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Ben je een kei in wetenschap? Sterk in technologie? 
STEM je graag af op je toekomst? Dan ben je van harte 
welkom in het Damiaaninstituut. 
In DIA ontdek je samen met al je vrienden waar je goed in 
bent en wat je later wil worden.
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Het Damiaaninstituut is …
Je thuis voelen
In het Damiaaninstituut krijgt de midden-
school een gezellig ‘eigen’ plekje binnen de 
‘grote school’. Naast studeren is er ook tijd 
voor ontspanning. Je kan kiezen uit sporten, 
deelnemen aan creatieve of culinaire 
workshops, ontwerpen en programmeren in 
onze robot- en legoclub of wegdromen bij 
een boek in onze gezellige leeshoek.

Uitdaging
Je krijgt extra uitdaging voor vakken waarin 
je uitblinkt. Tijdens leerlabo’s leer je hoe je 
slimmer kan studeren. 
Kortom, DIA laat je schitteren!

Begeleiding
Tijdens de middag kan je inhaallessen 
volgen voor wiskunde, Nederlands en Frans 
zodat je helemaal mee bent. Leerlingen die 
graag op school hun huiswerk maken, kunnen 
na de lesuren terecht in het studie-uur.

Een school waar STEM  
de toekomst is 
De samenleving van vandaag heeft 
steeds meer mensen nodig met een 
STEM-profiel. DIA pakt deze uitdaging 
graag aan. Enthousiaste leerkrachten met 
technologische en wetenschappelijke 
knowhow bereiden je optimaal voor op de 
toekomst. Hiervoor beschikt onze school 
over lokalen, uitgerust met de nieuwste 
snufjes.

Een fiere Rode Neuzen school
Naast een goede opleiding is jouw welzijn 
een engagement van DIA. We willen het 
beste uit jezelf halen.

We bieden je dus niet alleen goed 
onderwijs, we geven je ook de ruimte om 
je breed te ontwikkelen en we motiveren je 
om zorgzaam met elkaar om te gaan en je 
in te zetten voor de samenleving.

“Ik kies voor DIA omdat je hier 
jezelf mag zijn.”
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Eerste leerjaar A
In het eerste leerjaar A krijg je 27 lesuren van 
50 minuten algemene vorming. Tijdens de 
overige vijf lesuren gaan we op zoek naar jouw 
interesses. Hiervoor maak je een keuze tussen 
module 1 en module 2.

Module 1
In deze module combineer je groeiuren taal 
en wiskunde met Eye4Talent. 

Tijdens de groeiuren word je in kleine groepjes 
opgedeeld en werk je met lesmateriaal 
dat aangepast is aan jouw kennis en 
vaardigheden. 

Elk trimester kies je een project van 
Eye4Talent dat past bij jouw talenten. 
Je kan kiezen uit: STEM, project #, de zaak P, 
Spartacus, a cup of English of @rt=smart. 

Module 2
Ben je gepassioneerd door geschiedenis of wil 
je meer te weten komen over de taal van de 
‘oude’ Romeinen? Kies dan voor Latijn.

Klasuur
Welke module je ook kiest, tijdens het klasuur 
leer je samen met je klastitularis de school en 
je klasgenoten beter kennen. Je klastitularis 
neemt ook de tijd om je wegwijs te maken en 
je onder te dompelen in de digitale wereld. 
Wat je hier leert, oefen je verder in tijdens de 
andere lessen.

Wat kies je?

“DIA STEMt af op 
jouw toekomst.”
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Eerste leerjaar B
Jongens en meisjes die geen getuigschrift lagere 
school hebben behaald, verwelkomen we graag in 
het eerste leerjaar B. Ook twaalfjarigen uit het vijfde 
leerjaar kunnen in onze B-stroom terecht. 

Tijdens de lessen kan je je handigheid tonen en je 
creativiteit kwijt. Dit alles doe je op je eigen tempo 
en volgens jouw mogelijkheden en talenten. Je 
hebt geen grote toetsen. We volgen je vorderingen 
wel nauwgezet op via ons groeirapport. Je 
klastitularis maakt je wegwijs in Smartschool en 
daagt je uit tot experimenteren met moderne 
software. 

We motiveren je niet alleen om je praktisch inzicht 
en vaardigheden te ontwikkelen maar vinden ook 
je welbevinden heel belangrijk. Bij je klastitularis 
kan je met al je grote en kleine vragen terecht.
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Differentiatie
Masterclass Frans – wiskunde
Wil je extra uitdaging voor Frans en wiskunde? 
Kies dan voor deze Masterclass. Hier werk je 
aan een sterke basis voor deze vakken.

Masterclass taalexpressie – wiskunde 
Drama en woord zullen je taalvaardigheid 
versterken en wiskunde zorgt voor een stevige 
ondersteuning van de wetenschapsvakken. 

STEM 
Zin om eens te proeven van onze STEM-
projecten? Tijdens deze lessen ga je zelf aan 
de slag. Je ontdekt, onderzoekt, ontwerpt, 
realiseert, interpreteert en evalueert.

Economie en organisatie
Ben jij een echt verkooptalent? Zit 
ondernemen in je bloed? Dan is deze optie 
iets voor jou. Welke activiteiten moet een 
bedrijf uitvoeren om een product te verkopen? 
Een vraag waar jij het antwoord op zal vinden.

“Als je de schoolpoort 
van DIA binnenkomt, 
voel je je meteen thuis.”

Tweede leerjaar A
In het tweede jaar A krijg je 25 uur algemene vorming. Daarnaast kies je een basisoptie van vijf uur. Je 
volgt ook twee uur differentiatie.

Masterclass
Frans - 

Wiskunde

Masterclass
Expressie -
Wiskunde

STEM Economie 
en

organisatie

Klassieke talen 

Moderne talen en wetenschappen

Economie en organisatie 

STEM science – engineering (STEM-wetenschappen)

STEM technology (STEM-technieken)
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Pastoor Dergentlaan 220
3200 Aarschot
016 56 70 59
info@damiaaninstituut.be
www.damiaaninstituut.be

Damiaaninstituut

Infoavond (digitaal)
Maandag 8 maart 2021 om 19.30 u.

Opendeurdag (onder voorbehoud)
Zondag 25 april 2021 van 13.00 u. tot 17.30 u.

Volg DIA:   @damiaaninstituut  

  @Damiaaninstituut Middenschool    @damiaaninstituut_middenschool

Tweede leerjaar B
In het tweede leerjaar B krijg je 20 uur 
algemene vorming. De algemene vorming 
wordt aangevuld met de basisoptie STEM-
technieken. Gedurende tien uur per week 
maak je kennis met de domeinen metaal, 
hout, bouw, elektriciteit, land- en tuinbouw, 
grafische technieken en schilderen en 
decoratie. Je volgt ook twee uur differentiatie. 

Tijdens talentenprojecten leer je o.a. werken 
met verschillende tekenprogramma’s zoals 
sketchup en CAD en werk je met moderne 
technologieën. Op deze manier kom je nog 
beter te weten waar je interesses liggen en 
welke studierichting het beste bij jou past.

Wil je meer weten over onze innovatieve 
projecten? STEM dan af op onze sociale media. 
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