




Welkom in de Sint-Paulusschool, 
Campus Sint-Vincentius. 
Ben je een nieuwe leerling of ben je 
nog op zoek naar een school?

Met deze brochure willen we je 
wegwijs maken in onze school. Je 
vindt hier wat er belangrijk is om het 
schooljaar goed te kunnen starten.

Veel leesgenot en... misschien tot in 
september

Frederik Glorieux
Directeur

Welkom op campus 
Sint-Vincentius



Groen

Een van de voornaamste troeven van onze 
school is dat wij niet in het midden van een 
stad gelegen zijn, maar ons in een groene 
omgeving bevinden. We beschikken over 
een grote didactische tuin die niet alleen 
pedagogisch een grote meerwaarde is (denk 
maar aan buitenklassen, een didactische 
groentetuin, experimenten allerhande …), maar 
tegelijk ook heel wat extra mogelijkheden 
biedt voor ontspanning. Het is een rustpunt 
binnen de school. Het groene karakter van 
onze school vertaalt zich ook naar aandacht 
voor onze omgeving en het milieu.

Relatief klein

Hoewel we over heel wat ruimte beschikken, 
zijn we toch een relatief kleine school wat 
belangrijk is om gemakkelijk de overstap te 
kunnen maken van de gemoedelijke lagere 
school naar het secundair onderwijs. We 
zetten in op laagdrempeligheid en focussen 
sterk op het welbevinden van onze leerlingen. 
In een school waar iedereen nog iedereen 
kent, leggen leerlingen gemakkelijker 
contacten met elkaar.

Ruimte

Door onze unieke ligging, zijn we 
een school met heel veel ruimte en 
uitbreidingsmogelijkheden. Zo heeft 
elke graad een aparte speelplaats met 
elk hun eigenheid. Elke leerling krijgt 
meer dan voldoende plaats om te leren,                         
te ontspannen, … Ook onze klasgroepen 
worden bewust zo klein mogelijk gehouden 
om optimaal de theorie- en praktijklessen te 
kunnen volgen.

Vernieuwend

Hoewel we een school zijn met een 
grote traditie, proberen we toch telkens 
vernieuwend te zijn. Niet alleen op didactisch 
vlak, maar ook wat lokalen en gebouwen 
betreft. Er wordt voortdurend geïnvesteerd om 
onze leerlingen in de beste omstandigheden 
en met de meest moderne technologieën bij 
ons school te laten lopen.
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Campus
Sint-Vincentius

1A STEM - wetenschappen 

sociale vorming

economie

moderne talen

1B Nederlands

sociale vorming

2A maatschappij & welzijn

STEM - wetenschappen

moderne talen & wet.

economie & organisatie

2B m’ij & welzijn l verzorging

Onze 1ste graad

Meer nog dan vroeger wil de eerste graad 
oriënterend zijn. Je krijgt de kans om je 
interesses en capaciteiten te ontdekken. 
Je keuze in het eerste en tweede jaar is 
niet bepalend voor de studierichting in 
de tweede graad. Wie het getuigschrift 
basisonderwijs behaalt, gaat naar de 
A-stroom. Wie dat getuigschrift niet heeft 
behaald, maar een aantal competenties 
verworven heeft, gaat naar de B-stroom. In 
het eerste en tweede jaar krijgt elke leerling 
in de A-stroom een gemeenschappelijk 
pakket ‘algemene vorming’: 27 uur in het 
eerste jaar en 25 uur in het tweede jaar 
A-stroom. Ook in de B-stroom is er een 
gemeenschappelijk pakket ‘algemene 
vorming’: 27 uur in het eerste jaar en 20 uur 
in het tweede jaar. Daarnaast bieden we 
verschillende keuzegedeelten aan.

