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Basisschool 
Lucerna

Lucernacollege

Basisschool
Arkades

WIJ ZIJN CAMPUS QUADRANT

Lagere school voor 
kinderen van 6 tot 
en met 12 jaar met 
een meer- of 
hoogbegaafdheid

Kleuter- en lagere 
school vanaf de 
instapklas tot het 
6de leerjaar 

Secundaire school 
voor leerlingen 
van het 1ste tot en 
met het 6de jaar 





Vrije
gesubsidieerde
niet-confessionele
Nederlandstalige school

Gelegen in Houthalen-Helchteren

Werken rond vier pijlers

Leerplannen en begeleiding van het 
Katholiek Onderwijs

Wij willen leerlingen voorbereiden op het hoger 
onderwijs met veel aandacht voor de juiste studiekeuze 
en opvolging, zelfs nadat ze afstuderen!

Lucernacollege

WIE ZIJN WIJ?



WIE ZIJN WIJ?

Vrije basisschool

Kleuterklassen (vanaf 2,5 jaar) en lager onderwijs 
van 1ste tot 6de leerjaar

Leerplannen van het Katholiek Onderwijs: ZILL

Voor- en naschoolse opvang

Werkboeken: Nieuwe pluspunt, Wereldkanjers, 
Tijd voor Taal Accent

Basisschool Lucerna



WIE ZIJN WIJ?

Focus op het hoogbegaafde kind

Unieke leer- en persoonlijkheidskenmerken

Werking gericht op voorkomen van onderpresteren 
en schoolproblemen ten gevolge van 
hoogbegaafdheid

Zaakvakken in de voormiddag, vakken gericht op 
het zijnsluik in de namiddag

Compacten, verrijken en verbreden

Basisschool Arkades



ZORGWERKING ARKADES



ZORGWERKING ARKADES
Nauwe samenwerking met verschillende 
deskundigen en partners

Doel = samen trajecten op maat uitwerken, 
specifiek gericht op de noden van het kind

Uitgewerkte leerlingenbegeleiding
◊ ondersteuning op maat van elk kind;
◊ opvolging van trajecten;
◊ communicatie met ouders en kind;
◊ socio-emotionele begeleiding;
◊ talentontwikkeling;
◊ studieloopbaanbegeleiding.



Homogene groepen: ontwikkelingsgelijken

Werking van Arkades doortrekken naar 
secundair onderwijs

Rekening houden met zowel cognitief luik 
als zijnsluik

Inzetten op preventie van onderpresteren

Compacten, verrijken en verbreden

Creëren van vertrouwensband, klasgevoel

ARKADES  A+



RICHTINGEN LUCERNACOLLEGE
EERSTE GRAAD
1ste en 2de leerjaar

TWEEDE GRAAD
1ste en 2de leerjaar

DERDE GRAAD
1ste en 2de leerjaar

1ste leerjaar A met keuze/differentiatie Doorstroomfinaliteit (ASO) Doorstroomfinaliteit (ASO)

Klassieke talen (Latijn)
Moderne talen en wetenschappen
STEM
A+ (keuze Latijn of STEM)

Economische wetenschappen
Humane wetenschappen
Latijn
Natuurwetenschappen

Economie-moderne talen
Humane wetenschappen
Latijn-moderne talen
Wetenschappen-Wiskunde

2de leerjaar A met basisoptie Dubbele finaliteit (TSO) Dubbele finaliteit (TSO)

Economie en organisatie
Klassieke talen
Moderne talen en wetenschappen
STEM-wetenschappen
A+ (keuze Latijn of STEM-wetenschappen)

Bedrijf en Organisatie Handel



Nederlands 4u

Frans 3u

Engels 1u

Wiskunde 4u

Artistieke vorming 2u

Lichamelijke opvoeding 2u

Mens en Samenleving 2u

Levensbeschouwing 2u

Geschiedenis 1u

Natuur, ruimte en techniek*
Aardrijkskunde
Natuurwetenschappen
Techniek

6u

STUDIEAANBOD
1ste leerjaar A

Basisvorming

Totaal: 27u

Kies 5u

A+
Q-time (psycho-educatie)

Leren Leren
Latijn of STEM

1u
2u*
4u

Klassieke talen
Latijn
Q-time

4u
1u

STEM
STEM
Q-time

4u
1u

Moderne talen en 
wetenschappen
Nederlands 
remediërend/verdiepend

2u

Wiskunde
remediërend/verdiepend

1u

Informatica
Q-time

1u
1u



GEÏNTEGREERD A+
2u Artistieke vorming
Gericht op woord, beeld, media en muziek

6u NaRuTe
Procedurele doelen NaRuTe

2u Leren leren
Geschikte activiteiten en tools inzetten, strategieën 
kunnen kiezen en toepassen, inzicht eigen 
leerproces opbouwen, plannen en organiseren, 
automatiseren

1u Q-time
Het mentaal welbevinden opbouwen, onderhouden 
en versterken. Werken aan psycho-educatie, 
sociale vaardigheden, executieve functietraining, 
inzetten van hogere denkvaardigheden.



