lagere school het getuigschrift 
lager onderwijs. Dit betekent dat je 
het basisonderwijs voor de meeste 
leerstofonderdelen probleemloos 
doorlopen hebt. Je wil in het middelbaar 
onderwijs ook de nodige tijd aan studeren 
besteden. Af en toe wil je wel graag de 
handen uit de mouwen steken en iets 
nieuws creëren.  Je hebt dus een duidelijke 
belangstelling voor praktijk en interesse 
in techniek. In de A-stroom krijg je vooral 
de basisleerstof voor alle vakken van de 
basisvorming. 

De leerstof wordt concreet en praktisch 
benaderd. Je krijgt voldoende tijd om die 
basiskennis rustig te verwerken. Voor wie 
dit aankan, kunnen ook uitbreidingsdoelen 
aangeboden worden, maar dit is geen must. 

In techniek en STEM-technieken krijg 
je ook de kans om meer praktijkgericht 
uitgedaagd te worden. Je gaat problemen 
oplossen en werkstukken ontwerpen. Je 
wordt technieken aangeleerd op informatie 
te verzamelen en samen te werken. Via 
onderzoeks- en ontwerpopdrachten 
realiseer je mooie werkstukken. Je maakt 
kennis met materialen uit hout, metaal, 
elektriciteit, textiel en kunststoffen. Je 
leert theoretische concepten hierrond en 
je besteedt hierbij ook aandacht aan de 
presentatie van je werkstukjes.

Na het succesvol afronden van de eerste 
graad A-stroom kan je - althans theoretisch 
- verder studeren in eender welke richting 
van de doorstroom- of dubbele finaliteit 
(vroegere aso en tso). Je leerkrachten zullen 
je advies geven welke richting het best bij 
jouw mogelijkheden aansluit. 

In de eerste graad kunnen leerlingen, waarvan de diagnose GES of ASS werd
vastgesteld, les volgen in een aangepaste klasgroep.
Wij hebben aandacht voor de individuele noden van elke jongere.
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B-STROOM

Leerlingen kunnen de B-stroom starten, als ze 
12 jaar geworden zijn, maar het getuigschrift 
lager onderwijs nog niet behaald hebben. 
Het ging voor jou in de basisschool allemaal 
wat te snel. Je behaalde je getuigschrift niet 
omdat je problemen had met Nederlands, 
wiskunde en andere theorievakken. Je hebt 
belangstelling voor praktijk en werkt graag 
met je handen.

In het eerste leerjaar B wordt de leerstof 
uit de basisschool op een rustig tempo 
herhaald. Je krijgt de kans om tekorten uit de 
basisschool weg te werken en je getuigschrift 
lager onderwijs alsnog te behalen. In onze 
B-stroom verwachten we dat je regelmatig 
de handen uit de mouwen steekt. Je 
maakt gedurende de eerste twee jaar 
verschillende werkstukjes.  Deze werkstukjes 
zijn van hout, metaal, elektriciteit en/of 
tuinbouwelementen. Alles wat je maakt, zal je 
mooi afwerken of decoreren.

In het tweede leerjaar B werken we verder 
aan het uitbreiden van je algemene kennis. 
Je krijgt daarnaast een ruim pakket STEM-
technieken. Deze basisoptie daagt je uit op 
problemen uit de realiteit op te lossen en 
eigen werkstukjes te ontwerpen. Je maakt 
hierbij gebruik van elementen uit hout, bouw, 
metaal, elektriciteit... Waar mogelijk bepaal 
je zelf met welk materiaal je gaat werken. Je 
wordt technieken aangeleerd om informatie 
te verzamelen en praktijkgericht te werken. 

Na de eerste graad B-stroom kan je 
aansluiten op één van de studiedomeinen 
van de B-stroom. Binnen onze school is 
dit bouw, hout, mechanica, schilderen en 
decoratie of plant-dier-milieu. Ook andere 
domeinen kunnen met jou verkend worden. 
Uitzonderlijkerwijs sluit een leerling na B aan 
in een derde jaar dubbele finaliteit (vroegere 
tso).
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1A1A
EERSTE GRAAD - 1e JAAR

A-STROOM
1e LEERJAAR A

Hiernaast vind je de lessentabel voor de A-stroom. 
Deze lessentabel zal grotendeels dezelfde zijn in alle 
scholen waar 1A wordt aangeboden. Het gaat om een 
ruim pakket algemene vorming van zowel taalvakken, 
wiskunde, wetenschappen, godsdienst, LO, artistieke 
vorming en techniek. Daarnaast is er een vak ‘mens en 
samenleving’ waar sociale, maatschappelijke en
economische vaardigheden centraal staan. Binnen Onze 
Jeugd wordt dit pakket aangevuld met 1 uur ICT en 3 
uur STEM-technieken. In dit laatste vak ga je behoeften, 
vragen, problemen en randvoorwaarden onderzoeken 
om een oplossing te ontwikkelen. 

