JOUW WEG NAAR DE TOEKOMST
In een aangenaam en gestructureerd schoolklimaat begeleiden wij leerlingen met hun mogelijkheden
en beperktheden op hun weg naar de toekomst. Voor een grote groep leerlingen betekent dit een
diploma secundair onderwijs behalen waarmee ze toegang hebben tot het hoger onderwijs, voor
anderen betekenen wij een voorbereiding op de arbeidsmarkt. Het leer- en ontwikkelingsproces van
de jongeren is onze rode draad.
We streven naar kwaliteitsvol onderwijs, met geëngageerde en deskundige leerkrachten, in een
aangepaste, veilige en eigentijdse infrastructuur. Onze school draagt tevredenheid van alle
participanten hoog in het vaandel.
We beogen een reflectieve schoolcultuur waar de kwaliteitsontwikkeling in de werking verankerd zit.
Met blijvende aandacht voor vernieuwingen willen wij de opvoeding en het onderwijs van jongeren
in het begin van het derde millennium gestalte geven.

Degelijk
onderwijs

Binnen de mogelijkheden van ons studieaanbod geven wij leerlingen kennis, vaardigheden en
attitudes mee die ze nodig hebben voor het vervolgonderwijs of het beroepsleven. We leiden
leerlingen op tot competente, zelfstandige, sociale en veerkrachtige jonge mensen. De Europese
sleutelcompetenties van de 21 ste eeuw liggen aan de basis van een leren voor het leven en een
succesvol (professioneel) leven.
Een warme
begeleiding

We creëren een aangenaam, positief en stimulerend leer- en leefklimaat waarin jongeren veel
kansen krijgen om te leren en zich te ontplooien. Wij hebben aandacht voor alle leerlingen en alle
leerstijlen en passen onze pedagogisch-didactische aanpak hierop aan. We willen leerlingen energie
geven om te leren en hiervoor leggen we de focus op de groeimogelijkheden van elke jongere. Via
feedback en feedforward stimuleren we jongeren om het beste uit zichzelf te halen. We hebben oog
voor de noden van onze leerlingen en spelen hierop in door een extra ondersteuningsaanbod volgens
een trapsgewijze aanpak.
Om zich te kunnen ontwikkelen is het welbevinden van een jongere vereiste nummer één. We
zorgen voor een sfeer van vertrouwen in een veilige klas- en schoolomgeving.
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Ontdekking
talenten
geleiding
Samen met leerlingen gaan we op zoek naar hun passie, hun talenten en hun interesses. We leren
onze leerlingen grenzen verleggen en grenzen aanvaarden. We begeleiden de zoektocht naar hun
kwaliteiten zonder de autonomie van de leerling uit het oog te verliezen. Elke jongere zijn eigen weg
(loopbaan)! We ondersteunen de leerling om adequate studie- en loopbaankeuzes te maken.
Sportieve
uitdagingen

Onze school heeft van oudsher een uitgebreid studieaanbod van sportrichtingen. We dagen al onze
leerlingen dan ook graag uit op sportief vlak. We zetten in op een preventief en actief
gezondheidsbeleid met specifieke maatregelen voor het fysiek welzijn van de leerlingen. Het principe
‘voor en door leerlingen’ passen we in verschillende contexten toe waarbij leerlingen uit de derde
graad een aanbod uitwerken voor jongere leerlingen.
Een kijk op de
wereld

We streven ernaar om onze leerlingen breed te vormen. Vandaar dat we regelmatig de
schoolcontext verlaten om jongeren van het echte leven te laten proeven. Dit kan via leeruitstappen,
stages, werkplekleren en culturele bezoeken. Jaarlijks organiseren we een projectweek in het kader
van vakoverschrijdende eindtermen.

Waarden en
normen
project
De waarden waar onze school voor staat, komen uit het pedagogisch project van de Zusters van het
Heilig Hart van Maria. Deze congregatie werd officieel opgericht in 1845 en had als doel op een
christelijk, katholiek en sociaal geïnspireerde wijze onderwijs en opvoeding verschaffen aan jonge
mensen. Dit engagement trekken wij vandaag door.
Opvoeden is ook leren dialogeren met de ons omringende werkelijkheid en diversiteit. Hiervoor
hebben jongeren nood aan principes en omgangsvormen. Deze kunnen jongeren vinden in de
waarden van onze school zoals respect hebben voor elkaar, elke unieke mens waarderen,
verdraagzaam zijn, omgaan met diversiteit, verantwoordelijkheid opnemen, samen werken, … De
normen staan omschreven in ons schoolreglement.
Een gedetailleerde uitwerking van onze troeven vind je in onze brochure.
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