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 De schooldag start om 8.30u. en eindigt om 15.25u. of 
16.15u. Leerlingen kunnen tussen 15.25u. en 16.15u. elke   
dag naar de huiswerkklas. 
Da Vinci Campus is omringd met groen. Tijdens de   
pauzes en ook tijdens de lessen lichamelijke opvoeding   
kunnen de leerlingen hiervan genieten. Per graad is er   
een aparte speelplaats en onder de middag kunnen de   
leerlingen van de eerste graad sporten onder   
begeleiding.

Op deze manier kan elke jongere zijn of haar talenten volledig ontplooien. We zetten volop in op   
kwaliteitsvolle lessen, op een leerlinggerichte ondersteuning en een gepaste orde & discipline   
om elke jongere, zo ver als zijn of haar talenten toelaten, in optimale omstandigheden zich te   
laten ontwikkelen.

Bij Da Vinci Campus Ronse bereiden we de studenten voor op hogere   
studies aan de universiteit of hogeschool én op de arbeidsmarkt. Een   
warm team van leerkrachten en begeleiders gidst de leerlingen door   
de middelbare school. We bieden een waaier van studierichtingen aan   
op ASO, TSO en BSO-niveau die de leerlingen nog kunnen aanvullen   
met een aantal keuzevakken. 

studierichtingen 1ste graad
1ste jaar



• In het keuzevak STEM  ga je onderzoekend en projectmatig aan de slag rond wetenschappen en   
technologie. Er wachten je hier heel wat uitdagingen alleen of in groep.

• Wil je graag leren koken en wil je graag meer weten over zowel fysieke als mentale gezondheid? Dan is   
het keuzevak gezondheid en welzijn beslist iets voor jou.

• In het keuzevak ondernemen & ICT vertrek je van een grondstof (bv. appel) en werk je tot een   
afgewerkt product (appelsap). Daarna is het ook aan jou om het afgewerkt product aan de man te   
brengen.

• Sport je graag en hou je van sportieve uitdagingen? Dan is het keuzevak sport iets voor jou.
• Wil je meer weten over de basis van verschillende (moderne) talen en de fundamenten van onze   

westerse beschaving?  Dan ontdek je hier meer over in de lessen Latijn.

In 1 B en 2 B staan er voor het grootste deel van de   
vakken 2 leraren voor de klas.  
Ook in 1 A kan je er voor kiezen om vanaf 1 september   
2018 een groot deel van de lessen in de co-teachings-  
klas te krijgen. Elke groep (1 B, 2 B en 1 A) heeft zijn   
eigen co-teachingsklas, telkens met een aparte   
instructieruimte. 

Keuzevakken

2de jaar



Studierichtingen 2de graad
ASO

TSO



BSO

Iedere leerling kan 's middags in het schoolrestaurant eten.   
Je kan kiezen tussen verschillende warme gerechten (4,50   
euro), een klein (1,50 euro) of groot (3,00 euro) belegd   
broodje of een kom soep (0,50 euro). 
Je kan ook je lunchpakket meenemen.
Bij mooi weer kunnen leerlingen van de 3de graad buiten   
eten aan de picknicktafels.

In Da Vinci Campus Ronse wordt er gewerkt met Smartschool,   
een elektronisch leerplatform. Je kan dit gebruiken op je pc,   
tablet of smartphone.
Alle leerlingen, ouders en het personeel hebben een account. 
De schoolagenda, je  punten en digitale toegang tot je vakken   
zijn enkele voorbeelden van wat je kan terugvinden op   
Smartschool. 
Het berichtensysteem maakt het mogelijk om vlot te   
communiceren.



TSO

ASO

Studierichtingen 3de graad



BSO



Da Vinci Campus Ronse
G. Royerslaan 39
9600 Ronse
055 23 06 60
info@davincicampus.be
davincicampus.be
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Het Da Vinci Campus team staat klaar om je mee op weg te nemen.

digitale school
groene school