In de A-stroom is er naast permanente evaluatie ook 
driemaal per jaar (op het einde van elk trimester) een 
proefwerkenperiode van de meeste theoretische 
vakken. 

Keuze-uur in 1A.
In Onze Jeugd kan je één lesuur per week kiezen: je 
kiest ofwel Beeld, ofwel STEM. In de les ‘Beeld’ mag je je 
creatief talent in beeldende vormen verder ontplooien. 
Wie voor STEM kiest, wordt uitgedaagd om problemen 
oplossingsgericht aan te pakken. 

00

LESSENTABEL

 Vakbenaming  Uren/week 
 Godsdienst   2
 Lichamelijke opvoeding  2
 Mens en samenleving  2
 Nederlands   4
 Wiskunde   4
 Geschiedenis   1
 Frans    3
 Engels    1
 Artistieke vorming  2
 Aardrijkskunde   2
 Natuurwetenschappen  2
 Techniek   2
 ICT    1
 STEM-technieken  3

 Keuze-uur   1
 Beeld of STEM

Totaal    32
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1B1B
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B-STROOM
1e LEERJAAR B

Hiernaast vind je de lessentabel voor het eerste jaar van de 
B-stroom. Ook deze lessentabel is zeer vergelijkbaar met 
andere scholen waar een B-stroom wordt aangeboden. 
Het gaat om een ruim pakket algemene vakken: talen 
(Nederlands, Frans en Engels), wiskunde, maatschappelijke 
vorming, natuurwetenschappen, godsdienst, artistieke 
vorming (beeld, drama en muziek) en LO. Daarnaast kiest 
Onze Jeugd om ook één uur per week de ICT-vaardigheden 
van onze leerlingen verder te ontwikkelen. In het vak 
‘mens en samenleving’ besteden we tijd aan het verder 
ontwikkelen van de persoonlijke sociale vaardigheden 
en is er ruime aandacht voor (het behoud van) een 
goede klassfeer. In de uren techniek mag je de handen 
uit de mouwen steken en krijg je de kans om met diverse 
materialen mooie werkstukjes te creëren.
In de B-stroom wordt enkel met permanente evaluatie 
gewerkt. Dit betekent dat er geen proefwerkenperiodes zijn, 
maar dat er tijdens alle lessen geëvalueerd kan worden. 

Keuze-uur in 1B.
In Onze Jeugd kan je één lesuur per week kiezen: je 
kiest ofwel Beeld, ofwel STEM. In de les ‘Beeld’ mag je je 
creatief talent in beeldende vormen verder ontplooien. 
Wie voor STEM kiest, wordt uitgedaagd om problemen 
oplossingsgericht aan te pakken. 

LESSENTABEL

 Vakbenaming  Uren/week 
 Godsdienst   2
 Lichamelijke opvoeding  2
 Nederlands   4
 Wiskunde   4
 Maatschappelijke vorming 3    
 Frans    2
 Engels    1
 Artistieke vorming  2
 Natuur en ruimte  3
 Techniek   6
Mens en samenleving (SoVa) 1
 ICT    1

 Keuze-uur   1
 Beeld of STEM

Totaal    32
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2A2A
EERSTE GRAAD - 2e JAAR

A-STROOM
2e LEERJAAR A 
BASISOPTIE STEM-TECHNIEKEN

Net zoals bij de lessentabellen van het eerste jaar, zie je voor 
het tweede jaar eveneens lessentabellen die niet zoveel 
zullen afwijken van de lessentabellen van andere scholen 
waar 2A wordt aangeboden. We spreken terug van een 
uitgebreid aanbod algemene vorming via de gekende vakken: 
talen, wiskunde, wetenschappen, godsdienst, techniek en 
LO. Daarnaast organiseert Onze Jeugd terug een uurtje 
‘mens en samenleving’ omdat wij ervan overtuigd zijn dat 
onze leerlingen verder baat hebben bij de training van hun 
sociale vaardigheden en het stilstaan bij een goede klassfeer. 
In Onze Jeugd wordt slechts één basisoptie aangeboden: 
STEM-technieken. Leerlingen worden uitgedaagd op 
onderzoeksgericht en probleemoplossend stil te staan bij 
kleinschalige projectjes. 