Hiernaast krijg je een overzicht van het 
aanbod van de eerste graad op onze 
campus.
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Communicatie
We brengen jou en je ouders op de hoogte van 
sportdagen, proefwerkregelingen, uitstappen, 
oudercontacten, e.d. via brieven die we doormailen of 
meegeven.
Ook resultaten van toetsen, groepswerk, permanente 
evaluatie, e.d. worden zoveel als mogelijk digitaal 
gecommuniceerd. 
Vóór de herfst-, krokus- en paasvakantie krijg je een 
tussentijds rapport. Er is een oudercontact voorzien 
eind oktober, in december en in juni. Voor het 
eerste, tweede, zesde en zevende jaar is er een extra 
oudercontact i.v.m. studiekeuze. Tussendoor houden 
we voor een aantal thema’s info-avonden voor ouders. 
Als je een dringend probleem hebt, kan je altijd de 
school contacteren via de leerlingbegeleider, de 
klassenleraar, de graadopvoeder of de zorgcoördina-
tor. Als het nodig is, neemt de school zelf contact op.
Het schooljaar telt heel wat extra activiteiten binnen 
en buiten de school. Ze kaderen steeds binnen de 
leerplandoelstellingen of de vakoverschrijdende 
eindtermen. De kosten worden aangerekend op 
de schoolrekening. We geven de schoolrekening 
viermaal digitaal per jaar mee (herfst-, kerst-, paas- en 
zomerrekening).

Leerlingenbegeleiding
De leerlingenbegeleidsters op onze school zijn mevr. 
Bruyneel voor de eerste en tweede graad en mevr. 
Noteboom voor de derde graad. Mevr. Capoen is de 
EHBO-verantwoordelijke van de school. Je kan bij hen 
terecht als je een persoonlijk probleem hebt of als je 
ziek bent. 

De Cel Leerlingenbegeleiding, “de Zandloper”, bestaat 
uit een team van leerkrachten en opvoeders dat 
wekelijks overlegt met de directie en het CLB. Ze 
bespreken de hulpvragen en zoeken naar een gepaste 
oplossing of begeleiding.

Je kan als leerling of als ouder ook contact opnemen 
met het CLB. Het CLB voor onze school is: Centrum 
voor leerlingenbegeleiding Weimeersen, Zuiderlaan 
42, 8790 Waregem, telefoon 056/60 23 93. De 
contactpersoon is mevr. Verhaegen. 
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Zorg
In de eerste graad passen de leerkrachten heel wat 
basiszorg toe in de les voor alle leerlingen van de 
klas. Als je nood hebt aan nog meer zorg, dan kijken 
we samen met jou, je ouders en het zorgteam welke 
extra maatregelen we kunnen nemen. We voorzien 
zorg op maat en dat bundelen we dan in een begelei-
dingsplan dat bij iedere klassenraad geëvalueerd 
wordt.
We proberen de leerlingen ook te ondersteunen naar 
meer zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Daarom 
passen we de zorgmaatregelen in de tweede en derde 
graad aan.
Hebben je ouders hierover nog vragen, dan kunnen ze 
steeds terecht bij onze zorgcoördinator mevr. Maes.

Leerbegeleiding
We vinden het belangrijk dat je aan een goede 
leerhouding werkt. We willen je daar graag bij helpen. 
Binnen ieder vak geeft elke leerkracht studietips. 
Vanaf de eerste graad krijg je van de klassenleraar 
leerbegeleiding in het uurtje ‘leren leren & leren leven’.
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1ste graad A-stroom

godsdienst
Nederlands
Engels
Frans
wiskunde
aardrijkskunde
geschiedenis
natuurwetenschappen
techniek
lichamelijke opvoeding
mens en samenleving
muziek
beeld

focus 
differentiatie
basisoptie

totaal 

2
4
1
3
4
2
1
2
2
2
1
1
2

5
-
-

32

2
4
2
3
4
1
2
1
2
2
1
1
-

-
2
5

32

Lessentabel               1             2
Algemene vorming           
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Heb je het getuigschrift basisonderwijs behaald? Dag ga je naar de 
A-stroom.

