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Welkom! 

Op zoek naar een kwaliteitsvolle en bruisende school in het midden van de stad? 
Dan zit je goed bij Sint-Ludgardis! Je krijgt er als leerling alle kansen tot ontplooiing 
met aandacht voor je talenten en noden. Wat leer je bij ons? Studeren, organiseren 
en samenwerken. Kritisch nadenken en op verkenning gaan. Je blik openen voor de 
wereld en elkaar respecteren. Zelfbewust worden en je engageren. Een gemotiveerd 
schoolteam dat zich laat inspireren door christelijke waarden ondersteunt je daarbij. 
En die typische blauwe streepjes in je hemd of blouse worden zes jaar lang je trouwe 
bondgenoot. Benieuwd naar onze school? Ontdek ze in deze brochure en op onze 
website www.stludgardis.be.





Onze missie 

Onze warme en open school wil kinderen en jongeren van nu vanuit hun diversiteit en 
persoonlijke kwaliteiten onderwijzen, coachen en ondersteunen zodat ze uitgroeien 
tot geëngageerde jongvolwassenen in onze steeds veranderende maatschappij. Hierbij 
worden we geïnspireerd door onze schooleigen christelijke en emancipatorische 
traditie.

Als school in het hart van Antwerpen willen we hen vormen tot cultuurbewuste en 
maatschappijkritische jongeren die durven innoveren en verantwoordelijkheid opnemen, 
zodat ze in verbinding met elkaar de ons onbekende toekomst uitzetten.





Kwaliteit

Sint-Ludgardis staat voor kwaliteitsvol onderwijs voor iedere leerling. Voor minder 
doen we het niet. Dus ja, je zal hier hopen leerstof verwerken, taken maken, projecten 
realiseren, presentaties geven ...  Je zal kennismaken met een waaier aan onderwijs- 
en evaluatievormen. Maar er is meer. Gaandeweg leer je opdrachten zelfstandig aan te 
pakken en je leerproces zelf te sturen. Dit zijn kwaliteiten die je in je verdere leven nodig 
zal hebben. We volgen je schoolloopbaan actief op, met oog voor je talenten, interesses 
en mogelijkheden. Samen met jou gaan we op zoek naar de studierichting die bij je 
past. We stimuleren je om doordachte, kritische en realistische keuzes te maken. Zo 
weet je op het einde van de rit wat je mogelijkheden zijn in het hoger onderwijs.





Traditie

We zijn een school met een lange traditie die tot ver buiten de stadsgrenzen 
gekend is. In 1911 werd de Sint-Ludgardisschool gesticht als eerste Vlaamse 
middelbare school voor meisjes, met de steun van Marie-Elisabeth Belpaire en 
Lieven Gevaert. Er werd op hoog niveau lesgegeven in het Nederlands, uniek in die 
tijd. In 1928 nam de school haar intrek in de Maarschalk Gérardstraat. Nu telt onze 
secundaire school zo’n 800 leerlingen en ze maakt deel uit van de koepel Katholiek 
Vlaams Onderwijs en van de scholengemeenschap Lieven Gevaert. Waarden zoals 
verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid, solidariteit, vergeving en gelijke kansen  
staan centraal in de hele werking van de school. Als leerling  
maak je deel uit van dit levende verhaal, elke dag opnieuw. 



Mee met ICT 
Onze school staat met twee voeten in de digitale realiteit. 
Communicatie via Smartschool, beamers, laptops en pc’s 
in de klassen, je leert hier de digitale wereld al doende 
kennen. 

Mee met de wereld 
De wereld beweegt voortdurend. Wij bewegen mee. Je ontdekt 
wat er rondom je gebeurt in actuele lessen en uitdagende 
projecten. 

Sporten in stijl 
Een gezonde geest vraagt om een gezond lichaam. 
De gloednieuwe sporthal is dan ook prima uitgerust 
voor je sportlessen én actieve middagpauzes! 



Eerste graad
We ontdekken samen met jou waar je talenten en mogelijkheden 
liggen en helpen je om een weloverwogen studiekeuze te maken 
voor de tweede graad. 

Tweede graad
Hier wordt de basis gelegd van de studierichting die je koos. Je 
volgt nu een ruime algemene vorming of een algemene vorming 
met een meer technische toets. 

Derde graad
Je maakt hier een specifieke keuze. We stomen je klaar om na 
deze twee boeiende jaren verder te studeren. 



Zorg voor iedereen
Je klastitularissen, de klassenraad, de coördinatoren, 
de directie en het CLB volgen je als leerling individueel 
op in nauw overleg met je ouders.

Extra zorg waar nodig
Meerbegaafdheid, dyslexie, autismespectrumstoornis ...? Als leerling 
met extra zorgbehoefte krijg je na overleg de passende ondersteuning.
We begeleiden je zodat je met behulp van de juiste technologie of 
hulpmiddelen zelfstandig en zelfredzaam dezelfde doelen kan halen 
als iedereen.