Keuze-uur in tweede jaar.
Ook het tweede jaar biedt één keuze-uur per week aan. In 
het tweede jaar maak je de keuze tussen ICT of Beeld. Wie 
voor ICT kiest, leert diverse digitale vaardigheden verder te 
ontwikkelen. Dit kan gaan om het aanscherpen van nog niet 
ontwikkelde vaardigheden of het uitproberen van diverse 
programma’s en apps... In de les ‘Beeld’ mag je je creatief 
talent in beeldende vormen verder ontplooien.
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LESSENTABEL

 Vakbenaming  Uren/week 
 Godsdienst   2
 Lichamelijke opvoeding  2
 Mens en samenleving (SoVa) 1
 Nederlands   4
 Wiskunde   4
 Geschiedenis   2
 Frans    3
 Engels    2
 Artistieke vorming  2
 Aardrijkskunde   1
 Natuurwetenschappen  1
 Techniek   2
 STEM-technieken  5

 Keuze-uur   1
 Beeld of ICT

Totaal    32

14



2B2B
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B-STROOM
2e LEERJAAR B 
BASISOPTIE STEM-TECHNIEKEN

Hiernaast vind je lessentabel voor onze 2B-klassen. Ook hier 
verschilt deze lessentabel nauwelijks van de lessentabel van 
andere scholen: een ruim aanbod van algemene vakken. 
Kenmerkend voor Onze Jeugd is dat er terug aandacht is 
voor een vak ‘mens en samenleving’ waar we stilstaan bij het 
ontwikkelen van sociale vaardigheden en investeren in een 
goede klassfeer. 

In Onze Jeugd wordt slechts één basisoptie aangeboden 
en dat is 10 uur STEM-technieken. In deze lesuren mag je 
de handen uit de mouwen steken en maak je samen met je 
leerkracht en medeleerlingen originele werkstukken. 
Je gebruikt hierbij grondstoffen en (eenvoudige) technieken 
uit de verschillende studiedomeinen van STEM. Mechanica, 
elektriciteit, hout, bouw, land- en tuinbouw, decoratie: 
elementen uit deze verschillende domeinen kunnen hun 
plaats krijgen tijdens deze lesuren. Naar het einde van het 
schooljaar zal je je meer kunnen toespitsen op het domein 
van je interesse. Waarna je - in het licht van het derde jaar - 
een keuze zal moeten maken voor één van de opleidingen, 
waarin je je wil specialiseren.

Keuze-uur in tweede jaar.
Ook het tweede jaar biedt één keuze-uur per week aan. In het 
tweede jaar maak je de keuze tussen ICT of Beeld. (Zie 2A) 

LESSENTABEL

 Vakbenaming  Uren/week 
 Godsdienst   2
 Lichamelijke opvoeding  2
 Nederlands   3
 Wiskunde   3
 Maatschappelijke vorming 2 
 Frans    1
 Engels    2
 Artistieke vorming  2
 Natuur en ruimte  1
 Techniek   2
 Mens en samenleving (SoVa) 1
 ICT
 STEM-technieken  10

 Keuze-uur   1
 Beeld of ICT

Totaal    32
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TWEEDE EN DERDE GRAAD - BOVENBOUW

NA 2A STEM-TECHNIEKEN

Wanneer je geslaagd bent in het tweede leerjaar A STEM-technieken stroom je door naar het 
profiel “Dubbel doorstroom/arbeidsmarkt finaliteit” (D&A-finaliteit) wat betekent dat je na 
het 6e jaar al de keuze kan maken om naar de arbeidsmarkt te stappen. Maar je hebt ook de 
mogelijkheid en capaciteit om nog verder studeren onder de vorm van een 7e jaar Se-n-Se, in 
het hoger beroepsonderwijs of een bacheloropleiding aan een hogeschool. 
Na de tweede graad kan je kiezen om terug te integreren in het gewoon onderwijs voor 
een derde graad elektro- of houttechnieken. Daarbij kan je bijgestaan worden door een 
ondersteuner vanuit een ondersteuningsnetwerk.

Na het tweede leerjaar van de eerste graad sta je voor een belangrijke keuze. Je moet 
nu een keuze maken die je verdere schoolloopbaan zal bepalen. Je moet immers een 
studierichting kiezen.

