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Ik ben hier graag voor de ‘goeie
morgen’ en het ‘prettig weekend’
met een lach.
Xander

OL OVERSTAP LAGERE SCHO
MIDDELBARE SCHOOL

“Ik heb hier snel nieuwe
vrienden gemaakt”.
Eerstejaar student

LEREN, LEVEN EN

BELEVEN

Tijdens de proefwerk
enperiode
merkte ik op dat mijn
zoon zijn
eigen studieplanning
gemaakt
had. Dit resulteerde in
een
prachtig resultaat.
Véronique - Ouder van
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een eerstejaar

KOMPAS

Ben je even het noorden kwijt? Heb je
nood aan een gesprek? Bij ons kan je
terecht voor alle vragen en problemen
rond welbevinden, vriendschappen,
bezorgdheden of emotionele zaken
Onze leerlingenbegeleiders
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Onder de naam Bernardusscholen werken alle
scholen van het katholiek secundair onderwijs te
Oudenaarde aan een fijn schoolklimaat vanuit een
duidelijke visie en welomlijnde missie.
Onze scholengroep biedt een gevarieerde waaier aan
studierichtingen. Elke jongere verdient onderwijs op
maat van zijn talenten.
Ben je op zoek naar algemeen vormend, technisch
of beroepsonderwijs? Is voltijds of deeltijds iets voor
jou?
Ga je voor gewoon of buitengewoon
onderwijs? Heb je recht op een taalbad van
minimaal één schooljaar? Bij ons kan iedereen zijn
droomrichting vinden:
ACCENT OP ÉLK TALENT!

ONZE AMBITIE: TO B OR NOT TO B
Met een enthousiasmerend project, gemotiveerde leerkrachten en een uniek onderwijsaanbod willen de
Bernardusscholen elke leerling laten groeien tot een bekwame, betrokken en bezielde jongere.

BEKWAAM

BETROKKEN

BEZIELD

Ik kom hier graag naar

Mijn school is uniek omdat

De leerkrachten helpen je het

onze verschillen Warre

Gregory

school omdat ik goede
leerkrachten heb Mo
Bundel je passie met

nauwkeurigheid, talent met
gedrevenheid?
Ben je een bezige bij die graag
een uitdaging aangaat?
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we kunnen samenleven met al
Bouw je graag mee aan een
warme, open en verbindende
school?
Ben je benieuwd naar een wijde
wereld?

juiste pad te kiezen

Bruis je van enthousiasme en
creativiteit?
Ben je begeesterd om het beste
uit jezelf te halen?
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In de Bernardusbron verwelkomen we meisjes

Voor alle leerlingen van de eerste graad

en jongens die de lagere school verlaten. Op

creëren we een eigen kader, met eigen

twee aan elkaar grenzende campussen bieden

directie, leerkrachten, lokalen, speelplaatsen

we leerlingen van 12 tot 14 jaar de kans om een

en dagindeling. We volgen alle leerlingen

brede vorming te verwerven.

persoonlijk op in kleine klasgroepen.
Samen met de ouders zoeken wij uit waarin de

• De Bernardusbron campus college

leerlingen sterk zijn.

(Hoogstraat 30) vertrekt vanuit een
theoretische invalshoek. De studierichtingen

We leren hen een goede studiehouding

bereiden voor op kennisgericht onderwijs.

en -methode aan. We geven inzicht in alle
studierichtingen van de hogere jaren. We

• De aanpak in de Bernardusbron campus

begeleiden de leerlingen bij het maken van een

technicum (Hoogstraat 20) is meer technisch

persoonlijke keuze, met accent op élk talent.

en/of praktisch van aard. De studierichtingen
bereiden voor op een technische vorming of
op een beroepsopleiding.

Dankzij de verkenningsdag was ik heel
goed voorbereid op mijn eerste schooldag.
Louise
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Hou je van een theoretische uitdaging, ben

Ben je handig en technisch aangelegd?

je geboeid door taal en cultuur, verdiep

Heb je groene vingers? Zit ondernemen je

je je graag in mens en maatschappij,

in het bloed? Hou je van sociaal contact?

ben je gefascineerd door wiskunde of

Ben je sportief of droom je van een job als

wetenschappen...dan is de Bernardusbron

wetenschapper? Kom het uitzoeken in onze

campus college voor jou de ideale keuze.