Studiebegeleiding
Op studievlak kan je extra begeleiding krijgen door co-teaching, 
spreekuren wiskunde, Nederlands, Frans en Engels, avondstudie, 
sessies leren leren, faalangsttraining ...



Welbevinden

Alleen in een veilige en geborgen omgeving is een volledige ontplooiing van je 
persoonlijkheid mogelijk. We besteden daarom aandacht aan je welbevinden en 
streven ernaar dat elke leerling zich goed voelt en zichzelf kan zijn. Een aangename 
klas- en schoolsfeer dragen daartoe bij. Pesten wordt niet geduld. Respect voor 
elkaar is immers een belangrijke basisvoorwaarde om samen op weg te gaan. 
Heb je het toch moeilijk op één of ander gebied? Leraren, leerlingenbegeleiders, 
coördinatoren en CLB-medewerkers luisteren graag naar jou. Samen zoeken  
we naar een oplossing, indien nodig ook buitenshuis. 





Uniform 

Misschien ken je onze school al van haar typische witblauwe streepjesmotief op hemd 
of blouse, in combinatie met effen, marineblauwe kledij. Het is zowat het visitekaartje 
van Sint- Ludgardis, het maakt onze leerlingen herkenbaar op én buiten de school. Heel 
bewust houden we deze traditie in stand. Het uniform is eenvoudig en stijlvol en het 
benadrukt de gelijkwaardigheid en samenhorigheid, waarden die wij hoog inschatten. 
Bovendien kunnen leerlingen zo hun innerlijke kwaliteiten in de verf zetten. En jij weet 
‘s morgens altijd wat aantrekken ... 



Proeven van de stad 
We maken gebruik van onze locatie midden in de stad 
om je op sleeptouw te nemen. We bezoeken musea 
en theatervoorstellingen, maken stadswandelingen ...

Met een open blik op de wereld 
Tijdens de lessen, maar ook via werkgroepen als Groene School, 
Wereldwijs, Mondiaal ... laten we je kennismaken met een 
verscheidenheid aan culturen en opvattingen. 

Op pad met de school
We gaan ook regelmatig op stap in binnen- en 
buitenland: Praag, Amsterdam, leper, Parijs, Trier, 
Rijsel, Aken ...



De vernieuwde eerste graad

1

eerste gemeenschappelijk leerjaar met 4 uren die je zelf samenstelt

 � Latijn
 � STEM

 � STEM
 � uitdaging talen Fr & Eng
 � uitdaging wiskunde
 � uitdaging economie & maatschappij

4 uur uitdaging of basisverwerking

2

tweede gemeenschappelijk leerjaar met keuze uit 1 van de volgende basisopties

 � economie & organisatie 5 u. (met 1 u. extra Frans en 1 u. extra wiskunde)

 �maatschappij & welzijn 5 u. (met 1 u. extra Frans en 1 u. extra wiskunde)

 �moderne talen 3 u. - wetenschappen 2 u. (met 1 u. extra Frans en 1 u. extra wiskunde)

 � Latijn 5 u. (met 1 u. extra Frans en 1 u. extra wiskunde)

 � STEM 5 u. (met 1 u. extra Frans en 1 u. extra wiskunde)

 � Grieks 3 u. & Latijn 4 u.

pakket van 4 uur 2 pakketten van 2 uur
 � basisverwerking Fr
 � basisverwerking Ne
 � basisverwerking wi
 � studiebegeleiding
 � taalbad Nederlands



1e gemeenschappelijk jaar
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aardrijkskunde 2
beeld 2
Engels 1
Frans 3
geschiedenis 1
godsdienst 2
klasuur 1
lichamelijke opvoeding 2
mens en samenleving 1
muziek 1
natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
techniek 2
wiskunde 4

4 
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r z
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e 
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Latijn 4
STEM 4
STEM * 2
uitdaging Frans & Engels ** 2
uitdaging wiskunde * 2
uitdaging economie & maatschappij 2
basisverwerking Frans ** 2
basisverwerking Nederlands ** 2
basisverwerking wiskunde * 2
studiebegeleiding 2
taalbad Nederlands ** 2

Totaal 32

Naast de 27 uren basisvorming dagen wij je graag uit tot meer!
Interesse in taal en de Griekse en Romeinse cultuur? Dan is Latijn en 
misschien zelfs Grieks beslist iets voor jou.

Spreek je graag vlot vreemde talen dan zijn extra uren Frans en Engels 
wellicht aan jou goed besteed.

Ben je een wiskundeknobbel? Kies dan voor uitdaging wiskunde. Of ben 
je gefascineerd door wetenschappen en techniek? Dan wordt STEM 
beslist jouw favoriete vak.