Nederlands 3u

Frans 3u

Engels 1u

Wiskunde 3u

Latijn/STEM 4u

Geschiedenis 1u

Natuur, ruimte en techniek
Aardrijkskunde
Natuurwetenschappen
Techniek

6u

LESSENTABEL A+
1ste leerjaar A

Cognitief luik                                                                             Zijnsluik

Totaal: 21u

Lichamelijke opvoeding 2u

Mens en samenleving 2u

Artistieke vorming 2u

Leren leren 2u

Q-time (psycho-educatie/filosofie) 1u



A+

Een uitdagend 
lessenpakket waarin de 
leerstof van de 
basisvorming in hoog 
tempo wordt verwerkt via 
compacten en verrijken. 
Op deze manier komt er 
tijd vrij voor verdieping. 

In deze uitdaging word je 
ondersteund met psycho-
educatie en sessies Leren 
leren.

Klassieke talen 
Latijn

Ben je gebeten door de 
klassieke oudheid? Leer je 
graag talen? Zijn 
geschiedenis en cultuur 
jouw ding? Dan is de 
richting Klassieke talen 
zeker iets voor jou!

Moderne talen en 
wetenschappen

Extra uren taal, wiskunde 
en informatica zorgen 
ervoor dat jij je kunt 
verdiepen in ons 
basispakket waar deze 
vakken een must zijn! 

STEM

Techniek, wetenschap en 
projecten. Laat je 
onderdompelen in de 
wereld van robots, 
technologie en 
uitdagende vraagstukken. 
Dé richting voor de 
toekomstige ingenieur!

DIFFERENTIATIEPAKKET1ste leerjaar A



STUDIEAANBOD
2de leerjaar A

Kies
basisoptie

Klassieke talen
Latijn
Q-time

5u
2u

STEM-wetenschappen
STEM
Q-time

5u  
2u                                 

Economie & organisatie
Economie en organisatie
Q-time

5u
2u

Moderne talen en 
wetenschappen
Moderne talen
Wetenschappen
Q-time

2u
3u
2u

Basisvorming

Nederlands 4u

Frans 3u

Engels 2u

Wiskunde 4u

Artistieke vorming 2u

Lichamelijke opvoeding 2u

Levensbeschouwing 2u

Geschiedenis 2u

Aardrijkskunde 1u

Natuurwetenschappen 1u

Techniek 2u

Totaal: 25u

7u



Economie en 
Organisatie

Wie voor deze basisoptie 
kies, heeft interesse in 
hoe bedrijven werken, 
wat je met geld kan 
doen, hoe je dingen kan 
verkopen, hoe reclame 
werkt,… Maar je ontdekt 
ook de sociale aspecten 
van de economie en de 
rol van economie in de 
maatschappij.

Klassieke talen 
Latijn

In klassieke talen verdiep 
je je verder in het Latijn. 
Je leert meer over de 
grammatica en de 
woordenschat en krijgt zo 
meer inzicht in de 
moderne vreemde talen. 
Ook zoek je verder je 
weg in de Romeinse 
cultuur. 

Moderne talen en 
wetenschappen

Kies je voor deze 
basisoptie dan word je 
communicatief sterker in 
Engels, Frans en 
Nederlands. Daarnaast 
leer je de basis van 
wetenschappelijke 
theorieën en 
onderzoekend leren.

STEM-
wetenschappen

STEM-wetenschappen is 
dé richting voor 
toekomstige ingenieurs! 
Dompel je onder in de 
wetenschap in al haar 
facetten en laat je 
boeien door technische 
constructies en 
realisaties.

BASISOPTIES 2de leerjaar A



HOE ZIET EEN LESDAG ERUIT?
08u30 1ste belsignaal

08u35 1ste lesuur

09u25 2de lesuur

10u15 3de lesuur

10u55 – 11u20 Pauze

11u25 4de lesuur

12u15 5de lesuur

13u05 – 13u55 Middagpauze

14u00 6de lesuur

14u50 7de lesuur

15u40 Einde lesdag

08u30 1ste belsignaal

08u35 1ste lesuur

09u25 2de lesuur

10u15 – 10u30 Pauze

10u35 3de lesuur

11u25 4de lesuur

12u15 Einde lesdag



DE FOCUS OP 
DE vier PIJLERS

MENTORING

BURGERZINTALENT

INNOVATIE



INNOVATIE
◊ Expertise en efficiëntie
◊ ICT in de lessen en opdrachten
◊ Smartboards
◊ Opvolgen van ontwikkelingen wat 

betreft technologie en internet
◊ 21st century skills



MENTORING
◊ Ouder – leerling – leerkracht
◊ Persoonlijke begeleiding op 

maat van elke leerling



Specifieke socio-emotionele begeleiding |Inleefdagen | Vakbegeleiding in het weekend | 
Bijlessen tijdens de middagpauze Studiekampen | Huisbezoeken | Brunches met ouders | 
Studieloopbaanbegeleiding 
E-twinning | …

