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WELKOM IN SPECTRUMCOLLEGE CAMPUS LUMMEN
We zijn een moderne katholieke middelbare school, pal in het centrum van het mooie en rustige Lummen: 

een veilige schoolomgeving, vlot bereikbaar, een aantrekkelijk studieaanbod (zie verder) en met zo’n 470 leerlingen een 

campus waar we iedereen kennen, groot genoeg om alles te bieden wat nodig is. 

Daarvan overtuigen we je in deze folder. Meer weten? Kom naar onze infodag (zie verder), neem een kijkje op 

www.collegelummen.be of volg ons via facebook.com/collegelummen of via Instagram: spectrumcollegelummen. 

De zesdejaars Wetenschappen-wis-
kunde werken aan een individueel 
wetenschappelijk project. Ze doorlo-
pen doorheen het schooljaar alle 
stappen van een wetenschappelijk 
onderzoek (beginnend met een zelf 

geformuleerde onderzoeks-
vraag en eindigend met een 
wetenschappelijk verslag) en 
stellen hun onderzoek voor 
aan een jury van verschillende 
leerkrachten. Zo komt alles 
wat ze de voorbije jaren ge-
leerd hebben mooi samen in 
één groot project. Een greep 
uit de onderzoeken van dit 
jaar: het effect van cola op een 
verroeste schroef, de verschil-
len tussen een fysische slinger 
en een mathematische slinger, 

het chemisch onderscheid tussen 
Aspirine en Dafalgan aan de hand van 
een FeCl3-oplossing, de bodemsa-
menstelling in de eigen tuin.

Dichtkunst komt natuurlijk so-
wieso aan bod in de lessen Ne-
derlands. Maar tijdens de 
Vlaamse Week van de poëzie 
mag het wat meer zijn en zetten 
we eigen talenten in de kijker. Zo 
maken de tweedejaars Taal en 
expressie zelf gedichten die dan 
op posters verspreid worden 
doorheen de hele school. De 
zesdejaars schrijven gedichten 
geïnspireerd op de zogenaamde 
ritmische typografie van Paul 
Van Ostaijen en schrijven deze 
gedichten op vele etalages en 
ramen van Lummense handela-
ren en (openbare) diensten. De 
vijfdejaars gaan eveneens aan 
de slag. Van een selectie uit hun 
werk maken we een mooie blad-
wijzer die we uitdelen aan de 
hele school.

INDIVIDUELE WETENSCHAPPELIJKE PROJECTEN

POËZIEWEEK  EIGEN TALENT AAN DE SLAG   
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APPWEL  HOUDT DE VINGER AAN DE POLS

Naar best vermogen presteren op school is niet makkelijk als je je echt niet goed voelt. Daarom 
houden we de vinger aan de pols met Appwel. Deze app, ontwikkeld door Hogeschool PXL, 
laat ons toe om driemaal per jaar aan de hand van een korte en duidelijke vragenlijst een beeld 
te krijgen van je welbevinden. De app is sinds kort gratis beschikbaar voor heel Vlaanderen, 
maar wij gebruikten de app al als één van de proefscholen vooraleer deze vrij verkrijgbaar was. 
Bij de uitrol over heel Vlaanderen werd vorig schooljaar de app dan ook in onze school voor-
gesteld op een persconferentie in digitale aanwezigheid van minister van Onderwijs Ben Weyts.

ONZE TROEVEN OP EEN RIJTJE

met zo’n 470 leerlingen de ideale grootte: 
klein genoeg om iedereen te kennen, groot 
genoeg om alles te bieden wat nodig is