Het eerste leerjaar van de A-stroom omvat een gemeenschappelijk 
pakket algemene vorming van 27 lesuren en een keuzegedeelte        
(= focus) van 5 lesuren.

Focus 5 lesuren
Meer dan vroeger wil de eerste 
graad oriënterend zijn. Dat 
betekent dat je de kans krijgt 
verschillende van je interesses 
te verkennen via een focus. De 
gekozen focus is niet bepalend 
voor je studiekeuze in de tweede 
en derde graad (met uitzondering 
van de focus klassieke talen).

In de focussen kunnen vakken die 
al in het pakket algemene vorming 
zitten, terugkeren als remediëring 
of als verdieping.

Remediëring bij een vak betekent 
dat de leerstof voor dit vak in 
de algemene vorming zit en in 
meer lestijd gerealiseerd wordt. Er 
worden in de bijkomende uren dus 
geen nieuwe leerstofonderdelen 
aangebracht.

Verdieping bij een vak betekent 
dat er in die extra uren wel nieuwe 
leerstof aan bod komt.
 
Welke focussen je op campus    
Sint- Vincentius  kan kiezen, vind je 
terug op pagina 14.
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Leerlingprofielen

leerlingprofiel 1

• Je bent graag actief bezig in de les.
• Je werkt graag samen aan projecten en bent eerder 

een ‘doener’. Zo leer je.
• Je begrijpt met voldoende tijd en wat hulp 

theoretische uitleg en ook handelingen die wat 
moeilijker zijn. 

• Je wil taal en wiskunde liefst meteen toepassen.
• Je slaagt erin de leerstof zelf te verwerken en je bent 

aandachtig in de les.
• Je kan de leerstof onthouden, vooral door veel te 

herhalen.
• Je had het soms moeilijk met bepaalde 

leerstofonderdelen in het basisonderwijs.
• In de 2de graad wil je je voorbereiden om verder 

te studeren of kies je voor een richting die 
arbeidsmarktgericht is. 

Focus sociale vorming en economie

1ste graad a-stroom



leerlingprofiel 2

• Je kan makkelijk leerstof onthouden en studeert 
dagelijks. 

• Je ziet in wat belangrijk is en wat minder belangrijk.
• Je kan zelfstandig werken.
• Je doet graag talen, wiskunde en wereldoriëntatie.
• Het lukt goed om theorie te leren.
• Je haalde goede resultaten in het basisonderwijs.
• Je wil je in de 2de graad voorbereiden op een 

doorstroomrichting, die je voorbereidt op hoger 
onderwijs.

Focus economie, moderne talen, sport en STEM - 
wetenschappen (wiskunde verdieping)

leerlingprofiel 3

• Je wil veel weten en je hebt een goed geheugen.
• Je leest graag boeken en je bijt je graag vast in een 

probleem. Abstract denken is jouw sterkte. Moeilijke 
opdrachten dagen je uit. 

• Je kan goed zelfstandig werken en je schoolwerk 
zelf organiseren.

• Een extra uitdaging vind je prima!
• Je behaalde uitstekende resultaten in het 

basisonderwijs. 
• In de 2de graad wil je je voorbereiden op een 

doorstroomrichting, die je voorbereidt op hoger 
onderwijs.

Focus moderne talen en STEM - wetenschappen  
(wiskunde verdieping)
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Focussen

Op de vorige bladzijden kon 
je je leerlingenprofiel bepalen. 
Dat profiel wijst je de weg naar 
de focus die het best past bij je 
mogelijkheden en je interesses. 
Op campus Sint- Vincentius kan je 
kiezen uit vier focussen.

Focus sociale vorming

sociale vorming
Frans remediëring
Nederlands remediëring
leren leren & leren leven

Focus STEM-Wetenschappen 

STEM atelier
wiskunde verdieping
leren leren & leren leven

3
1
1

Focus economie

economie
Frans remediëring
wiskunde remediëring
leren leren & leren leven

2
1
1
1

Focus moderne talen

Nederlands verdieping
Frans verdieping
wiskunde remediëring
leren leren & leren leven

1
2
1
1

2
1
1
1
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STEM
STEM is een letterwoord dat staat voor Science l 
Technology l Engineering l Mathematics en omvat 
een waaier aan technologische, technische, exact-
wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en 
beroepen. 

