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SAMEN SLAGEN

EEN NIEUWE START.
ONZE AANPAK
In het College willen we er
SAMEN in SLAGEN :
om een warm schoolklimaat op te
bouwen. We vinden het belangrijk dat
leerlingen zich goed voelen op school.
We zorgen er dan ook voor dat je je zo snel
mogelijk thuis voelt in je nieuwe school en
in de eerste graad.
om leerlingen hecht samen te laten
werken zodat ze gelukkig zijn. We maken
jullie veerkrachtig zodat je met een open
blik klaar bent voor de uitdagingen
van morgen.
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om je talenten te laten ontluiken
met het oog op het brengen van een
meerwaarde in de samenleving.
Je krijgt heel wat kansen om uit te zoeken
waar jouw grootste talenten liggen.
Je kan kiezen voor een lespakket dat
aansluit bij jouw voorkeur, aanleg,
talenten en tempo. Zo halen we het
beste uit jezelf naar boven. Dat kan
door van het ruime aanbod te proeven,
te proberen, te leren.

JE START BINNENKORT
IN DE EERSTE GRAAD
VAN HET SECUNDAIR
ONDERWIJS.
We helpen je om in deze nieuwe
omgeving je weg te vinden.
Samen met jou willen we er een leerrijke
en aangename ervaring van maken.

JE VOELT JE PAS GOED ALS JE
STUDIERICHTING AANLEUNT
BIJ JE TALENTEN.
Snuister daarom eens in deze brochure of
neem een kijkje op onze website. Ontdek
wat jou het beste ligt in onze eerste
graad. Neem zeker ook een kijkje in de
brochure van SJO en West.
Samen bieden we jou het ruimste
studieaanbod van Oostende. Houd
onze website en sociale media in
de gaten voor de planning van
de infomomenten of maak een
afspraak voor een bezoek aan onze
scholen. We beantwoorden graag
je vragen en stellen met plezier
onze school aan je voor.

COLLEGE

SAMEN GRENZEN
VERLEGGEN
HET COLLEGE ORIËNTEERT
Een goede oriëntering is
belangrijk. In de eerste graad
streven we naar kleine,
homogene klasgroepen om
de overgang van basis- naar
secundair onderwijs optimaal te
laten verlopen. Ondersteuning,
begeleiding en eerlijke evaluatie
zijn hierin sleutelbegrippen.

Na het tweede jaar is er een
duidelijke oriëntering naar de
studievorm die het best past
bij hun kennis, vaardigheden
en persoonlijkheid van elke
leerling. Deze oriëntering
houdt slechts heel uitzonderlijk
ook een schoolverandering
in. Leerlingen blijven binnen
dezelfde schoolcultuur én
dezelfde omkadering.

HET COLLEGE
MAAKT DIGITAAL WIJS
Vanaf het schooljaar 2021-2022 schaffen de
leerlingen een leerlaptop aan.
Dit toestel wordt ingezet als tool om de
lessen naar een hoger niveau te tillen en
de leerlingen meer wegwijs te maken
in de digitale wereld.

HET COLLEGE DAAGT UIT
Het College is een school voor
leerlingen met ambitie.
De samenleving verandert snel.
Om er goed in te functioneren
moet je over voldoende kennis
en over de juiste vaardigheden
beschikken. We bereiken dit
door een unieke combinatie van
degelijk klassiek onderwijs met
vernieuwende werkvormen.
We reflecteren op eigen
handelen en van hieruit
formuleren we telkens nieuwe
doelstellingen. Onze traditie van
sterk onderwijs haalt het beste
uit elke leerling!
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SAMEN GRENZEN VERLEGGEN

Het is niet alleen goed dat er in het
onderwijs meer technologie gebruikt wordt
ter ondersteuning van de lessen, tevens werd
met de onderwijshervorming de keuze gemaakt om
ICT in de vakken te integreren. Op deze manier wil
de overheid een ICT-basisgeletterdheid creëren
voor iedereen.
In navolging van de uitgezette ICT-doelen wil het
College hierop inzetten door in de lessen op een
functionele manier gebruik te maken van een
leerlaptop. We zijn overtuigd dat een combinatie
van deze digitalisering en het gebruik van handen werkboeken hand in hand gaan om leerlingen
klaar te maken voor hoger onderwijs.

HET COLLEGE
BEREIDT VOOR
OP HOGER ONDERWIJS
Wij leiden onze leerlingen
op tot zelfstandige, creatieve
en tolerante mensen. Ze zijn
nieuwsgierig en durven keuzes
maken. Ze willen hun grenzen
verleggen. Onze leerlingen
kunnen kritisch kijken naar
gemaakte keuzes en het effect
daarvan. Ze vinden zelfstandig
oplossingen. Wij maken onze
leerlingen bekwaam om te
slagen in hogere studies en zich
thuis te voelen in de wereld.