goed bereikbaar per fiets, te voet, met de 
bus of per auto

veilige schoolomgeving in het centrum van 
het rustige en landelijke Lummen

een aantrekkelijk studieaanbod

stevige en degelijke opleidingen die je voor-
bereiden op vervolgonderwijs

onderwijs van de 21ste eeuw

een warm en hecht lerarenteam met een 
hart voor de school en onze leerlingen

AANDACHT VOOR EEN GEZONDE GEEST IN EEN GEZOND LICHAAM
De sportieve leerlingen kunnen bij ons zeker hun hartje ophalen. 
Elk jaar in september organiseren we onze sportdag met een 
breed aanbod aan activiteiten. De eerstejaars gaan naar De Plas 
in Houthalen-Helchteren waar een team van monitoren zorgt 
voor een supersportieve dag. De tweedejaars trekken in de voor-
middag dan weer naar “De Warre” in Neeroeteren voor het grote 
apenavontuur. Namiddag gaan ze naar de Aquadroom in Maas-
eik. De derdejaars gaan naar Action Park Kiewit voor een mix van 
allerlei avontuurlijke proeven (lage en hoge touwenpiste, death-
ride, klimmuur, BMX-parcours …). De vierdejaars vind je terug aan 
De Plas voor een mountainbiketocht, windsurfen, suppen, kajak 
en teambuilding (vlotbouwen). De vijfdejaars gaan naar Olympia 
Hasselt voor een mix van allerlei verrassende sportactiviteiten en 
de zesdejaars stappen op de bus naar Anseremme voor een 

adembenemende kajaktocht doorheen de betoverende natuur 
van de Lessevallei. 
Ken je de traditionele MOEV-sporttornooien? We proberen mee 
te doen aan elk tornooi waarnaar er vraag is. Dat doen we trou-
wens vaak met mooie resultaten. Zo levert onze school elk jaar 
wel één of meerdere kampioenen af. Ook de Survival Trophy met 
vrijwilligers van de derde graad is elke keer een woensdagnamid-
dag om in te kaderen: een stevig parcours te land, ter zee en in 
de lucht waar de deelnemers ten volle van genieten. Geraak je 
niet over een hindernis? Geen probleem. De groep sleept je er 
letterlijk over- en doorheen. Samen uit, samen thuis.

Natuurlijk is er voor de geïnteresseerde leerlingen ook nog een 
aanbod aan middagsport.

WIJ PRATEN MET U
We gaan ervan uit dat alles vlot verloopt. 
Maar misschien duikt er vroeg of laat toch 
een probleem op. Dan is het belangrijk dat 
we snel met elkaar communiceren. Zo ver-
mijden we dat problemen groter worden. 
We zijn vlot telefonisch bereikbaar en con-
tacteren u ook via die weg als dat nodig is. 
Daarnaast is Smartschool een handig hulp-
middel. Uiteraard heeft elke leerling een 
account, maar we voorzien ook ouderac-
counts. Elke ouder heeft dus een eigen 
berichtenbox waarmee u snel en gemak-
kelijk berichten van ons kan ontvangen 
maar ook zelf kan sturen. Daarnaast heb-
ben ouders ook toegang tot verschillende 
andere modules: de kalender (met data 
van excursies, examenperiodes, rapport-
data …), vakinfo, de digitale schoolagenda 

(dit is een aanvulling op de papieren plan-
ner), het puntenboek (om de resultaten 
van zoon/dochter te kunnen opvolgen), de 
afwezigheden (om op te volgen wanneer 
zoon/dochter afwezig was en of deze afwe-
zigheden al gewettigd zijn) en zelfs tot 
bepaalde onderdelen van het LVS oftewel 
het leerlingenvolgsysteem (de onderdelen 
orde, taal en remediëring).
Goed om te weten: u kan in Smartschool 
zelf instellen wanneer en voor welke items 
u meldingen wenst te ontvangen of niet. U 
houdt dus zelf in de hand wanneer het 
systeem meldingen geeft en wanneer niet.

ONZE BUITENLANDREIZEN VERRUIMEN JE CULTUUR
In een wereld die almaar internationaler wordt, kan een kwaliteitsvolle middelbare school niet achterblijven. 
We bieden al onze leerlingen vanaf het vierde jaar dan ook de kans om deel te nemen aan een buitenlandreis. 
Deze reizen vallen steeds in het eerste deel van de paasvakantie. Deelname is dan ook niet verplicht.

Amsterdam
De vierdejaars reizen samen naar Amsterdam ... per fiets! Gedurende twee 
en een halve dag fietsen de leerlingen en begeleiders over mooie wegen 
naar Amsterdam. We nemen een tempo aan dat iedereen goed kan volgen, 
met de nodige tussenstops om even te rusten. Er rijdt ook een busje mee 
met enkele reservefietsen of voor wie het even wat moeilijk heeft. We over-
nachten onderweg in twee hotels: in Kaatsheuvel en in Utrecht. We snuiven 
de geuren en kleuren van de natuur op tot we uiteindelijk ons einddoel 
bereiken: Amsterdam. Daar blijven we twee en een halve dag en bezoeken 
we het huis van Anne Frank, we maken een gezellige boottocht, gaan  
‘s avonds samen op restaurant en zoveel meer. De terugreis doen we wel per 
bus. En ook de fietsen worden veilig terug naar België vervoerd. Nu denk je 
misschien:  ‘Deze reis is niks voor mij. Er zullen niet veel leerlingen meegaan.’  Niets is minder waar. Zelden wil iemand even met 
het busje mee. 