Bernardusbron campus technicum.

1STE JAAR

2DE JAAR

Klassieke vorming

Grieks-Latijn
Latijn

Moderne talen en
wetenschappen

Moderne talen en
wetenschappen

In het tweede jaar kunnen alle leerlingen er voor kiezen om de
vakken Aardrijkskunde en Geschiedenis te volgen in het Engels
(= CLIL of ‘Content and Language Integrated Learning).

De Bernardusbron campus college bereidt
voor op een theoretische, kennisgerichte
studiekeuze. De studierichtingen die in
de tweede en derde graad hierbij nauw
aansluiten, vind je op pagina 8. Daarom
werkt deze bron nauw samen met het
Bernarduscollege.

Een technische vorming
1STE JAAR EN 2DE JAAR*
Agro (= Agrotechnieken)
Economie en organisatie (= Handel)
Maatschappij en welzijn (= Sociaal-technische vorming)
Sport
Stem-wetenschappen (= STEM)
Technologie (= Technologie en technieken)
* Vanaf schooljaar 2019-2020 start de onderwijshervorming in het
eerste leerjaar waarbij enkele richtingen veranderen van naam. De
oude benaming staat tussen de haakjes. Jaar per jaar schuift de
onderwijshervorming op.

Een beroepsopleiding
1STE JAAR

2DE JAAR

Economie en welzijn
(= verkoop en zorg)

Economie en welzijn
(= verkoop en zorg)

Land- en tuinbouw

Land- en tuinbouw

Nijverheid

Bouw en hout
Elektriciteit en mechanica

De Bernardusbron campus technicum bereidt
voor op een technische vorming of op een
beroepsopleiding. De studierichtingen die in de
tweede en derde graad hierbij nauw aansluiten,
vind je op pagina 11. Daarom werkt deze bron
nauw samen met het Bernardustechnicum.

CONTACTGEGEVENS
CONTACTGEGEVENS

Bernardusbron campus technicum

Bernardusbron campus college

Hoogstraat 20, 9700 Oudenaarde

Hoogstraat 30, 9700 Oudenaarde

Tel: 055 33 46 80

Tel: 055 33 46 70 - info@bernarduscollege.be

info@bernardustechnicum.be

www.bernardusbron.be

www.bernardusbron.be

facebook.com/bernarduscollege.oudenaarde

facebook.com/bernardustechnicum

instagram.com/bernarduscollege

instagram.com/bernardustechnicum
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In het tweede jaar kreeg ik geschiedenis en
aardrijkskunde in het Engels. Nu kies ik ervoor om
godsdienst in het Engels te volgen. Ik merk dat ik de
taal al veel beter beheers.
Meryem

LESSENTABEL EN BEHEERSINGSNIVEAU
We onderscheiden in onze lessentabel drie soorten
vakken
- De algemene vorming bevat de vakken die alle

B-STROOM

A-STROOM

leerlingen worden aangeboden. Ze vertrekken
van hetzelfde leerplan maar de moeilijkheidsgraad

praktisch

technisch-praktisch

Economie
en welzijn

Agro

theoretisch

hangt af van de studierichting die de leerling volgt.
- Met de Bernardusscholen leggen we twee
accenten. ICT+ geeft naast het ICT-leerplan ook
het begin van programmeren. Met LLB (= leren,
leven en beleven) zetten we onze ambitie (zie
pagina 3) om in de praktijk.
- De keuzevakken leggen de basis voor de richting.