In de Sint-Paulusschool trekken we heel bewust 
de STEM-kaart. Wetenschappen, technologie en 
logisch handelen spelen immers een heel belangrijke 
rol in onze wereld. Anders dan in gewone lessen, 
mogen de leerlingen hier volop experimenteren. 
STEM werkt ook vakoverschrijdend: we brengen 
onderzoeksvaardigheden van verschillende domeinen 
bij elkaar: informatica, techniek, wetenschappen, 
wiskunde en talen.



Basisopties 2de jaar 
A-stroom

Basisoptie moderne talen & wetenschappen
Het deel moderne talen in deze basisoptie verbreedt 
en verdiept de algemene vorming Engels, Frans 
en Nederlands. Taal slaat bruggen naar andere 
mensen en culturen. Leerlingen versterken hun 
communicatieve vaardigheden, onderzoeken 
verbanden tussen talen en gaan creatief met talen aan 
de slag.
In het deel wetenschappen in deze basisoptie 
onderzoeken leerlingen verschijnselen van 
natuur, techniek en wetenschap. Ze hanteren 
wetenschappelijke begrippen, wiskunde en ICT-tools 
om informatie gestructureerd te verzamelen en te 
verwerken.

2de leerjaar 
A-stroom

Het tweede leerjaar van de A-stroom bestaat 
uit 25 uren algemene vorming en een 
keuzegedeelte van 7 lesuren;

Voor het keuzegedeelte kiest de leerling:
 - een basisoptie van 5 lesuren;
 - een differentiatiepakket van 2 lesuren.

Via het differentiatiepakket verbreden 
leerlingen hun blik, hun kennis en 
vaardigheden.

2de leerjaar A  uur

algemene vorming
basisoptie
differentiatie

25
5
2

16



Basisoptie STEM-wetenschappen
STEM-wetenschappen zijn een kolfje naar de hand 
van onderzoekers en creatieve probleemoplossers. 
Leerlingen onderzoeken processen, eigenschappen 
van materialen en zoeken creatief naar technische 
oplossingen. Daarvoor is een stevige basis wiskunde 
en wetenschappen nodig. In het pakket industriële 
wetenschappen ligt de klemtoon op mechanica, 
elektriciteit en elektronica. In het pakket techniek-
wetenschappen komen chemie, fysica, biologie en 
labopraktijk sterk aan bod.

Basisoptie maatschappij & welzijn               
De basisoptie maatschappij en welzijn richt zich 
tot leerlingen met een sterke belangstelling voor 
de mens (gezondheid, levensstijl), voor zijn relatie 
met de samenleving (begrijpen van gedrag van 
mensen, oefenen van sociale en communicatieve 
vaardigheden) en voor maatschappelijke 
veranderingen. 

Basisoptie sport 
De basisoptie sport bestaat uit drie dimensies: 
beweging, onderzoek en sociale en communicatieve 
vaardigheden. Deze basisoptie is dus veel ruimer dan 
het beoefenen van verschillende sportdisciplines en 
heeft linken met natuurwetenschappen en sociale 
wetenschappen.

Basisoptie economie & organisatie 
Leerlingen met een economische belangstelling 
vinden hun ding in de basisoptie economie 
en organisatie. Ze leren over consumenten, 
ondernemingen, de overheid en hun onderlinge 
relaties. Ze ontwikkelen vaardigheden die belangrijk 
zijn in het ondernemen. Economische kennis wordt 
gecombineerd met talenkennis en digitale kennis.