Italië
De Italiëreis van de derde graad is ook altijd iets waar de leerlingen enorm naar 
uitkijken. Alternerend reizen we het ene jaar naar Italië, het andere jaar naar Barce-
lona. We beginnen onze elfdaagse ontdekkingstocht in Pisa, bekend van de scheve 
toren. We trekken naar de veel kleinere maar minstens even charmante stadjes 
Lucca, San Gimignano en Siena (bekend van de Palio, de fameuze paardenrennen). 
Nog in het noorden van Italië bezoeken we Firenze. Deze stad van De Medici aan de 
Arno biedt ons een prachtige Dom, gezellige pleintjes, het Palazzo Pitti met bijho-
rende Bobolituinen, de Ponte Vecchio, het Piazza Michelangelo met een prachtig 
uitzicht op de stad... we bezoeken ze allemaal. Uiteraard staat ook Rome op het 
programma. We blijven er drie dagen om er alle hoogtepunten van het klassieke en 
christelijke Rome te bezoeken. Ook Assisi is een klassieker in ons programma. De 
sportievelingen doen de zware tocht naar de kluis, anderen doen een mooie ‘ker-
kentocht’ in de stad. We maken een korte tussenstop aan het Trasimeense meer 
(Castiglione del Lago) en we eindigen de reis met een onmisbare stop: Venetië.

Barcelona
We gaan met de derde graad tweejaarlijks naar Barcelona. Onder-
weg maken we een eerste tussenstop in het Franse Nîmes. Daar 
overnachten we ook. Dan rijden we door naar Barcelona. We doen 
er onze Montjuïcwandeling, met o.a. het olympisch stadion en een 
bezoek aan Poble Espanyol, we gaan naar Parc Guell en uiteraard 
bezoeken we de Sagrada Familia. We doen een stadsspel om  
Barcelona nog beter te leren kennen en hebben nog een aantal 
mooie keuzebezoeken voor jou op het programma staan, waar- 
onder het beroemde voetbalstadion Camp Nou of Palau de la Mu-
sica Catalan. Het wordt zeker en vast een reis om nooit te vergeten.

Parijs
En wat dacht je van deze afsluiter van je loopbaan in de mid-
delbare school? Na je laatste examens in het zesde jaar ga je 
een weekendje naar Parijs. Je bezoekt er de Eiffeltoren, het 
Louvre, de Champs-Elysées en andere Parijse klassiekers.

DIT ENTHOUSIASTE TEAM GAAT MET JE MEE OP 
#JEEIGENSNELWEGNAARDETOEKOMST
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DOOR CORONAMAATREGELEN 
VERPLICHT OP AFSPRAAK, 

TE BOEKEN VIA 
WWW.COLLEGELUMMEN.BE

VOLG ONS  op de sociale media via 

 www.fb.com/collegelummen 

 spectrumcollegelummen

Heb je een vlotte pen? 
Dan kan je meedoen met 
de Schrijf-ze-VRIJdag van 

Amnesty International 
als je dat wil. In de lessen 

Nederlands, geschiedenis, 
MAVO en mens & 

samenleving bereiden we 
je hierop voor.



Bij STW werk je aan interessante integrale 
opdrachten.

Kangoeroewedstrijd wiskunde eerste graad.

Aandacht voor verkeersveiligheid met oa de 
Star Truck Experience.

De zesdejaars vieren elk jaar hun laatste 100 
dagen op school met chrysostomos.

Budget4life leert je geldzaken te behandelen.Dag van de jeugdbeweging.

Maak je geen zorgen over je start als eerstejaar in onze school. 
Op onze onthaaldag vangen we je goed op.

Vierde jaar Antwerpen.

Op de excursie aardrijkskunde tweede jaar 
bestudeer je een landbouw-, industrie-, en 
toeristisch landschap.

We bezoeken de bibliotheek van Lummen.

Op de vriendschapsdag in Bokrijk leer je je nieuwe klasgenoten in het 
eerste jaar echt goed kennen.