3

COLLEGE

SAMEN GRENZEN VERLEGGEN
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EEN BLIK OP DE WERELD
HET COLLEGE IS BEREIKBAAR
Leerlingen kunnen op veel verschillende manieren de school
bereiken. Het openbaar vervoer heeft haltes vlakbij de school.
Leerlingen stimuleren om hiervan gebruik te maken, sterkt hen in
sociale weerbaarheid en de vaardigheid te zoeken naar alternatieve
oplossingen. Tegelijk worden ze bewust van hun verantwoordelijkheid
voor de samenleving en haar toekomst.
Via meerdere veilige fietspaden kunnen de jongeren de
school bereiken. In de schoolomgeving zijn ook verschillende
parkeerplaatsen waar ouders leerlingen kunnen afzetten.
De schoolstraat garandeert het verkeersveiliger verlaten van de
school op woensdagmiddag en vrijdagavond.
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Voor alle emotionele, sociale
en cognitieve problemen
kunnen leerlingen en ouders
terugvallen op het goed
uitgebouwde netwerk van
klassenleraren, studiemeesters,
leerlingenbegeleiders en CLB.

LE

In de huidige samenleving is het
van groot belang dat mensen
de kans krijgen om te proberen
en daarbij hun weg te zoeken.
Als school dragen we daartoe
ons steentje bij. Op het niveau
van studeren doet de school
inspanningen om leerlingen te
helpen bij het vinden van een
geschikte studiemethode. Ook
tekorten of leerachterstanden
worden geremedieerd in
samenspraak met de leraren.
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HET COLLEGE ZORGT

De school wil er ook zijn voor de ouders. Wie een vraag of een
bezorgdheid heeft, kan steeds via een smartschoolbericht,
telefonisch of via één van de vele infomomenten in contact treden
met klassenleraar, opvoeders, leraren, leerlingenbegeleiders
of directie.

We omarmen cultuur en
multiculturaliteit. We bevinden ons in
het hart van Oostende. Deze unieke
ligging laat ons toe om volop te
genieten van alle centrumvoordelen,
niet het minst de bereikbaarheid.
Het College verlegt ook letterlijk
grenzen. Daarvoor staan de talrijke
uitwisselingen, leeruitstappen en
reizen garant. Jouw blik op de wereld
helpen vorm geven,
dat is onze passie!
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OP 1 SEPTEMBER
IS HET ZOVER.
We hanteren de tools van het onderwijs van de 21ste eeuw en zetten verder in op de
modernisering van het secundair onderwijs. Vernieuwend en uitdagend onderwijs krijgt
vorm in onze visie en aanpak. Ook in onze lessentabellen is dit zichtbaar.

ELKE WEEK TELT 32 LESUREN.
Je krijgt heel wat vakken van verschillende
leraars. Je verwerkt eenzelfde basispakket
leerstof in de algemene vorming. Elke klas
krijgt een uur TILL. Daarnaast maak je ook
een keuze uit onze LAB’s waarin je jouw
interesses en talenten verkent.

TILL = TALENT IN LEREN EN LEVEN
Met de klassenleraar leren we de
boekentas maken. Geen evidentie als
je weet dat de boeken en schriften niet
meer in klas liggen. Later wordt heel veel
aandacht gegeven aan het opstellen van
een dagplanning en het aanleren van een
studiemethode.

DACTYLO
De computer is niet weg te denken uit
de huidige maatschappij. Hiervoor wordt
er in vele lessen gebruik gemaakt van
computertoepassingen. Het is dus ook
belangrijk dat leerlingen goed kunnen
typen. De school biedt daarom aan alle
eerstejaars de mogelijkheid om gratis op
school te leren typen. Deze lessen gaan
door als 8 ste lesuur.

LESSENTABELLEN

EERSTE JAAR A

32

TWEEDE JAAR A

32

ALGEMENE VORMING

27

ALGEMENE VORMING

25

Aardrijkskunde

2

Aardrijkskunde

1

Beeld

2

Engels

2

Engels

1

Frans

3

Frans

3

Geschiedenis

2

Geschiedenis

1

Godsdienst

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Lichamelijke opvoeding

2

Muziek

2

Mens & samenleving

2

Natuurwetenschappen

1

Natuurwetenschappen

2

Nederlands

4

Nederlands

4

Techniek

2

Techniek

2

Wiskunde

4

Wiskunde

4

VERKENNEN BASISOPTIE
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TILL = Talent in leren & leven

1

VERKENNEN ID*

1
1

4

VERSTERKEN
EN/OF VERDIEPEN
Wiskunde

1

VERKENNEN LAB
VERSTERKEN EN VERDIEPEN
Dactylo (vrijwillig)

+1

* ID = Integrated Discovery
De leerlingen proeven van economie
en de humane wetenschappen.
Samen met de leerkracht doorlopen ze
een studiekeuzetraject voor de 2de graad.
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HOE KIEZEN?