2de leerjaar a-stroom 17



1ste graad B-stroom

godsdienst
Nederlands
Engels
Frans
wiskunde
maatschappelijke vorming
wetenschappen
techniek
lichamelijke opvoeding
muziek
beeld

focus 
differentiatie
basisoptie

totaal 

2
4
1
2
4
3
3
4
2
1
1

5
-
-

32

2
3
1
2
3
2
1
2
2
1
1

-
2
10

32

In het eerste jaar van de B-stroom is er, naast de 27 
lesuren algemene vorming, een focus van vijf lesuren, 
waaronder een keuzegedeelte van 2 lesuren.

Het tweede jaar van de B-stroom bestaat uit 20 uren 
algemene vorming en een pakket van 12 uren.

Hiervoor krijgt de leerling een basisoptie van 10 lesuren 
en 2 uren differentiatie.

focus 1ste jaar B-stroom

Nederlands
beeld
leren leren & leren leven

keuzegedeelte

Nederlands
sociale vorming

1
1
1

2
2

Lessentabel               1             2
Algemene vorming           
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Focus 1ste jaar 
B-stroom

leerlingprofiel 

• Je werkt nog een aantal leerstofonderdelen uit het basisonderwijs af.
• Je leert al doende en denkt praktisch. 
• Je bent handig en wil graag met je handen werken. Je bent na schooltijd 

liever bezig met kleine klusjes dan dat je je huistaken maakt.
• Je hebt voldoende tijd nodig om de basis te verwerken en indien 

mogelijk heb je wat ondersteuning en extra uitleg van je leerkracht 
nodig om je leerstof te verwerken. 

• Je hebt liefst veel afwisseling in de lessen. Hoekenwerk, knutselen, 
samen met anderen werken is wat je liefst doet. 

       In de 2de graad wil je je voorbereiden op een richting die                                       
       arbeidsmarktgericht is. 
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Basisopties 2de jaar 
B-stroom

Basisoptie maatschappij & welzijn

In de basisoptie maatschappij en welzijn passen leerlingen inzichten met 
betrekking tot een persoonlijke en gezonde levensstijl toe voor zichzelf en 
voor anderen. Ze dragen zorg voor de gezondheid, het welbevinden en 
de leefomgeving. Ze voeren praktische opdrachten uit in een zelf gekozen 
interessegebied: mode of verzorging.
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Een dag 
op school

Dagindeling

De lessen beginnen ‘s morgens om 8u30 en eindigen 
om 12u05. In de namiddag starten we om 13u05 en 
we ronden de schooldag af om 15u50. Op woensdag 
duurt de pauze maar 10 minuten en eindigen de 
lessen op 12u.

Bereikbaarheid

Er zijn twee haltes van De Lijn ter hoogte van de 
school, aan beide kanten van de straat. Op onze 
website geven we een praktisch overzicht van de 
verschillende buslijnen.

Maaltijden

Als je op school eet, kan je kiezen tussen een warme 
maaltijd of een lunchpakket met een eigen drankje. 
het menu kan je terugvinden op onze website.
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Avondstudie

Je krijgt de kans om op maandag, dinsdag en 
donderdag avondstudie te volgen. De studie begint 
om 16u50; het einde is voorzien om 17u50 of 18u20.
Als je uitzonderlijk eens niet naar de studie kan komen, 
verwittigen je ouders de school vooraf (telefonisch of 
via e-mail).
Na de herfst- en krokusvakantie start de avondstudie 
onmiddellijk op maandag; na de kerst- en paasvakantie 
op de tweede maandag na de vakantie.

Boeken

Bij je inschrijving krijg je een bestelformulier voor 
boeken en kledij (sport- en/of praktijkkledij). De lijst 
met de richtprijzen kan je ook terugvinden op onze 
website. Wij staan in voor alle bestellingen. Op het 
einde van de vakantie krijg je een uitnodiging om de 
boeken tegen betaling af te halen. Op dat moment 
kan je ook de kledij passen. Als je handboeken 
tweedehands overneemt van iemand van een hoger 
jaar, zorg je natuurlijk zelf voor de regeling.