De ‘gemiddelde’ leerling bestaat niet, het is onze taak
als school om op maat van elke leerling te werken,
zowel binnen als buiten de les. Op basis van de
individuele noden wordt er gedifferentieerd: een
uitdaging aanbieden voor de sterke leerling en
(preventief) remediërend te werk gaan voor de leerlingen
die ondersteuning nodig hebben.



BURGERZIN
◊ Vorming tot kritische burgers
◊ Helpen in constructief denken 

en handelen in een 
democratische rechtstaat

◊ Waarden en normen
◊ Verantwoordelijkheidszin



Projectdagen | Solidariteitsacties | Antipestbeleid | Helpende handen | Buddy’s 
Sociale stage | Gastcollege …

In een snel veranderende, multiculturele maatschappij staan de leerlingen voor de
uitdaging in een goede verstandhouding samen te leven en te werken met anderen,
ongeacht hun ras, cultuur, sekse of levensbeschouwing. Als school willen wij onze
leerlingen enerzijds leren openstaan voor die anderen. Anderzijds willen wij hen ook op
een respectvolle manier weerbaar maken tegenover vooroordelen waarmee zij kunnen
geconfronteerd worden. Een leerling van Lucerna is met andere woorden een burger
die openstaat voor dialoog, een brede kijk heeft op de wereld en verantwoordelijkheid
draagt voor zijn eigen handelen.



TALENT
◊ Zoektocht naar het geniale 

van elke leerling
◊ Horizon verruimen door een 

breed aanbod van activiteiten



Talentenjacht | Taalwedstrijden | Olympiades | Robotica | Lego | Coderdojo | Creaclub 
Clubactiviteiten | Sport na school | …

In het Lucernacollege geloven we in het talent van elke
leerling. Met een waaier van activiteiten willen we hen
stimuleren om die talenten te ontdekken en hun horizon
te verruimen. Zowel binnen de complementaire lesuren als
met buitenschoolse activiteiten worden onze leerling
aangemoedigd deze nieuwe talenten te ontdekken en
gekende talenten verder te ontwikkelen.



EXTRA INFO
Evaluatie

Een combinatie van permanente evaluatie en examens. Er zijn 
twee examenperiodes nl. in december en in juni.

Examens voor Aardrijkskunde, Geschiedenis, 
Natuurwetenschappen en Wiskunde.

Deliberatie op het einde van het schooljaar.

Smartschool

Alle communicatie en opvolging gebeurt via het platform Smartschool. In 
het begin van het schooljaar ontvangt u de inloggegevens.

Leerlingen met specifieke noden

Voor deze leerlingen worden ondersteunende maatregelen 
aangeboden. Zowel tijdens de lessen als op de evaluaties.

Voor de afspraken en correcte opvolging wordt er op voorhand 
een overleg ingepland met de ouders. Zo krijgt iedere leerling 
een traject op maat.



FACILITEITEN
◊ Klaslokalen met smartboards
◊ Labolokalen
◊ Een grote speelplaats met verschillende 

sportfaciliteiten zoals een voetbal- volleybal- en 
basketbalveld

◊ Volledig uitgeruste sporthal
◊ Open leercentrum
◊ ICT-lokalen
◊ Filmzaal
◊ Vergaderlokalen
◊ Refter die kan worden omgebouwd tot een 

feestelijke ruimte
◊ Schoolrestaurant met een professionele keuken
◊ …

Ons schoolgebouw is volledig uitgerust met de laatste 
technologieën! 



Vergaderzaal Filmzaal Sporthal



Open leercentrum Labo Schoolrestaurant



SAMEN GAAN WE 
OP ZOEK NAAR …
◊ Een warme school
◊ Zich goed voelen op school
◊ Een milieubewuste school
◊ De leukste clubactiviteiten
◊ Naschoolse sportactiviteiten
◊ Leerrijke uitstappen
◊ Talentontplooiing
◊ Gastcolleges die aanleunen bij het leerplan
◊ De juiste studiekeuze in het hoger onderwijs

Ouders – Leerlingen - Leerkrachten



WAAR KAN JE ONS VINDEN?
Huidevettersstraat 5
3530 Houthalen-Helchteren

◊ Wijk Tenhout
◊ Dichtbij Recreatiepark De 

Plas (Kelchterhoef)

Bereikbaarheid
De Lijn | 31 en 48

Schoolbus | Beringen, 
Heusden-Zolder en 
Maasmechelen



OPENDEURDAG
ZONDAG 13 MAART 2022
13u – 18u | Huidevettersstraat 5 3530 Houthalen-Helchteren

Facebook
LucernacollegeHouthalen

Instagram
Campusquadrant

Twitter
Lucernahh

Met inachtneming van de huidige coronamaatregelen, vragen wij u om zich in te schrijven. 
Inschrijving gebeurt via de website van de school (www.campusquadrant.be).