HOE KIEZEN?

3

IN HET COLLEGE MAKEN WE
KIEZEN VOOR JOU EENVOUDIG

1

4

Je kiest een LAB waar je grootste
interesse naar uitgaat.
LAB LATIJN ................................................. pagina 12
LAB LATIJN-SMARiT ................ pagina 14
LAB MODERNE ................................ pagina 16
LAB SMARiT ............................................ pagina 18

In jouw klas word je voor de basisvorming
naar je hoogste niveau getild met
gedifferentieerde werkvormen.

2
Wie voor eenzelfde
LAB kiest, behoort
tot eenzelfde klas.

In elke klas krijg je de
mogelijkheid om jezelf te
versterken of te verdiepen.
Meer uitleg hierover vind je
op de volgende bladzijde.
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LAB = V V V

LAB = V V V
VERSTERKEN

VERDIEPEN

VERKENNEN

Heb je moeite met bepaalde
leerstofonderdelen voor Frans of
Nederlands, dan kan je
je tekorten met begeleiding bijwerken.

Kan je grotere uitdagingen aan, dan
verdiep je je verder in de leerstof. Je kan
zowel moeilijkere als nieuwe leerstof
verwerken. Expertleraren differentiëren op
maat van de leerling om zo het beste uit
jezelf te halen.

We bieden een ruime keuze LAB’s
aan om je talenten te verkennen.

Een oefening opnieuw maken, theorie
nog eens herhalen, woordenschat
inoefenen ...
Op advies van de klassenraad kan je
je voor één van deze vakken bijwerken.
Je wordt hierin gecoacht door
expertleraren.

VERSTERKEN, VERDIEPEN
EN VERKENNEN ...
Je kiest voor een LAB waarin je op verkenning
gaat in de wereld rondom jou. Op die manier
leer je je kwaliteiten kennen en zet je je
talenten op de juiste manier in.
Voor sommige LAB’s plannen we een lesuur
versterken of verdiepen. Dit gebeurt voor de
vakken Frans of Nederlands.
Een aantal LAB’s bieden versterken, verdiepen
en verkennen in één geheel aan.
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Dit kan bijvoorbeeld in projectwerking,
flipping the classroom, coöperatief leren,
zelfstandig werk ...

KIEZEN VOOR LAB
Je verkent best een LAB dat aanleunt
bij je interesses. De keuze van je LAB
hoeft niet noodzakelijk aan te sluiten bij
je studiekeuze in de tweede graad. Als
je voor de richting Latijn wil kiezen in de
tweede graad, dan moet je het LAB Latijn
gevolgd hebben in de eerste graad.
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LATIJN

1A
LAB LATIJN

WIE BEN JE?
Je hebt in de basisschool goede tot zeer goede
resultaten behaald. Je hebt geen echte problemen
met de basisvakken. Je bent taalgevoelig en
verslingerd aan geschiedenis. Je werkt graag voor
school met een aanstekelijk enthousiasme.
Heb je zin om te ontdekken hoe een taal in elkaar
zit? Dan is Latijn ongetwijfeld een geschikte
richting voor jou!

WAT LEER JE?
In Latijn ontdek je een nieuwe taal die sporen
achterliet in het Frans, het Italiaans, het Spaans en
zelfs een beetje in het Nederlands.
In de les Latijn lees je eerst eenvoudige,
interessante teksten over de Romeinse cultuur.
Met ‘spraakkunst’ ontdek je hoe de taal in elkaar
zit. De inhoud van de tekst leert je nadenken over
de verschillende aspecten van de mens.
Latijn studeren is puzzelen met woorden en
logica. Je traint ook je wiskundig inzicht: een
Latijnse zin ontrafelen leert je hoe te analyseren.
Je krijgt dezelfde algemene vorming als in de
andere LAB’s; enkel het vak Latijn komt erbij.
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LATIJN