Schoolafspraken

Goede afspraken maken goede vrienden. Op onze 
website kan je het schoolreglement terugvinden. 
Daarin staat meer informatie over ons pedagogisch 
project, de vakantiedagen, de afspraken en de 
werking binnen onze school, de regeling i.v.m. de 
verzekering, ...
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Studieaanbod tweede graad
opstart vanaf schooljaar 2021-’22

Sommige richtingen onder voorbehoud van  
goedkeuring door de Vlaamse overheid.

DO 3- 4 biotechnische wetenschappen

DU 3- 4 biotechnieken

DO 3- 4 humane wetenschappen

DO 3- 4 maatschappij- & welzijnswetenschappen

DU 3- 4 maatschappij & welzijn

AR 3- 4 zorg & welzijn



DO 3- 4 biotechnische wetenschappen

DU 3- 4 biotechnieken

DO 3- 4 humane wetenschappen

DO 3- 4 maatschappij- & welzijnswetenschappen

DU 3- 4 maatschappij & welzijn

AR 3- 4 zorg & welzijn
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Studieaanbod derde graad
opstart vanaf schooljaar 2023-’24

Sommige richtingen onder voorbehoud van  
goedkeuring door de Vlaamse overheid. 

AR 5- 6 assistentie wonen, zorg & welzijn

DU 5- 6 biotechnische & chemische technieken

DO 5- 6 biotechnologische & chemische wetenschappen

DO 5- 6 humane wetenschappen

DU 5- 6 opvoeding & begeleiding

AR 5- 6 verzorging

DO 5- 6 welzijnswetenschappen

Finaliteit doorstroom l DO

• Abstract-theoretische studierichtingen hebben het potentieel om leerlingen succesvol te laten 
doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.

• Studierichtingen met doorstroomfinaliteit zijn samengesteld uit eindtermen en specifieke 
eindtermen.

Dubbele finaliteit (doorstroom / arbeidsmarkt) l DU

• Studierichtingen met dubbele finaliteit zijn studiedomeinspecifiek. Deze studierichtingen hebben 
het potentieel om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar gerichte professionele 
bacheloropleidingen en graduaatsopleidingen.

• Om de dubbele finaliteit te kunnen garanderen worden studierichtingen samengesteld uit 
eindtermen, specifieke eindtermen gericht op doorstroom naar het hoger onderwijs en 1 of 
meerdere beroepskwalificaties gericht op doorstroom naar de arbeidsmarkt.

Finaliteit arbeidsmarkt l AR

• Studierichtingen met arbeidsmarktfinaliteit zijn studiedomeinspecifiek. Arbeidsmarktgerichte 
studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs hebben het potentieel om leerlingen 
succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen.

• Studierichtingen met arbeidsmarktfinaliteit maken gebruik van beroepskwalificaties. 
Studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs worden samengesteld uit eindtermen en 1 of 
meerdere beroepskwalificaties. Studierichtingen in het buitengewoon secundair onderwijs worden 
samengesteld uit ontwikkelingsdoelen en 1 of meerdere beroepskwalificaties.



AR 5- 6 assistentie wonen, zorg & welzijn

DU 5- 6 biotechnische & chemische technieken

DO 5- 6 biotechnologische & chemische wetenschappen

DO 5- 6 humane wetenschappen

DU 5- 6 opvoeding & begeleiding

AR 5- 6 verzorging

DO 5- 6 welzijnswetenschappen

Finaliteit doorstroom l DO

• Abstract-theoretische studierichtingen hebben het potentieel om leerlingen succesvol te laten 
doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.

• Studierichtingen met doorstroomfinaliteit zijn samengesteld uit eindtermen en specifieke 
eindtermen.

Dubbele finaliteit (doorstroom / arbeidsmarkt) l DU

• Studierichtingen met dubbele finaliteit zijn studiedomeinspecifiek. Deze studierichtingen hebben 
het potentieel om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar gerichte professionele 
bacheloropleidingen en graduaatsopleidingen.