00

HOUT- 
TECHNIEKEN

ELEKTRO- 
TECHNIEKEN

2de graad D&A-finaliteit

3de graad D&A-finaliteit
DOORSTROOM NAAR  

GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS* 

16



00

NA 2B STEM-TECHNIEKEN

Je kan kiezen uit 5 opleidingen in de 2de graad 
arbeidsmarktfinaliteit (A-finaliteit): hout, mechanica, bouw, 
plant dier milieu en schilderwerk en decoratie. In de 3de graad 
lopen deze opleidingen door en heb je na het 6de jaar de 
mogelijkheid om een studiegetuigschrift te behalen of een 
diploma in een 7de specialisatiejaar. Daarna wacht een mooie 
job op de arbeidsmarkt op je.

3de graad A-finaliteit

MECHANICA

LASSEN- 
CONSTRUCTIE

HOUT BOUW

MEUBEL- EN  
INTERIEURWERK RUWBOUW

SCHILDERWERK  
EN DECORATIE

DECORATIE EN 
SCHILDERWERKEN

PLANT, DIER 
EN MILIEU

DIERENZORG

2de graad A-finaliteit
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Onze Jeugd
Iepersestraat 245 - 8800 Roeselare

Met de auto:
Via Brugge:
Neem de E403 richting Kortrijk. Rijd door tot afrit 6:
Roeselare-Izegem, links afdraaien en de N36 volgen
richting Roeselare. Blijf op de N36 tot de 6de lichten,
dit is het kruispunt van de Iepersestraat. Draai rechts de
Iepersestraat in. Je zal de oprit van de school aan je 
rechterkant vinden.

Via Kortrijk:
Neem de E403 richting Brugge. Rijd door tot afrit 6:
Roeselare-Izegem, rechts afdraaien en de N36 volgen
richting Roeselare. Blijf op de N36 tot de 6de lichten,
dit is het kruispunt van de Iepersestraat. Draai rechts
de Iepersestraat in. Je zal de oprit van de school aan
je rechterkant vinden.

Met De Lijn:
Volgende buslijnen passeren niet ver
van de school:
Bus 5, uitstappen Knapenstraat
Bus 94, uitstappen Iepersestraat

BEREIKBAARHEID
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We starten iedere dag om 
8.40 u. en eindigen om 15.45 
u.. Behalve op woensdag. Dan 
beginnen we om 8.30 u. en 
eindigen we om 12.00 u..

We bekijken individueel je
vervoer van en naar school.

We hebben geen eigen 
internaat op school. Wel werken 
we samen met verschillende 
instanties en de scholengroep 
om een individuele oplossing te 
vinden.

Je komt terecht in een kleine
klasgroep.

We proberen de schoolkosten
zoveel mogelijk te drukken.

Je kan voor een zachte prijs
een eigen locker huren om je
persoonlijk materiaal in op te
bergen.

We hebben ook een rustige
speelplaats “De boomhut”.
Je kan daar de drukte van de 
vrije momenten vermijden.
Je kan over de middag warm 

eten op school. Maar je kan ook 
gratis je boterhammen opeten 
in de refter.

Er zijn ook regelmatig 
activiteiten over de middag.

Over de middag kan je 
aansluiten in de hulpklas.

Je krijgt ieder lesuur een
attitudebeoordeling of je goed
bezig bent tijdens de les.

Je krijgt een individueel
werkpunt. Zo weet je waar je
persoonlijk kunt verbeteren.

In de B-stroom zijn er geen
examens want er is permanente
evaluatie.

Je kan de kalender, de brieven... 
ook altijd raadplegen op onze 
website www.onzejeugd.be en 
op Smartschool.

Actuele gebeurtenissen of
nieuwtjes kan je altijd 
raadplegen op onze 
facebookpagina.
Je kan de opleiding die je liefst

doet, kiezen vanaf het 3de jaar.

Je hebt een klastitularis en
leerlingbegeleider aan wie je
altijd je vragen mag stellen.

In de lessen realisaties worden
er theoretische en praktische
lessen gegeven in functie van 
een project.

In computerlokalen kan je als
leerling altijd individueel aan 
een computer werken.

Heb je problemen met taal,
spraak … zullen interne
logopedisten je helpen.

PRAKTISCHE INFORMATIE

19



SM
I 1

9-
20

/1
91

2.
01

2

ONZE JEUGD

Iepersestraat 245
8800 Roeselare
Tel 051 20 58 86

onzejeugd@sint-michiel.be
www.onzejeugd.be

SCHOLENGROEP
SINT-MICHIEL vzw

Kattenstraat 33
8800 Roeselare
Tel 051 62 12 00

info@sint-michiel.be
www.sint-michiel.be

www.sint-michielinternaten.be