Land- en
tuinbouw

We delen onze richtingen op in drie
beheersingsniveaus, van praktisch
theoretisch
6

.

tot

Nijverheid

Technologie
(= Technologie
& technieken)

Economie en
organisatie
(= Handel)

Latijn

Maatschappij
en welzijn
(= Sociaaltechnische
vorming)

Moderne

Sport

STEM
wetenschappen
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KEUZE-UREN

ACCENT

ALGEMENE VORMING

MODERNE

LATIJN

STEMWETENSCHAPPEN

SPORT

MAATSCHAPPIJ
& WELZIJN

ECONOMIE &
ORGANISATIE

TECHNOLOGIE

AGRO

1STE LEERJAAR A

NIJVERHEID

LAND- &
TUINBOUW

ECONOMIE &
WELZIJN

1STE LEERJAAR B

Aardrijkskunde

-

-

-

2

2

2

2

2

2

2

2

Beeld

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Engels

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Frans

2

2

2

3

3

4

3

3

3

3

4

Geschiedenis

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

Godsdienst

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Lichamelijke Opvoeding

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Maatschappelijke vorming

3

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

Mens & samenleving

-

-

-

2

2

2

2

2

2

2

2

Muziek

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Natuurwetenschappen

-

-

-

2

2

2

2

2

2

2

2

Nederlands

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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Techniek

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

Wetenschappen

3

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

Wiskunde

4

4

4

4

4

5

4

4

5

4

5

ICT+

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

LLB

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

1

Agro

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

Biologie

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

Bouw

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Economie en organisatie

2

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

Elektriciteit

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

Elektromechanica

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

Hout

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

Landbouw

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Latijn

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

Maatschappij en welzijn

2

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

Mechanica

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

Sport

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

STEM

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

Tuinbouw

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Voeding-verzorging

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

* = deze richtingen krijgen LLB in projectvorm.

Mijn school is cool omdat de praktijklessen
leuk zijn en we veel bijleren
Noah
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DE ZES DOMEINEN VAN HET
BERNARDUSTECHNICUM

8

ECONOMIE EN ORGANISATIE

LAND- EN TUINBOUW

Heb je zin voor initiatief of ben je creatief? Ben je
administratief of commercieel aangelegd? Heb je
aanleg voor talen? Spreekt een beroep als verkoper
of winkelbeheerder je aan? Dan vind je in dit domein
vast en zeker de studierichting die bij je past!

Wil je leren in de natuur, over de natuur? Dan biedt
dit domein voor elk wat wils. We starten algemeen
in de tweede graad en laten je de wereld ontdekken
van plant, dier en milieu. In de derde graad maak je
een concrete keuze.

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

SPORT

Ben je sociaal voelend en wil je die vaardigheden
ontwikkelen? Ben je creatief en werk je graag met
mensen? Of heb je interesse in voeding, verzorging
en gezondheid? Dan vind jij vast en zeker jouw
richting in dit domein!

Ben je sociaal en sportief aangelegd? Heb je interesse
in wetenschappen en in sportgerelateerde kennis?
Spreekt lichaamsbeweging en gezondheid je aan?
Dan kan sport jouw keuze worden zowel op algemeen
vormend (ASO) als op technisch (TSO) niveau.

STEM

TAAL EN CULTUUR

In de wondere wereld van STEM komen de
meest uiteenlopende talenten tot ontplooiing.
Je vindt er zowel sterk theoretische, technische als
praktische richtingen en dit in tal van sectoren als
wetenschappen, hout, bouw, metaal, ict.

Hou je van taal en wil je jouw communicatievaardigheden verder ontwikkelen? Ben je sociaal
en vlot met woorden? Ben je geboeid door kunst
en cultuur? Dan is dit domein jouw uitverkoren
studieterrein!
WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE

Het Bernardustechnicum is uniek door zijn rijk aanbod. Het bundelt in zes domeinen een indrukwekkend
geheel van technische richtingen en beroepsopleidingen met de nadruk op een brede technische en
praktische vorming.

VERSCHILLENDE TYPES ONDERWIJS
In het Bernardustechnicum onderscheiden we drie
types richtingen
•

de richtingen links in het schema (op pag.11)
bereiden jou voor op een studie in het hoger
onderwijs (= doorstroming). Je krijgt heel wat
uren algemene en technische vakken, vaak
aangevuld met een aantal praktijkuren.

•

de richtingen midden in het schema (op pag.11)
hebben een dubbele bedoeling (= doorstroming
en arbeidsmarkt). Je kan na het zesde (of
zevende) jaar succesvol verder studeren of er voor
kiezen onmiddellijk te gaan werken.

Land- en
tuinbouw

Sport

•

de richtingen rechts in het schema (op pag.11)
leiden jou op tot een vakbekwame leerling
(= arbeidsmarkt) en is gericht op een directe
tewerkstelling na het secundair onderwijs.

