
IEDEREEN IS WELKOM!

Infoavond
4 en 6 februari 
Opendeurdag
zondag 26 april

Opendeurdag
zondag 26 april van 10 tot 17 uur

Alle werkdagen tijdens de schooluren
vanaf maandag 27 april t.e.m. dinsdag 30 juni

Infoavonden met  kans tot inschrijven
woensdag 1 en maandag 6 juli, steeds van 18 tot 21 uur

In de grote vakantie
• alle werkdagen van 14 tot 18 uur

behalve de verlofperiode (van 12 juli t.e.m. 16 augustus)
• na afspraak op zaterdag van 9 tot 12 uur: 4 en 11 juli, 22 en 29 augustus 

Latijn
Moderne

Economie en welzijn (= Verkoop en zorg) 
Land- en tuinbouw
Nijverheid

Agro (= Agrotechnieken)
Economie en organistatie (= Handel)
Maatschappij en welzijn (= Sociale en technische vorming)
Sport
Stem-wetenschappen (= STEM)
Technologie (= Technologie en technieken)
 

De Bernardusscholen hebben GEEN
inschrijvingsstop en GEEN digitaal aanmeldingssysteem.

veerle.uytterschaut@bernardusscholen.be

Je zoon/dochter start vanuit zijn/haar talenten in de A-stroom 
of de B-stroom. We zetten in de eerste graad samen stappen 
om de studiekeuze te verfijnen. De aanpak varieert van eerder 
theoretisch naar meer technisch of uitgesproken praktisch.

KANS TOT INSCHRIJVEN

EERSTE KENNISMAKING

Van harte welkom in Bernardusbron.
Hier start je de eerste graad. Bernardusbron is verspreid 

over twee campussen.

We zorgen ervoor dat onze eerstejaars alle aandacht en 
ruimte krijgen om te groeien tussen hun leeftijdsgenoten.

De brochure van Bernardusscholen geeft een overzicht 
van ons onderwijsaanbod in ASO, TSO, BSO, onderwijs op 

maat (duaal, deeltijds, BuSo, OKAN) 

Via www.bernardusscholen.be verken je ons uniek 
studieaanbod. Accent op élk talent!

Ga gerust eens kijken op de websites en de facebookpagina’s 
van Bernarduscollege en Bernardustechnicum: Ze geven 
een mooie inkijk in het leren en leven op onze scholen!

Bernardusbron campus college, Hoogstraat 30 maakt 
deel uit van een zesjarige school. De leerlingen van de 
eerste graad hebben er een aparte middagpauze.
Bernardusbron campus technicum, Hoogstraat 20 heeft 
een eigen schoolingang, lokalen, refter en speelplaats. 

•

•



We organiseren een kennismakingsavond in september en 
zien elkaar tijdens oudercontacten doorheen het jaar.

We nemen zelf gemakkelijk contact om te informeren over 
wat er op school gebeurt. Daarnaast maken we graag tijd als 
je met ons in gesprek wil gaan.

Elke medewerker is bereikbaar via smartschool of via mail.

We informeren je regelmatig via onze nieuwsbrief.

In ons schoolrestaurant bieden we gratis drinkwater aan. We 
geven elke leerling een herbruikbare drinkfles als geschenk. 
We verkopen enkel suikerarme dranken en gezonde desserts.

Warme duidelijkheid

reflectiegesprekken    sportdag
sinterklaasbezoek   Leren, Leven en Beleven

•
•

Talenten ontplooien lukt beter in een warme school waar 
leerlingen fouten kunnen maken met zicht op wat mag en 
wat niet mag.

We maken tijd om elkaar te leren kennen. We beleven samen 
plezier. We geven kansen wanneer het moeilijker gaat en 
houden rekening met individuele verschillen.

We moedigen leerlingen aan om respectvol met elkaar om te 
gaan. We leren zorg te dragen voor onszelf en voor elkaar.

Waar het kan, gebruiken 
we de fiets. We dragen 
een (gratis!) fluohesje.

We werken samen met 
Sport-na-School, zodat 
onze leerlingen naschools 
kunnen sporten.

Samen maken we werk 
van een nette school en 
hebben we oog voor het 
milieu.

•

•

•
•
•

•

Onze leraars zijn het eerste aanspreekpunt.
Elke klas heeft een klassenleraar.
Leerlingen kunnen op elk moment terecht bij onze 
ondersteuners.
Onze leerlingbegeleiders staan dagelijks voor je klaar 
in ‘HET KOMPAS’: daar kan je steeds terecht.
Wanneer het nodig is, werken we samen met het CLB en 
externe ondersteuners (Ondersteuningsnetwerk Vlaamse 
Ardennen of OVA).
De directeur maakt zich graag vrij wanneer een gesprek 
nodig is.

We zorgen ervoor dat onze eerstejaars alle aandacht en 
ruimte krijgen om te groeien tussen hun leeftijdsgenoten.

We weten dat motivatie en waardering essentieel zijn in het 
leerproces. We zoeken samen om alle leerlingen positief te 
stimuleren en alle kansen te geven.