Op deze dag is er de mogelijkheid tot inschrijven voor het 1ste leerjaar A en A+. 

Houd er rekening mee dat de plaatsen beperkt zijn.

011 89 17 21 | secretariaat.houthalen@lucernacollege.be | www.campusquadrant.be

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.campusquadrant.be%2F%3Ffbclid%3DIwAR0z5zp3R5lZs1V6r4Q8pzCx5I04cUdbjpL4lZyosVUUImxl5JrgxUp6Dfw&h=AT30NHtHS1u_NwPGW70x6oNNPfN-p5bQv82TYoAKJrUeqA0Aa1-r1-N_hT1qcna1i57thfDUR4U1g29Zsq7qFMUe6pi8WaMqmcyqFHv7svzgROWEAb5IXCuiwC5y7k8UxA&__tn__=q&c%5b0%5d=AT1RBBKwT0RZI4GbRJHB_j9GdLMlefGHOmejVn2t3wcmrNyDRTl1EjY6vIkM6SCv4BH4rPSaH2PMOmv3Fz_wWNrS_YeOVS0A_VAueDL_dWryoigURf3TH_Q7f-HhiIat4M-KDTUw6oDf6lcE35-KGsevbL58DjQIrgwGOmWQOZoHaa1_LA
mailto:secretariaat.houthalen@lucernacollege.be


WANNEER INSCHRIJVEN?

011 89 17 21 | secretariaat.houthalen@lucernacollege.be | www.campusquadrant.be

Voorrangsperiodes en vrije inschrijvingsperiode:
◊ Broers/zussen uit hetzelfde gezin en/of kinderen van personeel: 10-01 - 25-02

◊ Sociale mix: 07-03 - 21-03

◊ Vrije inschrijvingsperiode vanaf 22-03

◊ Inschrijvingsperiode voor kinderen vanaf het 2de jaar: vanaf 19-04

Inschrijvingen gebeuren steeds na afspraak (telefonisch of via e-mail).

Facebook
LucernacollegeHouthalen

Instagram
Campusquadrant

Twitter
Lucernahh

mailto:secretariaat.houthalen@lucernacollege.be


WANNEER INSCHRIJVEN?
Andere inschrijvingsmomenten:
◊ donderdag 30 juni van 13.00 tot 16.00 uur

◊ vrijdag 1 juli van 10.00 tot 16.00 uur

◊ maandag 4 juli tot donderdag 7 juli van 10.00 tot 16.00 uur

◊ vanaf dinsdag 16 augustus elke werkdag van 10.00 tot 16.00 uur, na afspraak

De school is gesloten van vrijdag 8 juli 2022 tot en met maandag 15 augustus 2022.

011 89 17 21 | secretariaat.houthalen@lucernacollege.be | www.campusquadrant.be

Facebook
LucernacollegeHouthalen

Instagram
Campusquadrant

Twitter
Lucernahh

mailto:secretariaat.houthalen@lucernacollege.be


WANNEER INSCHRIJVEN?
De inschrijving tot juni is een voorinschrijving. In juni wordt u opnieuw uitgenodigd om uw kind 
definitief in te schrijven. U brengt dan het rapport van het 6de leerjaar en het getuigschrift van 
basisonderwijs mee. 

Wat dient u mee te nemen tijdens de definitieve inschrijving?

◊ Getuigschrift van het basisonderwijs

◊ Jaarrapport van schooljaar 2021-2022

◊ Het rijksregisternummer, volledige naam en geboortedatum (gegevens identiteitskaart)

◊ Indien van toepassing: de BaSo-fiche, verslagen, attesten en documenten van begeleiding

De inschrijving is definitief als:
◊ De ouder instemt met het pedagogisch project en met het schoolreglement

◊ De school in het bezit is van het getuigschrift van het basisonderwijs

011 89 17 21 | secretariaat.houthalen@lucernacollege.be | www.campusquadrant.be
Facebook
LucernacollegeHouthalen

Instagram
Campusquadrant

Twitter
Lucernahh

mailto:secretariaat.houthalen@lucernacollege.be
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