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We zijn een katholieke secundaire school. Onze twee campussen bieden een ruime 

waaier aan studierichtingen in aso, tso en bso: het volledige domein Maatschappij en 

welzijn, Humane wetenschappen en Biotechnologische STEM-wetenschappen.  

We willen al onze leerlingen een stevige basis meegeven en grondig voorbereiden op het 

werkveld of het hoger onderwijs. Via toekomstgericht en vernieuwend onderwijs dat 

aansluit bij hun leefwereld, ontwikkelen onze leerlingen de nodige kennis en 

vaardigheden. We zorgen daarbij voor een stimulerende en positieve leef- en 

leeromgeving om hen graag te laten leren. 

Vanuit deze stevige basis kunnen leerlingen ook realistisch keuzes maken, onder meer op 

studie- en beroepsvlak. We zetten onze leerlingen zo aan tot levenslang leren.  

We waarderen en stimuleren elk talent en de creativiteit van onze leerlingen. We hebben 

vertrouwen in hen en in hun groeimogelijkheden. We willen iedereen aanmoedigen en zo 

zelfvertrouwen geven en motiveren. Jongeren krijgen de kans om te leren uit fouten.                                                                          

Elke leerling alle kansen geven is een belangrijk doel. We geven persoonlijke begeleiding 

aan leerlingen die meer zorg nodig hebben en hebben extra aandacht voor wie het 

moeilijk heeft.  

We kiezen tegelijk voor het meegeven van weerbaarheid: we willen jongeren opvoeden tot 

gelukkige en zelfstandige volwassenen die tegen een stootje kunnen. We brengen hen 

een gezonde levensstijl bij zodat ze positief kritisch staan tegenover de uitdagingen van 

onze samenleving. Ook de ontwikkeling van taalvaardigheid vinden we heel belangrijk. 

Daarom bieden we ook ruimte voor initiatief van leerlingen en ouders en geven we hen 

graag een stem. Iedereen is belangrijk en voelt dit ook.  

We willen dat iedereen zich goed voelt op school. Daarom leren we leerlingen omgaan 

met afspraken. Dit is essentieel voor het goed functioneren in de maatschappij, het 

werkveld en in persoonlijke relaties.  

We engageren ons om onze leerlingen op te voeden tot solidariteit en verbondenheid en 

hen verantwoordelijkheid te leren opnemen in onze samenleving. We willen hen leren 

respect te hebben voor elkaar, zichzelf en hun leefomgeving. Zo kunnen we samen 

bouwen aan een menswaardige en rechtvaardige samenleving.  

Deze levenswaarden, die we willen voorleven, vinden hun inspiratie in onze christelijke 

mensvisie. De christelijke bezieling vormt het fundament van onze school als leer- en 

leefgemeenschap en vormt de voedingsbodem voor ons denken en handelen. 

 