Wil je je economische begrippen en beginselen eigen maken en begrijpen 
hoe onze samenleving in elkaar zit, dan kan je terecht bij uitdaging 
economie en maatschappij. 

Als je extra tijd en oefening nodig hebt voor de vakken uit de basisvorming, 
kies je voor basisverwerking wiskunde, Frans of Nederlands. Indien je 
niveau van begrijpend lezen en taalbegrip nog verder moet ontwikkelen, 
is Taalbad Nederlands aangewezen.

Weet je niet goed hoe je het studeren in het secundair moet aanpakken, 
bieden we je graag 2 uren per week studiebegeleiding aan.

* STEM en uitdaging wiskunde kunnen niet gecombineerd worden met basisverwerking 
wiskunde.
** Uitdaging Frans & Engels kan niet gecombineerd worden met basisverwerking Frans, 
basisverwerking Nederlands of taalbad Nederlands.



2e gemeenschappelijk jaar
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aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
geschiedenis 2
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
mens en samenleving 1
muziek 1
natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
techniek 2
wiskunde 4

ba
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economie en organisatie 
(met 1 u. extra Frans en 1 u. extra wiskunde) 5 + 2

maatschappij en welzijn
(met 1 u. extra Frans en 1 u. extra wiskunde) 5 + 2

moderne talen en wetenschappen
(met 1 u. extra Frans en 1 u. extra wiskunde) 5 + 2

Latijn
(met 1 u. extra Frans en 1 u. extra wiskunde) 5 + 2

STEM-wetenschappen
(met 1 u. extra Frans en 1 u. extra wiskunde) 5 + 2

Grieks-Latijn 3 + 4

Totaal 32

op
tio

ne
el basisverwerking Nederlands +1

taalbad Nederlands: voor leerlingen 
die hun niveau begrijpend lezen, 
taalbegrip e.d. willen ontwikkelen. 

+1

Ons tweede jaar met basisopties
Naast de basisvorming van 27 uren bieden wij een uitgebreid gamma 
van basisopties aan.

In de basisoptie Economie en organisatie krijg je economische en 
maatschappelijke vorming.

In de basisoptie Maatschappij en welzijn bestudeer je de samenleving en 
je eigen rol daarin.

In de basisopties Latijn en Grieks-Latijn volg je respectievelijk 5 uren 
Latijn per week of 3 uren Grieks en 4 uren Latijn per week.

In de basisoptie Moderne talen-wetenschappen combineer je drie uren 
moderne talen met twee uren natuurwetenschappen (biologie, fysica, 
chemie).

In de basisoptie STEM-wetenschappen verken je 5 uren per week een 
mix van natuurwetenschappen (biologie, fysica, chemie) en wiskunde.

Bovenop de vaste 32 lesuren per week, kan je vrijwillig een extra uur 
Nederlands per week volgen. Als je extra tijd of oefeningen nodig hebt 
voor het vak Nederlands, kies je voor basisverwerking Nederlands. Indien 
je je niveau van begrijpend lezen en taalbegrip verder moet ontwikkelen 
is Taalbad Nederlands aangewezen.



domeinoverschrijdende 
doorstroom

domeinoverschrijdende 
doorstroom

domeinspeciefieke
doorstroom

domeinspecifieke
doorstroom

dubbele
finaliteit

 � biotechnologische en chemische 
technieken

 � Latijn - wiskunde
 � Latijn - wetenschappen
 � Latijn - moderne talen
 � Grieks - Latijn
 � Grieks - wiskunde *
 �moderne talen - wetenschappen

 � Latijn - wiskunde
 � Latijn - wetenschappen
 � wetenschappen - wiskunde
 � Grieks - wiskunde *
 �moderne talen - wetenschappen

 � humane wetenschappen

 � economie - moderne talen
 � economie - wiskunde

 � Grieks - Latijn
 � Latijn 

 �moderne talen *

 � Grieks - Latijn
 � Latijn 

 � natuurwetenschappen

 � humane wetenschappen

 � economie - moderne talen
 � economie - wiskunde

 � taal en 
communicatiewetenschappen *

 � biotechnologische en chemische 
wetenschappen

 � welzijnswetenschappen *

 � bedrijfswetenschappen

 � biotechnische wetenschappen

 �maatschappij- en welzijnswetenschappen *

 � bedrijfswetenschappen

5
&
6

3
&
4

taal en cultuur

STEM

maatschappij 
en welzijn

economie en 
organisatie

taal en cultuur

STEM

maatschappij 
en welzijn

economie en 
organisatie

De vernieuwde tweede graad
Vanaf schooljaar 2021-2022 kan je kiezen voor ons vernieuwde derde jaar. Hier zie je 
de doorstroommogelijkheden van de tweede en de derde graad die onze school in de 
toekomst zal aanbieden.

