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ONZE TROEVEN

Studiebegeleiding
Tijdens de les leer je hoe je een vak het beste studeert. 
Leerkrachten trainen je om meer studiemethodes onder de knie 
te krijgen. In het begin van het schooljaar ontvang je een studiebundel en ook 
de proefwerkbundels zorgen voor extra ondersteuning. Wie nood heeft aan meer 
begeleiding kan na schooltijd altijd terecht in de zelfstandige studie.  

Klasuur
Je leren organiseren, je huiswerk en je lessen aanpakken, 
maar ook een fijne klassfeer, daar wordt van in het begin aan gewerkt.

 Onthaaldag
 Na de onthaaldag in het begin van het schooljaar, zal je je snel thuis 
 voelen in onze school. Een zoektocht door de school, een interview met de 
 leerlingenbegeleiding, een praatje met de secretariaatsmedewerkers …. 
 op het einde van die dag weet je ze allemaal te vinden.

  Sportdag en naschoolse sport
  De derde vrijdag van september trekt de ganse school 
  erop uit om te sporten. Naast de LO-lessen bieden wij nog 
  meer  sportieve momenten aan.  Een veldloop, een 
  voetbalwedstrijd, schaatsen of netbal …. het is een greep 
  uit de naschoolse sportactiviteiten.
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Middagactiviteiten
Sporten, zingen, zetelen in de leerlingen- of milieuraad …. dat kan 
tijdens de middag. Samen met klas- en schoolgenoten kan je aan 
deze activiteiten deelnemen.

Leerlingenparticipatie
Jouw mening telt! Denk mee na over de school en werk 
toffe projecten uit met medeleerlingen.

Wetenschappelijke uitdagingen
We zijn ervan overtuigd dat we deze lessen boeiend kunnen brengen, maar wie 
de wiskundige of wetenschappelijke uitdaging graag aangaat, neemt zeker deel 
aan de Kangoeroewedstrijd of de Wetenschapsweek!

Leeruitstappen
Het park van Brasschaat, Antwerpen, Tongeren of Trier ….. 
niet alleen de school is ons terrein om te leren!

Projecten en preventie
In de 1e graad werken we projectmatig en preventief.  Tal van thema’s 
zoals water, veiligheid, roken, alcohol... komen aan bod. 

Een eigentijdse pastorale werking
Elke week starten we met een bezinningstekst.  Stilstaan 
bij zingeving, gebed of actualiteit is een bewuste keuze in onze 
school.  Zo geven wij op een eigentijdse manier gestalte aan 
katholiek onderwijs in de 21e eeuw.
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Schoolkledij
Een kleurrijke speelplaats, een kleurrijke klas …. Onze 
leerlingen leren kiezen.  Toch hebben we duidelijke  
kledijvoorschriften.  Ze staan vermeld in het school-
reglement en worden in september besproken in de 
klassen. Wat extravagant of provocerend is, hoort niet 
thuis in de school. Wij staan erop dat onze leerlingen 
deze afspraken zorgvuldig naleven.

Hoe kom je naar school
Te voet: kom binnen via de Bredabaan of via de  
Bloemenlei.
Met de fiets: zet je fiets in de fietsenstalling van de  
Bloemenlei.
Met het openbaar vervoer: de school is gemakkelijk  
bereikbaar met het openbaar vervoer  www.delijn.be 

Schooluren
De lessen starten om 8u15 en eindigen om 15u30. Voor 
sommige klassen eindigen de lessen op een aantal 
schooldagen om 16u20.

Middagverblijf
Zit je in de eerste of tweede graad dan eet je  
’s middags thuis of in de school.  De ouders be-
slissen hierover en via het schoolpasje kennen wij 
de gemaakte keuze.  In de derde graad kan je ook 
elders lunchen dan in de school of thuis.

Boeken
Bij inschrijving ontvangen de ouders informatie 
over de werkwijze voor het bestellen van boeken 
en werkschriften.

Zelfstandige studie
Leerlingen kunnen ervoor kiezen om tijdens de 
zelfstandige studie in de school te studeren.  Soms 
zorgt die keuze voor een meer gedisciplineerde 
aanpak van het schoolwerk.