2A KLASSIEKE TALEN
LATIJN

EERSTE JAAR

32

TWEEDE JAAR

32

ALGEMENE VORMING

27

ALGEMENE VORMING

25

Aardrijkskunde

2

Aardrijkskunde

1

Beeld

2

Engels

2

Engels

1

Frans

3

Frans

3

Geschiedenis

2

Geschiedenis

1

Godsdienst

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Lichamelijke opvoeding

2

Muziek

2

Mens & samenleving

2

Natuurwetenschappen

1

Natuurwetenschappen

2

Nederlands

4

Nederlands

4

Techniek

2

Techniek

2

Wiskunde

4

Wiskunde

4

VERKENNEN LATIJN

5

TILL

1

VERKENNEN ID

1

VERKENNEN LATIJN

4

VERSTERKEN
EN/OF VERDIEPEN

1

Wiskunde

1

WAT KUN JE HIERNA IN HET
COLLEGE VOLGEN?
Latijn
Latijn-SMARiT

Moderne
SMARiT

Je kunt in het tweede jaar enkel starten in
de basisoptie Latijn als je uit LAB Latijn of
LAB Latijn-SMARiT komt.

EN WAT KUN JE NA HET TWEEDE JAAR
IN HET COLLEGE VOLGEN?
Economische wetenschappen
Humane wetenschappen
Latijn
Moderne talen
Natuurwetenschappen
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LATIJN-SMARiT

LATIJN-SMARiT

1A
LAB LATIJN-SMARiT

2A KLASSIEKE TALEN
LATIJN-SMARiT

WIE BEN JE?
Je hebt in de basisschool goede tot zeer goede resultaten
behaald. Je hebt geen echte problemen met de basisvakken.
Je bent taalgevoelig en verslingerd aan geschiedenis. Je hebt
talent voor wiskunde. Je bent daarnaast ook geïnteresseerd
in wetenschappen en techniek. Je werkt graag voor school
met een aanstekelijk enthousiasme.

33

TWEEDE JAAR

33

ALGEMENE VORMING

27

ALGEMENE VORMING

25

Aardrijkskunde

2

Aardrijkskunde

1

Beeld

2

Engels

2

Engels

1

Frans

3

Frans

3

Geschiedenis

2

Geschiedenis

1

Godsdienst

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Lichamelijke opvoeding

2

Muziek

2

Mens & samenleving

2

Natuurwetenschappen

1

Natuurwetenschappen

2

Nederlands

4

In de les Latijn lees je eerst eenvoudige, interessante teksten
over de Romeinse cultuur. Met ‘spraakkunst’ ontdek je hoe de
taal in elkaar zit. De inhoud van de tekst leert je nadenken over de
verschillende aspecten van de mens.

Nederlands

4

Techniek

2

Techniek

2

Wiskunde

4

Wiskunde

4

VERKENNEN LATIJN

5

Latijn studeren is puzzelen met woorden en logica. Je traint
ook je wiskundig inzicht: een Latijnse zin ontrafelen leert je hoe
te analyseren.

TILL

1

VERKENNEN SMARiT

1

VERKENNEN LATIJN

4

VERKENNEN ID

1

VERKENNEN SMARiT

1

VERDIEPEN

1

Wiskunde

1

Heb je zin om te ontdekken hoe een taal in elkaar zit? Wil je
je wetenschappelijk denken verder activeren? Dan is LatijnSMARiT ongetwijfeld een geschikte richting voor jou!

WAT LEER JE?
In Latijn ontdek je een nieuwe taal die sporen achterliet in het
Frans, het Italiaans, het Spaans en zelfs in het Nederlands.

Het SMARiT-gedeelte staat voor Science (wetenschappen),
Mathematics (wiskunde), Arts (kunsten), Research (onderzoek)
en IT (informatietechnologie).
Door de verdieping in natuurwetenschappen en techniek leer
je probleemoplossend te denken en daarna wetenschappelijk
redeneren.
Je krijgt dezelfde algemene vorming als in de
andere LAB’s. Het vak Latijn komt erbij met daarnaast een 33ste
lesuur voor het vak SMARiT.
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EERSTE JAAR

WAT KUN JE HIERNA IN HET
COLLEGE VOLGEN?
Latijn
Latijn-SMARiT

Moderne
SMARiT

Je kunt in het tweede jaar enkel starten in
de basisoptie Latijn als je uit LAB Latijn of
LAB Latijn-SMARiT komt.

