Vita et Pax
College
Een klassieke opleiding
Op ons college bieden wij zowel
talengerichte als wetenschappelijke
en wiskundige richtingen aan.
Dit steeds in combinatie met
klassieke talen. Leerlingen kiezen
op die manier bij ons duidelijk
voor een richting met Latijn of
Grieks of een combinatie van
beide. De kleinschaligheid van
onze school zorgt voor een
gezellige en familiale sfeer.

Sober en stijlvol
Stijl, soberheid en solidariteit
vinden we belangrijk. Daarom
kiezen we onder meer voor
een schooluniform.
Marineblauw en grijs zijn
hierin de hoofdkleuren,
uitgebreid met bordeauxrood
voor enkele kledingstukken.

Leerlingenparticipatie
De leerlingenraad, Paxion, is de
spreekbuis van de leerlingen.
Paxion levert een bijdrage aan de
dialoog tussen al wie bij het schoolleven betrokken is. Verder organiseert de leerlingenraad leuke activiteiten zoals een sinterklaashappening, valentijnsactie, Dag van de
jeugdbeweging...

Begeleiding op maat
Onze school is kleinschalig en dat
heeft alleen maar voordelen! Elke
leerling is uniek en krijgt persoonlijke aandacht en begeleiding. De
titularis, leerkrachten en leerlingenbegeleider waken over de positieve
evolutie van het studietraject en
over de persoonlijke ontwikkeling
van de leerlingen, in samenspraak
met de ouders.

Kleinschalig en eigentijds
Onze leerlingen krijgen een stevige
intellectuele uitdaging en worden
in een warme kleinschalige omgeving begeleid op hun weg naar volwassenheid. We stimuleren hun
leergierigheid en creativiteit. We
leren hen zich weerbaar en respectvol op te stellen, beslissingen

te nemen en verantwoordelijkheid
te dragen. Dit gebeurt niet alleen
met de neus in de boeken, maar
ook in diverse activiteiten binnen
en buiten de schoolmuren. De lokalen zijn uitgerust met moderne
technologieën zoals beamers, laptops, smartboards en (draadloos)

internet. Onze mooie, groene omgeving zorgt ervoor dat de leerlingen zich tijdens de pauzes echt
kunnen ontspannen. Ook op sportief vlak komen ze ruim aan hun
trekken.
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Infoavonden
Tijdens de infoavonden op dinsdag 23 februari en
maandag 29 februari 2016 van 19 tot 21 uur,
geven onze eerstejaars aan toekomstige leerlingen een rondleiding door de school. De ouders krijgen ondertussen van de directeur en
enkele leerkrachten een voorstelling van de
school en haar pedagogisch project.
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Oriënteringstest
Kandidaten voor het eerste jaar leggen een
oriënteringstest af. Op basis van het resultaat hiervan en het rapport van de basisschool formuleren we een gefundeerd,
maar vrijblijvend advies i.v.m. de keuze
voor onze school. Deze test is gepland op
woensdag 20 april 2016 van 13.30 tot
15.30 uur. Aanmelden voor de test is
mogelijk vanaf de infoavonden.

Inschrijving
Inschrijven is mogelijk vanaf 31 mei
2016. De capaciteit van het eerste jaar
bedraagt 110 leerlingen.