Maatschappij
en welzijn

Economie en
organisatie

STEM

Je kan vaak een bijkomend specialisatiejaar volgen.

Taal en
cultuur

CONTACTGEGEVENS
Bernardustechnicum
Hoogstraat 10, 9700 Oudenaarde
Tel: 055 23 22 10

BERNARDUSTECHNICUM

info@bernardustechnicum.be
www.bernardustechnicum.be
facebook.com/bernardustechnicum
instagram.com/bernardustechnicum
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Hieronder vind je de vermoedelijke studierichtingen die vanaf 2021 met de onderwijshervorming zullen ingericht worden. Pas in de loop van 2020 krijgen

we zicht op de nieuwe naamgeving en op de invulling van de studierichtingen. Het schema is onder voorbehoud. Het zevende jaar is niet opgenomen in het

TWEEDE GRAAD

DERDE GRAAD

TWEEDE GRAAD

DERDE GRAAD

DOORSTROMING

DERDE GRAAD

Bedrijfswetenschappen
(= Handel)

DOORSTROMING EN ARBEIDSMARKT

TWEEDE GRAAD

Bedrijfswetenschappen
(= Handel)
Agrotechnieken dier
(= Dier- en
landbouwtechnische
wetenschappen)
Agrotechnieken plant
(= Planttechnische
wetenschappen)

(NIEUW)

Plant-, dier- en
milieutechnieken

Gezondheidszorg

Welzijnswetenschappen
(= Gezondheids-en
welzijnswetenschappen)

Technologische
wetenschappen en
engineering**

Mechatronica

Informatie- en communicatiewetenschappen

Biotechnologische
en chemische
wetenschappen

Maatschappij en
welzijnswetenschappen
(= Sociaal-technische
wetenschappen)

Bedrijfsorganisatie

Maatschappij en welzijn

(NIEUW)

Technologische
wetenschappen**

Biotechnische
wetenschappen

Sportwetenschappen** (ASO)

(NIEUW)

(NIEUW)

Elektrotechnieken
Houttechnieken
Mechanische
vormgevingstechnieken

Taal en communicatie
(= Secretariaat-talen)

Sportwetenschappen* (ASO)

Bedrijf en organisatie

Dier en milieu
(= Landbouw)

Binnenschrijnwerk
en interieur

Taal en communicatie
(= Handel-talen)

Houttechnieken

Elektromechanische
technieken
- optie Mechanische
technieken
- optie Elektrotechnieken

Sportbegeleiding

Onthaal, organisatie en
sales (= Verkoop)

Plant, dier en milieu
Plant en milieu
(= Tuinbouw en
groenvoorziening)

Verzorging

Bouw

Ruwbouw duaal

Zorg en welzijn
(= Voeding en verzorging)

Elektriciteit

Sanitaire en
verwarmingsinstallaties

(NIEUW)

Beweging en sport

Hout

Sport

Organisatie en logistiek
(= Kantoor en verkoop)

ARBEIDSMARKT

schema omdat er nog geen voorstellen van wijziging bekend zijn.
DOMEIN

Economie en
organisatie

Land- en
tuinbouw

Maatschappij
en welzijn
Sport

STEM

Taal en cultuur

* = wie sportwetenschappen kiest in het derde jaar, heeft bij voorkeur in de eerste graad een studierichting gevolgd in Bernardusbron campus college.
** = deze studierichtingen bereiden (ook) voor op een academische bachelor /master.
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Op het Bernarduscollege krijgen we tijd en ruimte
om onze eigen activiteiten te organiseren.
Charles en Sara

Op het Bernarduscollege kan je voor alle studierichtingen algemeen secundair onderwijs terecht. Onze
brede vorming (van 14 tot 18 jaar) bereidt jou voor op een overstap naar het hoger onderwijs. Kritisch
denken, creativiteit en verantwoordelijkheidszin vormen de rode draad doorheen onze opleidingen.
Hieronder vind je de vermoedelijke studierichtingen die vanaf 2021
met de onderwijshervorming zullen ingericht worden.
2DE GRAAD

