Schoolstructuur

CULTUUR
We willen je in contact brengen met de wereld van vandaag en
met het verleden via toneel, film- en muziekvoorstellingen,
studie-uitstappen, sportactiviteiten, uitwisselingsprojecten
en studiereizen.
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OPENHEID
We staan open voor dialoog tussen leerling(en),
ouders en school.
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RESPECT
Dit betekent op de eerste plaats respect voor jezelf, maar
ook voor je medemens en het milieu. In Berkenboom
Humaniora is geen plaats voor racisme, pesten, agressie
en vandalisme.
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GASTVRIJHEID
Elke leerling, wie hij ook is, van waar hij ook komt, welke levensopvatting hij ook heeft, wordt in Berkenboom Humaniora warm
onthaald en krijgt een kwalitatieve en uitdagende vorming.

Meer weten over onze
studierichtingen?
Zie onze folders
1ste, 2de en 3de graad!
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KWALITEIT
We willen je stimuleren om je talenten te ontdekken en je kennis te verruimen.
Elke leerling krijgt maximale leerkansen, met oog voor mogelijke zorgvragen
en met vakkundige begeleiding. We stimuleren je groei naar zelfstandigheid
en leren je om bewuste keuzes te maken.
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Berkenboom Humaniora staat voor ...

Hechte klasgroep Goede vriendschappen
ontwikkelen

Kleine Peperstraat 16 - 9100 Sint-Niklaas		

www.berkenboomhum.be			

Leren in Berkenboom humaniora
Verloop van een lesdag
08.25 - 09.20 uur
09.20 - 10.10 uur

Les 1
Les 2

Speeltijd! Wist je dat de eerste
graad een eigen speelplaats heeft?
10.25 - 11.15 uur
11.15 - 12.05 uur

Les 3
Les 4

Middagpauze
Wist je dat de eerste graad apart eet?
13.15 - 14.10 uur
14.10 - 15.00 uur
15.00 - 15.50 uur
16.00 - 16.50 uur

Les 5
Les 6
Les 7
Les 8 (enkel 3de graad)

Gratis studie van 16.00 tot 17.15 uur.

Verhouding
dagelijks werk - examens

We willen je voorbereiden op het
hoger onderwijs.
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We steunen daarbij op volgende pijlers:
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Leven in Berkenboom humaniora

� Voel je thuis in Berkenboom
We willen een school waar iedereen zich thuis voelt,
waar iedereen praat met elkaar, waar we niet vervallen
in vooroordelen, maar elkaar met een open blik
ontmoeten. Samen met je klastitularis(sen) werken we
aan een hechte klasgroep.

� Boeiende ervaringen
Leren doe je niet enkel binnen de klasmuren.
We organiseren tal van studie-uitstappen, beleven cultuur
via o.a. toneel, poëzie en film, verruimen je horizon door
middel van reizen, internationalisering en acties voor het
goede doel. Tijdens de middagpauze kan je je uitleven in
tal van sportieve of creatieve activiteiten.
� Samen school maken
We willen al onze leerlingen stimuleren om zich
in te zetten en te engageren. Daarom is er een
leerlingenraad in elke graad. Zij organiseren
heel wat activiteiten, zoals het voetbaltornooi,
de schoolfuif, het onthaal van de lagere scholen
... Ook ouders worden mee betrokken via het
oudercomité of schoolraad.

� Communicatie met ouders en leerlingen
Via Smartschool is rechtstreekse communicatie met
elke leerkracht en directie mogelijk. We houden jou
en je ouders op de hoogte van je vooruitgang via
de rapporten, leerlingencontact, oudercontacten,
infoavonden en informele babbels.

� Zorg
Voor alle leerlingen voorziet onze school
een brede preventieve basiszorg. Gaat het
wat moeilijker, dan staat het zorgteam voor
je klaar: leer- en leerlingbegeleiding volgen
leerlingen met problemen van dichtbij op.
Specifieke maatregelen worden afgesproken
en vastgelegd in een begeleidingsplan.