* Onder voorbehoud dat deze programmatie goedgekeurd wordt door de Vlaamse Overheid (april 2021).



domeinoverschrijdende 
doorstroom

domeinoverschrijdende 
doorstroom

domeinspeciefieke
doorstroom

domeinspecifieke
doorstroom

dubbele
finaliteit

 � biotechnologische en chemische 
technieken

 � Latijn - wiskunde
 � Latijn - wetenschappen
 � Latijn - moderne talen
 � Grieks - Latijn
 � Grieks - wiskunde *
 �moderne talen - wetenschappen

 � Latijn - wiskunde
 � Latijn - wetenschappen
 � wetenschappen - wiskunde
 � Grieks - wiskunde *
 �moderne talen - wetenschappen

 � humane wetenschappen

 � economie - moderne talen
 � economie - wiskunde

 � Grieks - Latijn
 � Latijn 

 �moderne talen *

 � Grieks - Latijn
 � Latijn 

 � natuurwetenschappen

 � humane wetenschappen

 � economie - moderne talen
 � economie - wiskunde

 � taal en 
communicatiewetenschappen *

 � biotechnologische en chemische 
wetenschappen

 � welzijnswetenschappen *

 � bedrijfswetenschappen

 � biotechnische wetenschappen

 �maatschappij- en welzijnswetenschappen *

 � bedrijfswetenschappen

5
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taal en cultuur

STEM

maatschappij 
en welzijn

economie en 
organisatie

taal en cultuur

STEM

maatschappij 
en welzijn

economie en 
organisatie

De vernieuwde derde graad



Schooljaar 2021-2022

1

eerste gemeenschappelijk leerjaar met 5 uren die je zelf samenstelt

 � Latijn
 � STEM

 � artistieke vorming
 � dactylo
 � EHBO

 � STEM
 � uitdaging talen Fr & Eng
 � uitdaging wiskunde
 � uitdaging economie & maatschappij

 � expressie
 � programmeren
 � sport

4 uur uitdaging of basisverwerking

1 uur bijkomend keuzevak
 � STEM
 � talen
 � zang

2

tweede gemeenschappelijk leerjaar met keuze uit 1 van de volgende basisopties

 � economie & organisatie 5 u. (met 1 u. extra Frans en 1 u. extra wiskunde)

 �maatschappij & welzijn 5 u. (met 1 u. extra Frans en 1 u. extra wiskunde)

 �moderne talen 3 u. - wetenschappen 2 u. (met 1 u. extra Frans en 1 u. extra wiskunde)

 � Latijn 5 u. (met 1 u. extra Frans en 1 u. extra wiskunde)

 � STEM 5 u. (met 1 u. extra Frans en 1 u. extra wiskunde)

 � Grieks 3 u. & Latijn 4 u.

4

aso

 � Grieks - Latijn basis

 � Grieks - Latijn extra 

                   wiskunde

 � Latijn variant talen

 � Latijn variant wiskunde

 �Wetenschappen  

 � Economie variant talen

 � Economie variant wiskunde

 � Humane Wetenschappen basis

 � Humane Wetenschappen extra 

                               wiskunde

5
&
6

aso

 � Grieks - Latijn basis

 � Grieks - Latijn extra 

                   wiskunde

 � Latijn - Moderne Talen
 � Latijn - Wetenschappen  

 � Latijn - Wiskunde  

 �Wetenschappen - Wiskunde  

 �Moderne Talen - Wetenschappen  

 � Economie - Moderne Talen
 � Economie - Wiskunde  

 � Humane Wetenschappen basis

 � Humane Wetenschappen extra 

                               wiskunde

 � Techniek-Wetenschappen   � Ondernemen  
& IT

tso

 � Techniek-Wetenschappen  

 � Chemie  

 �Marketing & 
Ondernemen

tso

Vanaf S4 hebben de leerlingen in aso de keuze tussen Spaans of Duits.
 Deze richtingen zijn STEM-richtingen (Science - Technology - Engineering - Mathematics)

pakket van 4 uur 2 pakketten van 2 uur
 � basisverwerking Fr
 � basisverwerking Ne
 � basisverwerking wi
 � studiebegeleiding

In het 4e, 5e en 6e jaar geldt volgend schooljaar nog het oude systeem.





SLA BelpaireSLA BasisschoolSLA Secundair

www.stludgardis.be  |  secundair@stludgardis.be

Algemeen directeur: Katelijne Pickery

Pedagogisch directeur: Liesbeth Piot

Directeur PR en logistiek: Elien De Paep

Directeurs: Maikel Somers

Directeurs: Sigyn Blondeel 

Directeurs: Sophie De Bie

Directeurs: Emmanuelle Traets