3DE GRAAD

Economische wetenschappen

Economie-moderne talen
Economie-wiskunde

Grieks-Latijn

Grieks-Latijn
Grieks-wiskunde

Humane wetenschappen

Humane wetenschappen

Latijn

Latijn-moderne talen
Latijn-wetenschappen
Latijn-wiskunde

Moderne talen (NIEUW)

Moderne talen-wetenschappen

Natuurwetenschappen (= Wetenschappen)

Wetenschappen-wiskunde

De school zet in op CLIL. De afkorting staat voor ‘Content and Language Integrated Learning’ en is een vorm
van meertalig onderwijs. Alle leerlingen van het vierde jaar kunnen er voor kiezen om het vak Godsdienst te
volgen in het Engels.

CONTACTGEGEVENS
Bernarduscollege
Hoogstraat 30, 9700 Oudenaarde
Tel: 055 33 46 70
info@bernarduscollege.be
www.bernarduscollege.be
facebook.com/bernarduscollege.oudenaarde
instagram.com/bernarduscollege
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Ik weet altijd bij wie ik terecht
kan bij problemen.
Laure

12
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Bernardusvija staat voor Vorming en Integratie van
Jongeren via Arbeid. Het is ons centrum voor leren
en werken. Jongeren combineren er doelgericht
school en werk. Voor elke beroepsopleiding van het
Bernardustechnicum hebben we hier een passend
alternatief.

INDIVIDUELE LEERTRAJECTEN
Op basis van je vooropleiding, vaardigheden en
mogelijkheden maken we voor jou een persoonlijk
leertraject, dat je in je eigen tempo afwerkt. Voor wie
nog niet arbeidsrijp is, zijn er trajecten die helpen om
een juiste arbeidshouding te ontwikkelen.

VOOR ELK WAT WILS
We bieden opleidingen aan in bijna alle domeinen
van het technicum: bouw, hout, metaal, tuinbouw,
horeca, verkoop, administratie, logistiek en zorg.

CONTACTGEGEVENS
Bernardusvija
Ter Eecken 6, 9700 Oudenaarde
Tel: 055 33 09 62
info@bernardusvija.be
www.bernardusvija.be

WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE
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Hier mag je echt zijn wie je bent 		
Luka

Bernardusdriesprong is onze school op maat van
de jongere met een verstandelijke beperking
en / of een autismespectrumstoornis (type
basisaanbod, type 2 en type 9). In de nabije
begeleiding staan de individuele ontwikkeling en
groei voorop. Op basis van de mogelijkheden van
de jongere organiseren we 3 opleidingsvormen.
In opleidingsvorm 1 zorgen we er voor dat de
zelfredzaamheid van iedere jongere zo groot
mogelijk wordt. We bereiden de jongeren voor op
een beschermd of begeleid leven.
In opleidingsvorm 2 begeleiden we de jongeren
naar maatschappelijke zelfstandigheid. Hierbij
krijgt het aanleren van de juiste arbeidshouding
veel aandacht. We bereiden de jongeren voor op
een tewerkstelling in een begeleid werkmilieu
zoals een maatwerkbedrijf.
Opleidingsvorm 3 is er voor de jongeren die
een beroep willen aanleren maar die hierbij
extra begeleiding nodig hebben. We leiden
jongeren op tot metselaar, schilder-decorateur en
grootkeukenmedewerker.

CONTACTGEGEVENS
Bernardusdriesprong
Vlaanderenstraat 6, 9700 Oudenaarde
Tel: 055 30 19 99
info@bernardusdriesprong.be
www.bernardusdriesprong.be
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okan

WAT IS OKAN?
OKAN betekent OnthaalKlas voor Anderstalige
Nieuwkomers. Een OKAN-klas zorgt voor aangepast
onderwijs voor leerlingen die onlangs in België zijn
aangekomen en het Nederlands niet beheersen.
Je leert op een intensieve manier Nederlands. Je

VOOR WIE?
•

Je bent tussen 12 en 18 jaar.*

•

Je woont nog niet langer dan 1 jaar

wordt ook voorbereid op een doorstroom naar het
reguliere onderwijs, het deeltijds onderwijs of een

ononderbroken in België. *
•

passende job. Naast de OKAN-leerkrachten zijn er
ook vervolgschoolcoaches. Zij begeleiden je tijdens

thuistaal.
•

het OKAN-jaar in je zoektocht naar een gepaste
studiekeuze. De coaches blijven je opvolgen, ook nadat
je de OKANschool hebt verlaten.

