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Bij Da Vinci Campus bereiden we de
studenten voor op hogere studies aan de
universiteit of hogeschool en op de
arbeidsmarkt. Een warm team van
leerkrachten, begeleiders en medewerkers
gidst de leerl ingen door de middelbare
school. We bieden een waaier aan
studierichtingen aan op
ASO, TSO en BSO-niveau
die de leerl ingen nog
kunnen aanvullen met een
aantal keuzevakken.
Op deze manier kan elke
jongere zijn of haar talenten
volledig ontplooien. We zetten volop in op
kwaliteitsvol le lessen en op een leerl ing-
gerichte ondersteuning zodat iedere
jongere elke kans met beide handen kan
gri jpen en kan proeven van verschil lende
toekomstperspectieven.

Da Vinci Campus Ronse speelt uiteraard
ook een belangri jke rol in de ontwikkeling
van een positieve levensvisie. Respect voor
elkaar, de leerkrachten en voor iedereen in
onze samenleving is daarom één van onze
drie kernwaarden. Daarnaast i jveren we
ervoor dat al onze leerl ingen met een

positief-kritische ingesteld-
heid de schoolpoorten
achter zich kunnen dicht-
trekken, zodat ze met een
gezonde, genuanceerde blik
het studentenleven of de
arbeidsmarkt kunnen ver-

kennen. Ten slotte dragen we een open
geest hebben hoog in het vaandel, zodat de
studenten alle aspecten van onze diverse
samenleving weten te appreciëren.

EEN SCHAT AAN KANSEN

Hier vorm je
zelf je toe-
komst.
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LESSENTABELLEN
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KEUZEVAKKEN

De leerl ingen ASO en TSO in de tweede en
derde graad kiezen elk jaar zelf een
keuzevak op basis van hun interesses. Op
die manier kan het lespakket aangevuld
worden met uitdagende leerstof en acti-
viteiten die de opleiding van de studenten
compleet maken.

STEM
Voor leerl ingen die wetenschap, wiskunde
en techniek op een actieve manier wil len
gebruiken.
Psychologie & Welzijn
Hier ontdek je hoe ji j en al je medemensen
functioneren in de wereld, waarom je denkt
wat je denkt en wat er al lemaal schuilt in
een brein.
Ondernemen & ICT (2e graad)
Weet je van aanpakken en houd je van
computeren? Dan kan je deze vaardigheden

perfectioneren in dit keuzevak.
Economische topics (3e graad)
Ontdek wat de economie jou te bieden heeft
en hoe je je ondernemingsplannen succes-
vol kunt laten zijn.
ICT (3e graad)
Gebeten om meer te weten over computers
en software? Dan ben je bij ICT aan het
juiste adres!
Sport
Zit je al genoeg sti l op de schoolbanken en
kriebelt het om meer te bewegen? Ontdek
hier nieuwe fysieke uitdagingen die in de
gewone lessen LO niet aan bod komen.
Taal & Cultuur
Voor leerl ingen die zich kunnen laten boeien
door boeken, andere talen, culturen, fi lms,
series, kunst, theater en de ri jkdom die
onze samenleving te bieden heeft.
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Iedere leerl ing kan 's middags in het
schoolrestaurant eten. Je kan kiezen voor
een dagschotel, alternatieve schotel, een
belegd broodje, een kom soep of een
dessert. Je betaalt je maalti jd aan de kassa.

Uiteraard kan je ook je eigen boterhammen
meebrengen.

Leerl ingen die thuis eten kri jgen een groen
pasje om de school te verlaten.

Een gewone schooldag start om 8.30u. en
eindigt om 1 5.25u. of 1 6.1 5u. Op woensdag
eindigen de lessen om 11 u. , 1 2.05u. of
1 2.55u.

Er is een ruime fietsenstal l ing om je twee-
wieler veil ig op te bergen (de poort sluit
ti jdens de lessen).

DAGINDELING /
MIDDAGMAAL
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