EN WAT KUN JE NA HET TWEEDE JAAR
IN HET COLLEGE VOLGEN?
Economische wetenschappen
Humane wetenschappen
Latijn
Moderne talen
Natuurwetenschappen
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MODERNE

MODERNE

1A
LAB MODERNE

2A MODERNE TALEN
MODERNE EN WETENSCHAPPEN

WIE BEN JE?
Je hebt in de basisschool goede resultaten
behaald. Je hebt geen echte problemen met de
basisvakken. Je hebt een ruime belangstelling
voor de fascinerende wereld rondom je. Zo ben je
geïnteresseerd in het sociale, het economische en
de moderne talen. Je werkt graag voor school met
een aanstekelijk enthousiasme.

EERSTE JAAR

32

TWEEDE JAAR

32

ALGEMENE VORMING

27

ALGEMENE VORMING

25

Aardrijkskunde

2

Aardrijkskunde

1

Beeld

2

Engels

2

Engels

1

Frans

3

Frans

3

Geschiedenis

2

Geschiedenis

1

Godsdienst

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Lichamelijke opvoeding

2

Muziek

2

Mens & samenleving

2

Natuurwetenschappen

1

Natuurwetenschappen

2

Nederlands

4

Nederlands

4

Techniek

2

Techniek

2

Wiskunde

4

In Moderne ga je de wereld verkennen.
Je bestudeert verschillende aspecten uit het
dagelijkse leven op een theoretische manier, maar
gaat ze ook proefondervindelijk onderzoeken.

Wiskunde

4

VERKENNEN

5

TILL

1

Moderne talen

3

VERKENNEN MODERNE

3

Wetenschappen

2

In het vak Project maak je kennis met
vele thema’s. Je verkent sociale, economische
en wetenschappelijke domeinen. Zo ga je
bijvoorbeeld op bezoek in de haven maar
ook in het bekende Mu.ZEE.

Theoretische projectwerking

3

VERKENNEN ID

1

VERSTERKEN
EN/OF VERDIEPEN

1

VERSTERKEN
EN/OF VERDIEPEN

1

Frans / Nederlands

1

Wiskunde

1

Spreekt dit je aan? Dan is Moderne ongetwijfeld de
geschikte richting voor jou!

WAT LEER JE?

Je krijgt dezelfde algemene vorming als in de
andere LAB’s. Aanvullend krijg je het vak Project.
Daarnaast versterk of verdiep je voor Frans of
Nederlands. Zo kan je bijbenen of vind je een
uitdaging op jouw niveau.
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WAT KUN JE HIERNA IN HET
COLLEGE VOLGEN?
Moderne
SMARiT

EN WAT KUN JE NA HET TWEEDE JAAR
IN HET COLLEGE VOLGEN?
Economische wetenschappen
Humane wetenschappen
Moderne talen
Natuurwetenschappen
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SMARiT

SMARiT

1A
LAB SMARiT
WIE BEN JE?
Je hebt in de basisschool goede tot zeer
goede resultaten behaald. Je hebt geen echte
problemen met de basisvakken. Je hebt talent voor
wiskunde. Je bent daarnaast ook geïnteresseerd in
wetenschappen en techniek. Je werkt graag voor
school met een aanstekelijk enthousiasme.

2A MODERNE TALEN
SMARiT EN WETENSCHAPPEN

EERSTE JAAR

32

TWEEDE JAAR

32

ALGEMENE VORMING

27

ALGEMENE VORMING

25

Aardrijkskunde

2

Aardrijkskunde

1

Beeld

2

Engels

2

Engels

1

Frans

3

Frans

3

Geschiedenis

2

Geschiedenis

1

Godsdienst

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Lichamelijke opvoeding

2

Muziek

2

Mens & samenleving

2

Natuurwetenschappen

1

Natuurwetenschappen

2

Nederlands

4

WAT LEER JE?

Nederlands

4

Techniek

2

SMARiT staat voor voor Science (wetenschappen),
Mathematics (wiskunde), Arts (kunsten), Research
(onderzoek) en IT (informatietechnologie).

Techniek

2

Wiskunde

4

Wiskunde

4

VERKENNEN

5

TILL

1

Moderne talen

2

VERKENNEN SMARiT

3

Wetenschappen

3

Verdiepen Natuurwetenschappen

1

VERKENNEN ID

1

Verdiepen Techniek

1

Verdiepen Wiskunde

1

1

VERSTERKEN
EN/OF VERDIEPEN

1

VERSTERKEN
EN/OF VERDIEPEN
Wiskunde

1

Frans / Nederlands

1

Heb je zin om te ontdekken hoe je wetenschappelijk
kunt denken? Dan is SMARiT ongetwijfeld een
geschikte richting voor jou!