Nederlands is niet je moedertaal of je
Je kent niet genoeg Nederlands om les te
volgen in een Nederlandstalige school.

•

Je bent nog niet langer dan 9 maanden
ingeschreven in een Nederlandstalige
school.*

De meeste leerlingen die in september bij ons starten
kunnen het volgende schooljaar doorstromen naar het
reguliere onderwijs. Leerlingen die in de loop van het

(*) Als je niet aan deze voorwaarden voldoet kan hierop
een uitzondering worden gemaakt. Je kan dan met een
toelatingsklassenraad toch worden ingeschreven.

schooljaar inschrijven kunnen achteraf nog een extra

JE BENT 11 JAAR?

jaar OKAN volgen indien dat nodig is.

We raden je aan om in te schrijven in OKAN
i.p.v. in het lager onderwijs. In OKAN krijg je
een voltijds programma voor anderstalige
nieuwkomers, we helpen je met je
studiekeuze en blijven je ook na OKAN
begeleiden.

CONTACTGEGEVENS
Bernardusokan
Gelukstede 2, 9700 Oudenaarde
Tel: 0489 72 47 76
okan@bernardusscholen.be

WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE
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DE BERNARDUSSCHOLEN HOUDEN EEN GEZAMENLIJKE OPENDEURDAG OP ZONDAG 26 APRIL 2020 VAN 10 TOT 17 UUR.
HOOGSTRAAT 10 & 20 Bernardusbron campus technicum

Bernardustechnicum

HOOGSTRAAT 30 Bernardusbron campus college

Bernarduscollege

DIE DAG KAN JE OOK ONZE EXTERNE CAMPUSSEN BEZOEKEN
- Campus Axelwalle, Axelwalle 14, Oudenaarde, Heurne (Landbouw)
- Campus Gelukstede, Gelukstede 2, Oudenaarde (Wetenschappen, Technologie en technieken)
- Campus Tivoli, Tivolistraat 98, Oudenaarde, Volkegem (Tuinbouw)

Bernardusdriesprong houdt een openklasweek van 4 tot
en met 8 mei in de Vlaanderenstraat 6 te Oudenaarde.

Voor een bezoek aan of een inschrijving in Bernardusvija en
Bernardusokan, neem je best contact op met de coördinator: 055/330962
of toon.vroman@bernardusscholen.be (ook in de vakantieperiode).

okan

INSCHRIJVINGEN
ALLE INSCHRIJVINGEN GEBEUREN IN
HOOGSTRAAT 10 & 20						HOOGSTRAAT
30 Bernardusbron campus college
Bernardusbron campus technicum

Bernardustechnicum

Bernarduscollege

TER EECKEN 6							
VLAANDERENSTRAAT 6 Bernardusdriesprong
Bernardusvija

INSCHRIJVINGSMOMENTEN
•

Opendeurdag: zondag 26 april van 10 tot 17 uur (niet voor Bernardusdriesprong / Bernardusvija).

•

Alle werkdagen tijdens de schooluren vanaf maandag 27 april tot en met dinsdag 30 juni.

•

Infoavonden met kans tot inschrijven: woensdag 1 juli en maandag 6 juli,
steeds van 18 tot 21 uur (niet voor Bernardusdriesprong / Bernardusvija).

•

In de grote vakantie:
- alle werkdagen van 14 tot 18 uur, (inclusief 11 juli!), behalve in de verlofperiode (van zondag 12 juli tot en met zondag 16 augustus).
- na afspraak op zaterdagvoormiddag van 9 tot 12 uur: op 4 juli, 11 juli, 22 augustus, 29 augustus.

WWW.BERNARDUSSCHOLEN.BE

v.u. Lieven Cnudde - Bernardusscholen - Hoogstraat 30, 9700 Oudenaarde - foto’s door Ronny De Coster

OPENDEURDAG 26 APRIL

