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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 leerlingen door de middelbare 
school. We bieden een waaier 
aan studierichtingen aan op 
ASO, TSO en BSOniveau 
die de leerlingen nog kunnen 
aanvullen met een aantal 
keuzevakken.
Op deze manier kan elke 
jongere zijn of haar talenten 
volledig ontplooien. We zetten 
volop in op kwaliteitsvolle lessen en  op een 
leerlinggerichte ondersteuning zodat iedere  
jongere elke kans met beide handen kan 
grijpen en kan proeven van verschillende 
toekomstperspectieven.  

Da Vinci Campus Ronse speelt uiteraard 
ook een belangrijke 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 ijveren we 

ervoor dat al onze leerlingen 
met een positiefkritische in
gesteldheid de school
poorten achter zich kunnen 
dichttrekken, 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 ap
preciëren.

EEN SCHAT AAN KANSEN

Hier vorm je 
zelf 

je toekomst.
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ONDERWIJSHERVORMING 
IN HET DERDE JAAR

In september 2019 ging de onderwijsher
vorming van start in het 1e jaar. Bij de start 
van het schooljaar is de vernieuwing in het 
derde jaar beland en kunnen we nu nog 
meer interessante vakken en richtingen aan
bieden. 

Van het 4e t.e.m. 7e jaar gebruiken we nog 
de klassieke, gekende benamingen ASO, 
BSO en TSO. Voor het derde jaar worden 
dat deze 3 nieuwe finaliteiten:  'doorstroom', 
'arbeidsmarkt' en 'dubbele finaliteit'.

Leerlingen die willen verder studeren aan de 
universiteit of hogeschool kiezen voor de fi
naliteit doorstroom. Je krijgt een sterk the
oretische opleiding en een brede algemene 
vorming.

In de finaliteit arbeidsmarkt bereiden we je 

optimaal voor op het beroepsleven. Aan het 
einde van je studies beschik je over de 
nodige kwalificaties om aan de slag te gaan 
op de arbeidsmakrt.

Als je op zoek bent naar een combinatie van 
theorie en praktijk, kun je terecht bij de 
dubbele finaliteit. Na deze opleiding kun je 
gaan werken maar je kunt ook in een aantal 
vervolgopleidingen terecht, o.a. in het hoger 
onderwijs.

Op onze website davicicampus.be vind je 
onder het kopje 'Studiekeuze' meer info over 
al deze richtingen. Contacteer ons gerust via 
het contactformulier op onze website of via 
telefoon als je vragen hebt of toelichtingen 
wenst.



8



9



10



11

KEUZEVAKKEN

De leerlingen doorstroom, ASO en TSO in 
de tweede en derde graad kiezen elk jaar 
zelf een keuzevak op basis van hun in
teresses. Op die manier kan het 
lessenpakket aangevuld worden met uitda
gende leerstof en activiteiten die de 
opleiding van de studenten compleet 
maken.

STEM
Voor leerlingen die wetenschap, wiskunde 
en techniek op een actieve manier willen 
gebruiken.
Psychologie & Welzijn
Hier ontdek je hoe jij en al je medemensen 
functioneren in de wereld, waarom je denkt 
wat je denkt en wat er allemaal schuilt in een 
brein.
Ondernemen & ICT (2e graad)
Weet je van aanpakken en hou je van com

puteren? 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 ondernemingszin succesvol 
verder kan ontwikkelen.
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 stil op de schoolbanken en 
kriebelt het om meer te bewegen? Ontdek 
hier nieuwe fysieke uitdagingen die in de ge
wone lessen LO niet aan bod komen.
Taal & Cultuur
Voor leerlingen die zich kunnen laten boeien 
door boeken, andere talen, culturen, films, 
series, kunst, theater en de rijkdom die onze 
samenleving te bieden heeft.
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Iedere leerling kan 's middags in het 
schoolrestaurant eten.  Je kan kiezen voor  
een belegd broodje, een kom soep of een 
dessert. Je betaalt je maaltijd aan de kassa.

Uiteraard kan je ook je eigen boterhammen 
meebrengen.

Leerlingen die thuis eten, krijgen een groen 
pasje om de school te verlaten.

Een gewone schooldag start om 8.30u. en 
eindigt om 15.25u. of 16.15u. Op woensdag 
eindigen de lessen om 11u., 12.05u. of 
12.55u.

Er is een ruime fietsenstalling om je twee
wieler veilig op te bergen (de poort sluit 
tijdens de lessen). 

DAGINDELING / 
MIDDAGMAAL
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RENÉE MEEWIS (6GWW) IN VOORBEREIDING VOOR DE GEÏNTEGREERDE PROEF



DA VINCI CAMPUS RONSE
GUSTAVE ROYERSLAAN 39

9600 RONSE
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WEB: DAVINCICAMPUS.BE
MAIL: INFO@DAVINCICAMPUS.BE

FACEBOOK: DAVINCICAMPUS
TWITTER: @DAVINCICAMPUS
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