Om de twee jaar gaat de eerste graad een dagje naar Movie Park 
Germany. Want wat teambuilding mag ook.

We doen mee aan talloze olympiades en 
halen er steeds mooie resultaten.

Aan het eind van elk trimester 
is er een bezinningsviering.

Acties zoals werelddown syndroomdag en 
week tegen pesten maken je bewust van je rol 
in de maatschappij.

Als je afstudeert, organiseren we een mooie 
proclamatie.

Eurofittraining tijdens de lessen LO

Een degelijke studiekeuzebegeleiding door-
heen je hele schoolloopbaan, waaronder een 
bezoek aan de SID-in studiekeuzebeurs voor 
de zesdejaars in de Limburghal in Genk.

We leren je écht werken met ICT-
toepassingen.

Het galabal vormt het sluitstuk van een 
mooie chrysostomosdag voor het zesde 
jaar.

In het vierde jaar ga je op 
biotoopstudie.

Maastricht derde jaar.
Elk jaar een bezinningsactiviteit. In 
het tweede jaar is dit een bezoek aan 
de abdij van Averbode.

De mini-onderneming organiseert 
elk jaar een aandeel houders- 
vergadering.

CAMPUS LUMMEN : MODERN, VEILIG EN BEREIKBAAR

In Lummen-centrum zijn er heel wat werken gebeurd. Onze 
straat, de Pastoor Frederickxstraat, is helemaal heringericht 
met veilige voet- en fietspaden, een kiss-and-ridestrook, een-
richtingsverkeer en aparte parkeerstroken voor acht lijnbus-
sen. De uren van die bussen zijn overigens afgestemd op de 
schooluren. We zijn dus veilig en vlot bereikbaar: te voet, per 
fiets, met de auto of per bus. Maar ook op school zelf is een 
groot renovatiedossier afgerond. 

Kom je met de fiets? Plaats je fiets veilig in de nieuwe fietsen-
stalling voor zo’n 360 fietsen, hier komen ook lockers.

De refter is helemaal vernieuwd en uitgebreid met een  
veranda.

Tijdens de speeltijden kom je op adem op onze volledig ver-
nieuwde speelplaats met sportterrein, picknicktafels en bankjes. 

Of we klaar zijn voor een digitale toe-
komst? In ons gebouw zorgt maar 
liefst 12 km (!) kabel voor een perfor-
mant ICT-netwerk (glasvezelverbin-
ding). Daarnaast zijn tal van verbete-
ringswerken uitgevoerd aan 
allerhande nutsvoorzieningen in het 
hoofdgebouw en in onze sporthal.

Er zijn twee nieuwe lokalen voor techniek en natuurweten-
schappen in de eerste graad. O.a. alle vaste lokalen van het 
eerste jaar en opbouwend alle lokalen van de school hebben 
een whiteboard met interactieve beamer.

Het is onmogelijk om in één folder een volledig beeld te geven van wat er op onze school allemaal leeft en 
beweegt binnen en buiten de lessen. Hier vind je een greep uit wat we je nog allemaal aanbieden. Wil je meer 
info? Kom naar onze infodag op 13 maart of maak een afspraak.

EEN GREEP 
UIT ONZE

 EXTRAMUROS- 
ACTIVITEITEN

DE ZWARTE DOOS 

Om de twee jaar organiseren we een grote talentenshow, DE ZWARTE DOOS. Alle leerlingen die willen, mogen deelnemen. Muziek, toneel, 
zang, dans, voordracht ... alle talenten zijn welkom. Doe je mee aan TONEEL NA SCHOOL? Dan vormt je optreden de rode draad doorheen die 
avond die de andere acts met elkaar verbindt. Dat levert telkens twee uitverkochte avondvoorstellingen op in GCOC Oosterhof en dat op 
vrijdag- en zaterdagavond. En je vrienden in de lagere school zullen jou waarschijnlijk ook aan het werk zien, want zij komen vrijdagnamiddag 
kijken naar de try-out. Sta je niet graag op de planken, maar werk je graag mee aan het decor, de kostuums, het grimeren of de techniek? Ook 
dan kan je meedoen! De voorbereidingen voor onze volgende voorstellingen zijn nog geannuleerd. Maar volgend schooljaar gaan we weer 
aan de slag. En misschien is dat het ideale moment voor een nieuw concept? 