Alle vernieuwingen starten met een idee, een
droom. We hebben mensen nodig die kunnen
dromen en “out of the box” denken. Originaliteit
en artistieke vaardigheden kunnen dit proces
bevorderen.
Door de verdieping in natuurwetenschappen
en techniek leer je probleemoplossend te denken
en daarna wetenschappelijk redeneren. Je vertrekt
vanuit een situatie of een probleem en stelt hiervoor
een onderzoeksvraag op. Samen met de leerkracht
ga je op zoek naar oplossingen. Je verdiept je ook
verder in de wiskunde die je overal tegenkomt
in het dagelijkse leven.
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SMARiT is een goede voorbereiding om in de
tweede en derde graad een wetenschappelijke
richting te volgen.
Je krijgt dezelfde algemene vorming als
in de andere LAB’s. Aanvullend krijg je van
natuurwetenschappen, techniek en wiskunde telkens
een uur verdieping. Daarnaast versterk of verdiep je
voor Frans of Nederlands. Zo kan je bijbenen of vind je
een uitdaging op jouw niveau.

WAT KUN JE HIERNA IN HET
COLLEGE VOLGEN?
Moderne
SMARiT

EN WAT KUN JE NA HET TWEEDE JAAR
IN HET COLLEGE VOLGEN?
Economische wetenschappen
Humane qetenschappen
Moderne talen
Natuurwetenschappen
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PRAKTISCH

PRAKTISCH
ONTMOETINGSDAG
Je thuis voelen op school is
belangrijk. De eerste dag op
school is een ontmoetingsdag.
Spelenderwijs leren we de
andere leerlingen van de klas
kennen. De klassenleraar speelt
hierbij een belangrijke rol. Ook
een rondleiding op school
ontbreekt niet.

Bij mooi weer gaan we ‘s
middags naar het park voor een
picknick. Daar spelen de klassen
onderling een spel om elkaar en
de werking van de school beter
te leren kennen.

We sluiten de dag af in klas
waar de klassenleraar de
nodige afspraken maakt om de
volgende schooldag met een
gerust gevoel de les te
kunnen starten.

BIJ ONS LEER
JE STUDEREN!
Leren leren is een sleutelwoord
in onze school. Nuttig studeren
is een goede attitude die we
aanleren vanaf het eerste
jaar. Zo heeft elk leerjaar zijn
eigen studie. Het College is
hiermee uniek! Het studeren
zit structureel verankerd in het
schoolleven.
Onze leerlingen volgen in de
voor– en namiddag 10 minuten
verplichte studie. Die tijd
gebruiken de leerlingen om hun
boekentas te maken, een kleine
opdracht af te werken, een les te
herhalen of voor te bereiden. Hier
komen ze tot rust zodat ze op
een rustige manier de les
kunnen starten.

Na de lessen kunnen de leerlingen
avondstudie volgen. Samen
studeren kan motiveren! De
studiemeester helpt hierbij om de
rust te bewaren en steekt af en toe
een handje toe bij het opstellen
van een studieplanning.

Studeren kan plezierig zijn als je
het op een juiste manier aanpakt.
Wie bloeit er niet open van een
mooi complimentje over een
goed rapport.

Ook in het lessenrooster hebben
we het vak “TILL”, Talent in
Leren en Leven, geïntegreerd.
We leren in deze lessen elkaar
appreciëren als medeleerling.
Hiernaast wordt er ook aandacht
geschonken aan het maken
van onze boekentas, plannen
voor de dag zelf en leren we een
studiemethode vinden die
bij ons past.

NOG PRAKTISCH
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COLLEGE

NOG PRAKTISCH
DE LEERBEGELEIDING

ONZE ZORG

Ook wanneer het leren wat
moeilijker gaat, staan we in het
College voor je klaar!

Het College is een zorgzame
school waar leerlingen mogen
groeien in hun zijn, zichzelf
kunnen ontwikkelen en
aangemoedigd worden om te
leren. We willen onze leerlingen
daarbij helpen.

Als je het wat moeilijk hebt
met een bepaald vak, iets niet
begrijpt of ziek was toen een en
ander uitgelegd werd, is overleg
met de vakleraar aangewezen.
Zo zetten we je via remediëring
weer op de sporen.
Wie voor langere tijd afwezig
is, kan rekenen op de vakleerkracht om samen
bij te werken.

SCHOOLRESTAURANT
Het College heeft een echt
schoolrestaurant met diverse
keuzes. Er is elke dag keuze uit
twee menu’s, een vegetarische
schotel, zelf samen te stellen
belegde broodjes, soep,
saladbar, desserts en dranken.
Kortom, een hele waaier van
gezonde voeding met een grote
selectie van seizoensgebonden
producten.

Ons vertrekpunt is zorg
op maat aanbieden. We
streven naar zoveel mogelijk
zelfredzaamheid van
de leerling.

