Middenschool 1ste graad

SINT- JAN BERCHMANS

middenschool & college Avelgem

Eerste Leerjaar A

Latijn
Moderne
Technische activiteiten
Sociale en technische vorming

Tweede Leerjaar A

Latijn
Moderne wetenschappen
Handel
Sociale en technische vorming
Mechanica-elektriciteit (*)
(*) met praktijk of extra wiskunde

waarom
1+1 méér
is dan 2

College 2de en 3de graad
ASO (2de graad)

Economie (*) - Latijn (*) - Wetenschappen
(*) met 4 of 5 uur wiskunde

ASO (3de graad)

Economie - wiskunde
Economie - moderne talen
Latijn - wiskunde
Latijn - moderne talen
Wetenschappen - wiskunde (*)
(*) met 6 of 8 uur wiskunde

TSO (2de en 3de graad)
Ondernemen en IT (2de graad Handel)
Marketing en ondernemen (3de graad Handel)
ad

Wilt u er meer over weten?
www.sjb-avelgem.be
Sint-Jan Berchmans Avelgem
056 64 42 12
college@sjb-avelgem.be
middenschool@sjb-avelgem.be

Ontdek het tijdens
onze onthaaldag op

zaterdag 10 mei
(met interactief bezoek, leerlingenactiviteiten,
rondleidingen, info en inschrijvingen)
middenschool (eerste graad), Leopoldstraat 19
• voormiddag van 9.30 uur - 12 uur
• namiddag - aanvang om 14 uur stipt
college (tweede en derde graad), Kasteelstraat 12
• namiddag van 14 uur - 18 uur:

www.sjb-avelgem.be

Kasteelstraat 12 8580 Avelgem tel 056 64 42 12

www.scholenavelgem.be
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Zo zit de vork in de steel
Na de basisschool mag je bij ons thuiskomen in de middenschool. Onze kleinschaligheid en landelijke omgeving in een
aparte vestigingsplaats (Leopoldstraat 19) bieden elke leerling een warme thuis in het centrum van Avelgem.
In de middenschool richten wij ons tot leerlingen van 12 tot 14 jaar met tal van kansen om te groeien in leren leren, leven
en kiezen. Met onze uitgebreide zorg garanderen wij jou een soepele instap in het secundair onderwijs. Hier maak je
nog geen definitieve keuzes. Met een intense studiebegeleiding en aanpak op jouw maat helpen wij je stap voor stap op
weg naar een gepaste studiekeuze voor de tweede graad.

Waarom alle goede

dingen uit 3 bestaan
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Goede wijn behoeft geen krans
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Twee scholen, vestigingsplaatsen … onder één naam. Wij zijn groot dankzij onze
kleinschalige aanpak. In Sint-Jan Berchmans Avelgem is de som van één plus één
daarom heel wat meer dan twee… Ontdek hoe wij elke leerling begeleiden op weg
naar morgen: via een sterke individuele studie- en studiekeuzebegeleiding, via een
zorg op maat van zowel de sterke leerling als de leerling met specifieke leerbehoeften.
De totale ontplooiing van elke jongere is onze drijfveer in allerhande initiatieven: leefsleutelprojecten, bezinnings- en leefdagen, leerlingenraden, excursies, sportieve
evenementen, spelactiviteiten … Ons gedreven lerarenteam staat garant voor degelijk,
zorgzaam en gedifferentieerd onderwijs. De resultaten van onze oud-leerlingen zijn
onze drijfveer.
Kom en proef zelf onze kwaliteit …

Hier eet je meer dan enkel letters en cijfers
In het college, vestiging Kasteelstraat 12, heten wij je welkom vanaf de tweede graad (derde jaar). Onze kleinschaligheid
maakt ook hier dat je geen (klas)nummer bent. Ons onderwijs is gericht op kwaliteit door nauw, persoonlijk contact
tussen leerlingen, ouders en leraren, opvoeders, directie.
Onze kwaliteit is jouw troef voor het latere leven, zowel binnen onze ASO-opleidingen als onze afdeling Handel (IT,
ondernemen, marketing). Degelijke kennis vinden wij belangrijk, maar evenzeer helpen wij je via tal van initiatieven in je
verdere groei tot zelfstandige, kritische en ruimdenkende volwassenen met zin voor verantwoordelijkheid.
Zo bereiden wij je voor op het hoger onderwijs en bieden je meer slaagkansen in je latere studie- en beroepsloopbaan
op tal van domeinen: wetenschappen, economie, klassieke en moderne vreemde talen, wiskunde …