• Om de dubbele finaliteit te kunnen garanderen worden studierichtingen samengesteld uit 
eindtermen, specifieke eindtermen gericht op doorstroom naar het hoger onderwijs en 1 of 
meerdere beroepskwalificaties gericht op doorstroom naar de arbeidsmarkt.

Finaliteit arbeidsmarkt l AR

• Studierichtingen met arbeidsmarktfinaliteit zijn studiedomeinspecifiek. Arbeidsmarktgerichte 
studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs hebben het potentieel om leerlingen 
succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen.

• Studierichtingen met arbeidsmarktfinaliteit maken gebruik van beroepskwalificaties. 
Studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs worden samengesteld uit eindtermen en 1 of 
meerdere beroepskwalificaties. Studierichtingen in het buitengewoon secundair onderwijs worden 
samengesteld uit ontwikkelingsdoelen en 1 of meerdere beroepskwalificaties.
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Buitengewoon 
onderwijs VIBSO

Onze 4
internaten

Met een aangepast traject leer je 
in het buitengewoon onderwijs VIBSO een beroep 
aan dat je voorbereidt op reguliere tewerkstelling. 
Met begeleiding op maat en vertrekkend vanuit
je talenten ga je een boeiende en afwisselende 
schoolloopbaan tegemoet met veel praktijk, 
stages 
en activiteiten.

Basisaanbod  
(1ste, 2de & 3de graad)

OV3 - type 9 & type basisaanbod
grootkeukenmedewerker
logistiek assistent
hoeklasser
loodgieter
werkplaatsschrijnwerker

OV4 - type 9
1ste & 2de graad
aanbod op www.sintpaulus.eu

Internaten met een moderne infrastructuur en met 
een eigen opvoedingsproject.

• Jonge mensen ontplooien zich in een familiale 
sfeer.

• Persoonlijke begeleiding van iedere jongere door 
een dynamische ploeg opvoeders.

• Vorming tot jonge volwassenen met onder meer 
een breed aanbod van sport, spel en culturele 
activiteiten.

• Een rustige studiesfeer en een degelijke 
studiebegeleiding. 

internaten

Campus College

Campus Hemelvaart

Campus VTI

internaat l peda

Campus Aleydis
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De Sint-Paulusschool,
méér dan een school.
Met onze scholen staan we garant voor kwaliteitsvol en sterk onderwijs. De 
resultaten in het hoger onderwijs en de feedback van oud-leerlingen op de 
arbeidsmarkt, bewijzen dit.

Warm hart 
Bij ons school lopen voelt aan als thuiskomen. Leerlingen voelen zich goed 
bij ons omdat persoonlijk contact, wederzijds respect en luisterbereidheid 
centraal staan. School maken doen we op maat van iedere leerling, ook als die 
om bijzondere zorg vraagt. Zo kunnen al onze leerlingen hun eigen talenten 
maximaal ontplooien, ook buiten de lessen.

Frisse kijk
Een frisse kijk op de wereld begint vanuit een krachtige leef- en leeromgeving 
waar frisse en creatieve ideeën de leerlingen uitnodigen om de eigen 
grenzen te verleggen. Elke campus van de Sint-Paulusschool daagt op zijn 
manier leerlingen uit voor de toekomst met onderzoekend leren en een 
leerlingbetrokken en vernieuwend leerproces. Daarom zijn bij ons CLIL, STEM 
en co-teaching geen loze begrippen.