Voor de leerlingen
die nood hebben aan
extra ondersteuning
of uitdaging wordt een
begeleidingsplan opgesteld.
Dat is een overzicht van de
ondersteunende maatregelen
of de extra uitdagingen die in
samenspraak met de ouders,
de leerling en de lerarengroep
worden gemaakt.

NOG PRAKTISCH

Het is een werkinstrument dat
op regelmatige tijdstippen
wordt geëvalueerd.
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NOG PRAKTISCH
MIDDAGACTIVITEITEN

DE OLVO-BAND

Ben je klaar met eten, dan
kan je deelnemen aan tal
van activiteiten. Zo is er een
klascompetitie trefbal, balspel
op de speelplaats van de eerste
graad, gezelschapsspelen
in de studiezaal …

Als één van de weinige
Vlaamse scholen is er een
muziekharmonie verbonden
aan de school. Die verzorgt
optredens in binnen- en
buitenland, bij stoeten, op
concerten, op taptoes ...

Een aantal leerlingen van
de derde graad bieden
hun talenten aan. Zo geven
ze dansles, informatie
over podiumtechnieken,
ropeskipping ...

Als ambassadeur
vertegenwoordigt ze dan ook
de volledige school. Het is niet
zomaar een muziekgroep, maar
ook een hechte vriendengroep,
die heel veel samen beleeft,
naast de vele repetities
en optredens.

De OLVO-Band leidt zelf
zijn leden op, je hoeft geen
instrument te kunnen spelen
als je aansluit. Na wat repeteren
staan je beslist mooie optredens
in fijn gezelschap in binnen- en
buitenland te wachten ...

DE BELEVINGSDAGEN
Op onze school leren we
‘samen leven’!
Tijdens de belevingsdagen
trekken we erop uit om dit extra
in de verf te zetten. Er zijn tal
van leuke activiteiten waarop
we ons echt kunnen uitleven.
We proberen onze grenzen te
verleggen tijdens een prachtige
en uitdagende tocht. Maar we
maken ook tijd om naar elkaar te
luisteren en er voor
elkaar te zijn.
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Op een speelse en ludieke
manier proberen we een aantal
belangrijke waarden mee te
geven, die niet zomaar in
een schoolvak onder
te brengen zijn.
Ja … tijdens deze dagen valt er
heel wat SAMEN te beleven!

25

ONZE WAARDEN

ONZE
WAARDEN

WE GAAN VOOR
SYNERGIE: 1 + 1 = 3
We staan open voor nieuwe,
onverwachte mogelijkheden.
Synergie is onze motor
voor innovatie.

Het College behoort tot de scholengroep
Petrus & Paulus Oostende. Samen bouwen
we aan een warm schoolklimaat. We werken
hecht samen zodat iedereen slaagt in een
gelukkig leven. We ontluiken talenten met
het oog op het brengen van meerwaarde
in de samenleving.

WE GAAN VOOR
KWALITEIT
IN AL ONZE PROCESSEN
WE ZIJN
BRUGGENBOUWERS
We nemen alle kansen die
we hebben om samen te
werken met leerkrachten,
ouders, andere scholen en
externe partners.

We willen ons onderscheiden
door innoverend onderwijs
dat doorbouwt op de kracht
van traditie. We gaan ook
voor relatiekwaliteit in al onze
contacten.

WE GAAN VOOR
ZELFZORG MET EEN ACCENT
IEDEREEN TELT, DAT TELT
We gaan warm en stijlvol met
elkaar om en zijn ons bewust
van de unieke waarde van elke
jongere en elke medewerker.
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Het christelijk zingevingskader in
dialoog met andere religies is onze
inspiratiebron.
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PEDAGOGISCH PROJECT

PEDAGOGISCH
PROJECT
De katholieke Petrus & Paulusscholen
bundelen de krachten.
Onze drie scholen gaan voor een
gemeenschappelijk pedagogisch
project in de eerste graad.

SAMEN LEREN
Om je thuis te voelen op school, moet
je je goed voelen. Daarom zorgen
we binnen Petrus & Paulus voor een
persoonlijke begeleiding en goed
gestructureerde aanpak. Je kunt zo
rustig groeien naar de toekomst
die je voor ogen hebt.

DAT
PROJECT
STEUNT
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OP
DRIE
PIJLERS

Je komt uiteraard naar school om
te leren. Je krijgt bij ons dan ook
aantrekkelijk en modern onderwijs. We
hebben daarnaast ook aandacht voor
milieu, film, toneel, uitstappen en tal van
andere projecten. Als school vinden wij
leren een basisrecht voor elke leerling.