EEN INTERESSANT STUDIEAANBOD BEREIDT JE VOOR OP 
VERVOLGONDERWIJS

Start je in de derde graad? Dan zit je nog in het “oude” systeem en kies je uit:

VIJFDE JAAR

  ASO Economie - Moderne talen (met keuze extra statistiek of 
 seminarie)
  ASO Latijn - Moderne talen (met keuze extra statistiek of  
 seminarie)
  ASO Economie - Wiskunde (met keuze extra wetenschappen, 
 extra wiskunde of economie-recht)
  ASO Latijn - Wiskunde (met keuze extra wetenschappen, extra 
 wiskunde of economie-recht)
  ASO Wetenschappen - Wiskunde (met keuze extra weten- 
 schappen, extra wiskunde of economie-recht)
  TSO Handel
  TSO STW (= Sociale en technische wetenschappen)

ZESDE JAAR

  ASO Economie - Moderne talen (keuze extra uur statistiek)
  ASO Latijn - Moderne talen (keuze extra uur statistiek)
  ASO Economie - Wiskunde (met keuze extra wiskunde of  
 seminarie)
  ASO Latijn - Wiskunde (met keuze extra wiskunde of seminarie)
  ASO Wetenschappen - Wiskunde (met keuze extra wiskunde  
 of seminarie)
  TSO Handel
  TSO STW (= Sociale en technische wetenschappen)

DERDE GRAAD: VIJFDE EN ZESDE JAAR

IN HET EERSTE JAAR A KAN JE KIEZEN UIT: 

  1A Latijn
  1A STEM
  1A Quadri *
  1A Quadri ondersteuning *

IN HET TWEEDE JAAR A KIES JE UIT:

BASISOPTIES: 
   Economie en organisatie
   Latijn
   Maatschappij en welzijn
   Moderne talen en wetenschappen

DIFFERENTIATIEOPTIES: 
   STEM-wetenschappen
   Economie en organisatie
   Maatschappij en welzijn
   Taal en expressie
   Ondersteuning Frans-wiskunde

Onze eerste graad staat open voor alle basisschoolverlaters en bereidt je voor op alle studierichtingen in de tweede graad. 

Volgend schooljaar start de bekende onderwijshervorming in het vierde jaar. Dat betekent dat het vierde jaar vernieuwt, de 
derde graad nog niet. Dit is in heel Vlaanderen zo.

 NIEUWE TWEEDE GRAAD: LEIDT NAAR JOUW NIEUWE DERDE GRAAD:

DOORSTROMING DO:   Latijn    Latijn-wiskunde
   Natuurwetenschappen   Wetenschappen-wiskunde
   Economische wetenschappen   Economie-wiskunde
DOORSTROMING DG:   Bedrijfswetenschappen   Bedrijfswetenschappen
   Maatschappij- en welzijnswetenschappen   Welzijnswetenschappen
DUBBELE FINALITEIT D/A:   Maatschappij en welzijn   Maatschappij en welzijn

Haalde je geen getuigschrift in het basisonderwijs? Dan kan je starten in 1B en ga je daarna naar 2B.

Welke vakken je hebt in deze richtingen en wat de verschillen zijn, verneem je op onze infodag. Of contacteer ons met je vragen: 
campus.lummen@spectrumcollege.be, 011 493 380.

DOORSTROMING bereidt je voor op verder studeren. Je wordt geacht om naar universiteit, hogeschool of ander hoger onder-
wijs te gaan. “DO” = domeinoverstijgend en bereidt je voor op alle richtingen in het hoger onderwijs op alle niveaus.  
“DG” = domeingebonden en bereidt je voor op alle richtingen aan de hogeschool maar ook op richtingen aan de universiteit 
in hetzelfde domein.

DUBBELE FINALITEIT bereidt je voor op verder studeren in eender welke richting aan de hogeschool maar geeft je ook al  
beroepskwalificaties mee waarmee je aan de slag kan op de arbeidsmarkt.

EERSTE GRAAD: EERSTE EN TWEEDE JAAR

TWEEDE GRAAD: DERDE EN VIERDE JAAR

 *

  Medialogica
  Ecotwist
  Gezondheids- en sociale wetenschappen
  STEM2

Als je quadri volgt kan je kiezen uit:

Gaan we op excursie in de buurt of naar het zwembad en heb je zelf geen fiets? Dan kan je er een lenen van ons.

EIGEN FIETSEN