Open geest
We leren onze leerlingen over de schoolmuren heen te kijken om zo te groeien 
naar zelfstandigheid. Dat gebeurt onder andere via internationale contacten, 
uitwisselingen en netwerken met bedrijven en externe partners. We stimuleren 
zelfredzaamheid door een open geest, ook voor andere culturen, nieuwe 
technologische en maatschappelijke ontwikkelingen te triggeren. Onze 6 

campussen



campus College l internaat  

Stationsstraat 85, 8790 Waregem
Vijfseweg 2, 8790 Waregem
056 60 17 07 l info.campuscollege@sintpaulus.eu

campus VTI-VIBSO

Toekomststraat 75, 8790 Waregem 
056 60 01 35 l info.campusvti-vibso@sintpaulus.eu

campus Hemelvaart l internaat

Keukeldam 17, 8790 Waregem
056 60 63 43 l info.campushemelvaart@sintpaulus.eu

campus Sint-Jan Berchmans

Kasteelstraat 12 l Leopoldstraat 19, 
8580 Avelgem l tel. 056 64 42 12
info.campussintjanberchmans@sintpaulus.eu

campus Sint-Vincentius

Kerkstraat 86, 8570 Anzegem
056 69 45 30 l info.campussintvincentius@sintpaulus.eu

campus VTI l internaat

Toekomststraat 75, 8790 Waregem
056 60 14 62 l info.campusvti@sintpaulus.eu

campus Vives Waregem-Tielt

Vijfseweg 2, 8790 Waregem l 056 60 24 68
Grote Hulststraat 55, 8700 Tielt l 056 60 24 68
waregemtielt@vivesgraduaatvpk.be
waregemtielt.vivesgraduaatvpk.be

Je kan ons steeds contacteren op het algemeen nummer 056 60 24 68 of info@sintpaulus.eu.



Studieaanbod 1ste jaar

1A - focus economie College
 

Hemelvaart
 

Sint-Jan Berchmans
 

Sint-Vincentius

1A - focus klassieke talen College
 

Hemelvaart
 

Sint-Jan Berchmans
 

1A - focus kunst - mode Hemelvaart

1A - focus moderne talen College
 

Hemelvaart
 

Sint-Jan Berchmans
 

Sint-Vincentius

1A - focus sociale vorming Hemelvaart
 

Sint-Jan Berchmans
 

Sint-Vincentius

1A - focus technologie Sint-Jan Berchmans
 

VTI

1A - focus STEM-wetenschappen Sint-Vincentius

1A - focus wiskunde - wetenschappen College
 

Hemelvaart
 

Sint-Jan Berchmans

1A - focus wiskunde - STEM-wetenschappen VTI

1B - focus economie Hemelvaart
 

Sint-Jan Berchmans

1B - focus kunst - mode Hemelvaart

1B - focus Nederlands Hemelvaart
 

Sint-Vincentius

1B - focus sociale vorming Hemelvaart
 

Sint-Jan Berchmans
 

Sint-Vincentius

1B - focus technologie VTI
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Schoolware Office 365

Sint-Paulus digitaal

Via het online platform 
Schoolware kan iedere ouder 
ook de schoolgegevens van zijn 
of haar kind(eren) raadplegen. 
Ze vinden er onder meer de 
digitale schoolagenda (met 
lesonderwerpen, taken en toetsen), 
de rapporten, de schoolrekeningen 
en alle brieven of e-mails. Dat 
kan ook heel eenvoudig via de 
Schoolware App op de smartphone.

Op elke campus van de Sint-
Paulusschool gebruiken we het 
elektronische leerplatform Office 
365. Leerlingen krijgen, net als 
alle medewerkers van de Sint-
Paulusschool, een eigen e-mailadres 
(voornaam.naam@sintpaulus.eu) 
en kunnen via hun persoonlijke 
inloggegevens terecht op het 
schoolplatform. Daar vindt elke 
leerling zijn of haar berichten van 
de leerkrachten, extra oefeningen, 
verbetersleutels, de toetsenkalender 
en opdrachten. Leerlingen vinden 
die op hun eigen klaswebsite.
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Sint-Paulusschool

campus Sint-Vincentius
Kerkstraat 86, 8570 Anzegem

tel. 056 69 45 30   info.campussintvincentius@sintpaulus.eu

campusgids 2020

sintpaulus.eu