SAMEN VERKENNEN
Onze brede eerste graad is een brug
tussen het basisonderwijs en de tweede
en de derde graad van het secundair
onderwijs. In onze scholen kun je proeven
van de vakken die voor je toekomst
belangrijk zijn. Ook jij bent meer dan
welkom, met je eigen talenten,
interesses en werkkracht!
Je kunt binnen de eerste graad je
interesses en mogelijkheden verkennen
binnen ons breed studieaanbod. Zo
word je goed voorbereid om een juiste
studiekeuze te maken voor de tweede
graad. Onze leerkrachten staan klaar om
jou daarin te helpen en te begeleiden.
Je kunt in de tweede graad heel wat
richtingen kiezen binnen Petrus & Paulus
en daardoor weten we waarover we
spreken bij studieadvies.

SAMEN ZIJN
Ook jij moet je goed in je vel voelen op
school, daarom willen we in de eerste
plaats een warme school zijn.
We willen samen jongeren opvoeden en
hun talenten ontwikkelen. Het scheppen
van een leervriendelijke leefomgeving
speelt hierbij een heel belangrijke rol.
Soms heb je op school nood aan een
goede babbel, aan extra ondersteuning
en zorg. Hiervoor kun je altijd terecht bij
de leerlingbegeleider.
Niemand is gelijk, gelukkig maar.
We begeleiden dan ook elke leerling op
maat. Misschien heb jij begeleiding nodig
bij het studeren, misschien ook niet.
Samen gaan we op stap en kijken we
waar jij onze hulp kunt gebruiken.

Daarom proberen we alles aan
een zo verantwoord mogelijke
prijs aan te bieden.
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WAT NA DE EERSTE GRAAD?

WAT NA DE
EERSTE GRAAD?

ANDERE DROMEN?

ANDERE DROMEN?

Op het einde van de eerste graad heb je een heel concreet beeld van je talenten.
Je kreeg de kans om ze optimaal te ontwikkelen. In combinatie met de aangeleerde
studiemethode is dit de ideale bagage om te starten in één van de richtingen
van onze tweede graad.

Heb je andere talenten en zoek je nog een LAB dat beter aansluit bij jouw interesses?
Kijk ook eens in de brochures van de twee andere scholen van Petrus & Paulus.
Je vindt ongetwijfeld een LAB of studierichting die bij jou past.

COLLEGE PETRUS & PAULUS

PETRUS & PAULUS
SJO

Finaliteit DOORSTROOM

· Latijn

In Sint-Jozef kun je starten in het eerste jaar in de
LAB’s Bussiness & IT, Social Skills en Explore.
Vanaf de tweede graad worden zowel richtingen
in de doorstroom-, arbeidsgerichte- en dubbele
finaliteit aangeboden.

· Moderne talen

sjo.petrusenpaulus.be

· Economische wetenschappen
· Humane wetenschappen

EERSTE
GRAAD
INFOBROCHURE
PETRUS & PAULUSSCHOLEN

· Natuurwetenschappen

PETRUS & PAULUS
WEST
MEER INFO?

Je vindt meer info over de huidige studierichtingen in de aparte brochures of online.
Het bovenstaande studieaanbod kan in het kader van de modernisering onderwijs
wijzigen. Het actuele studieaanbod en de meest recente aanpassingen kan je
raadplegen op onze website: college.petrusenpaulus.be

In West kun je starten in het eerste jaar in de LAB’s
Engineering, Technologie en Explore.
Vanaf de tweede graad worden zowel richtingen
in de doorstroom-, arbeidsgerichte- en dubbele
finaliteit aangeboden.

EERSTE
GRAAD
INFOBROCHURE
PETRUS & PAULUSSCHOLEN

west.petrusenpaulus.be
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LIGGING & GEGEVENS
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UITGAVE FEBRUARI 2021

MEER INFO?
NEEM ZEKER EEN KIJKJE
OP ONZE WEBSITE OF
MAAK EEN AFSPRAAK.
Je inschrijving wordt pas definitief
bij het binnenbrengen van:

SCAN ME!

· (een kopie van) je getuigschrift
of attest basisonderwijs

059 70 10 22
college@petrusenpaulus.be
college.petrusenpaulus.be

· je rapport van het laatst
gevolgde leerjaar
· de BASO-fiche
Een inschrijving gebeurt
liefst vÓÓr 8 juli 2021.

WWW.PETRUSENPAULUS.BE

Gedrukt op FSC-gecertificeerd papier.

Vindictivelaan 9
8400 Oostende

