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Sterk in talen?
Ben je aan een extra uitdaging toe? Kies dan voor Latijn (en/of
Grieks)! Het Sint-Romboutscollege heeft een waaier aan mogelijkheden met vijf klassieke studierichtingen in de derde graad.
Een aanrader voor sterke en taalgevoelige leerlingen, al jarenlang!
Droom jij ervan om meerdere talen vlot te leren spreken? Alle
leerlingen uit het 1ste jaar krijgen Engels en kunnen ook het vak
MO in het Engels volgen (CLIL). In Moderne Wetenschappen
bieden we met Eureka! extra mogelijkheden aan voor Frans. En
ook tijdens onze Franse dag kan je je talenkennis aanscherpen.
In het 2de en 4de jaar organiseren we een taaluitwisseling met
Wallonië, in het 3de jaar een Franse dag met Waalse studenten.
Met CLIL bieden we je elk jaar een nieuwe uitdaging in het Frans
of het Engels.

Sterk in wiskunde?
Sterk in wetenschappen?
Ben je goed in cijferen en rekenen? Stel je voortdurend vragen
over hoe de dingen in elkaar zitten? Tijdens de middag krijg je de
kans om de wereld van techniek en wetenschap te verkennen in
onze workshop STEM+.
In de richting Moderne Wetenschappen stimuleren we je rekentalent met het Eureka!-uur wiskunde en word je ingewijd in de
wondere wereld van de informatica.
Vanaf het 2de jaar nemen heel veel leerlingen deel aan de
olympiades voor wiskunde en wetenschappen. In de 3de graad
organiseren we extra uren wiskunde (tot 8 lesuren) en kan je
kiezen voor meer wetenschappen.

In de les techniek

In de les biologie

Onthaaldag

Op excursie

Biotoopstudie

Schaken tijdens de middag

Een persoonlijke
aanpak

Een hechte klasgroep,
je thuis voelen op school

Een schouderklopje, een bemoedigend woord, een extra
inhaalles of een losse babbel tijdens het klassenuurtje
kunnen deugd doen. Zit je met allerlei vragen? Onze
uitstekende leerlingenbegeleiding wordt gedragen door geëngageerde leraren, door de graadcoördinatoren en door
onze prefect. Wil je de middagpauze gebruiken om wat in
stilte te studeren? Dat kan. Wil je wat extra uitleg over de
leerstof? Je leraar zal je graag verder helpen. Studeer je
liever in groep? Dan kan je in de avondstudie (tot 17.45 uur)
je lessen voorbereiden voor de volgende dag.

Eind augustus organiseren we een sportkamp voor de
nieuwe leerlingen. Tijdens de eerste schooldag verwelkomt
je klassenleraar jou en maken we je wegwijs in het college.
We willen er alles aan doen opdat je je snel thuis zou
voelen. Tijdens de tweede week van het schooljaar gaan
we met alle eerstejaars op tweedaagse naar Bredene. Met
spelletjes en boeiende activiteiten is dit de topper van het
jaar. Twintig leerlingen van het vijfde en zesde jaar –onze
peters en meters– zorgen mee voor de goede sfeer. Zij
zullen in de loop van het schooljaar nog heel wat boeiende
klasactiviteiten opzetten voor jullie.

studieaanbod
eerste jaar

Klassieke studiën
Moderne wetenschappen

tweede jaar

Grieks - Latijn
Latijn
Moderne wetenschappen

tweede graad

Economie (optie talen)
Economie (optie wiskunde)
Grieks - Latijn
Latijn
Wetenschappen

derde graad

Economie - Moderne Talen
Economie - Wiskunde
Grieks - Latijn
Grieks - Wiskunde
Latijn - Moderne Talen
Latijn - Wetenschappen
Latijn - Wiskunde
Moderne Talen - Wetenschappen
Wetenschappen - Wiskunde

Een bruisend college
Het Sint-Romboutscollege is veel meer dan lessen volgen en
studeren. ’s Middags gonst het van de activiteiten: leesclub,
schaken, film, vrij gebruik van het informaticalokaal, uitgebreide
sportactiviteiten met allerlei tornooien en klascompetities, vrij
zwemmen (eigen zwembad), gezellig met je klasgenoten samen
komen tijdens het wekelijks klassenuurtje... en nog veel meer!
We organiseren bovendien een Frans toneel, een gezond ontbijt,
een Fair Tradefuif, een free podium, … En vanaf het 2de jaar is
er elk jaar een buitenlandse reis: skiën, Trier, Parijs, Londen en
Italië.

Veelzijdige leerlingen
In het Sint-Romboutscollege geven we je ruimte en vertrouwen
om je talenten verder te ontwikkelen. In de leerjaarraad krijg je
al een beetje inspraak in het schoolleven, als voorbereiding op
de leerlingenraad. Leerlingen van de 3de graad organiseren de
optredens van het schoolorkest en regisseren zelf een toneelstuk, … Ze rekenen daarbij ook op jouw muzikale aanleg of op
jouw acteertalent.

We bieden de leerlingen uit de eerste graad
tijdens de middagen een achttal STEM-modules wetenschappen aan. Elke module loopt
gedurende een 3 à 4 weken en bestaat uit
proeven in het labo wetenschappen, aangevuld met theoretische achtergrond (iets
proefondervindelijk vaststellen, de vraag
waarom beantwoorden en eventueel verifiëren met een volgend proef).

Ons onderwijs:
leerrijk en uitdagend

Vlot bereikbaar,
in het hart van Mechelen

Kwaliteitsvol onderwijs verschaffen, is al bijna 155 jaar een evidentie in het Sint-Romboutscollege. Ook vandaag blijven we de
lat hoog leggen, niet té hoog, maar zodanig dat het voor onze
leerlingen een uitnodiging blijft om er over te springen.
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich thuis voelen
op school, waar ze een warme leer- en leefomgeving vinden.
Respect voor elkaar en voor de omgeving betonen vinden we
cruciaal. We willen onze leerlingen daarin ook verantwoordelijkheid geven en kritisch laten meedenken.

Onze school ligt in het hart van de autoluwe binnenstad
en is dus vlot en veilig bereikbaar voor fietsers. Ook met
het openbaar vervoer geraak je snel op school. Heel wat
bussen hebben een halte aan de Veemarkt en het station
Nekkerspoel ligt vlakbij. Vanuit de school zijn alle troeven
van de stad Mechelen binnen handbereik.

Inschrijvingen
De inschrijvingen gebeuren via telefonische aanmelding op
dinsdag 18 april 2017 tussen 19 en 21 uur.
Meer info: http://www.srco.be/inschrijvingen

Infomomenten
infoavond - donderdag 9 maart 2017 om 19.30 uur
schoolbezoekdag - zaterdag 22 april 2017 van 9 tot 16 uur
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