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VEELZIJDIGE
LEERLINGEN

#LEREN-LEREN
#HUISWERKKLAS
#MENTOR
#AVONDSTUDIE

#KLASSIEKE-TALEN
#MODERNE-TALEN-EN-WETENSCHAPPEN

GA JIJ BINNEN 
ENKELE WEKEN 
DE GROTE STAP 
ZETTEN?

Het einde van de lagere school 
is in zicht. De grote stap naar 
het middelbaar komt dichterbij. 
Ben je ook benieuwd wat 
het wordt? Wij stellen je 
graag voor wat je mag ver-
wachten in onze school, 
het SINT-ROMBOUTSCOLLEGE!

Veel leesplezier!

PERSOONLIJKE
AANPAK

SNEL THUIS
OP SCHOOL

SRCO, JE
EERSTE KEUZE

#TWEEDAAGSE-BREDENE
#PETER-EN-METER
#SPORTKAMPEN 
#KLASSENUURTJE

#SPORT
#ZINGEN-MUSICEREN-TONEEL
#MIDDAGACTIVITEITEN
#BUITENLANDSE-REIZENFEBE

Razend spannend die eerste dagen, 
maar op de onthaaldag vond ik snel mijn 
weg en de klassfeer zat er direct in!



Moderne Talen 
en WetenschappenKlassieke
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LESSENTABEL

CLILMENS EN SAMENLEVING 1 1

-

MIDDAGACTIVTEIT STEM+ x x

ICT We bieden ICT geïntegreerd aan in alle vakken.

MUZIKALE OPVOEDING (IN HET ENGELS)



In onze school willen we je ruimte geven om al je talenten te 
ontwikkelen.

Misschien is Latijn wel jouw ding? Het is de basis van de moderne 
talen. Als je kiest voor KLASSIEKE TALEN krijg je 4 uur per week 
Latijn en ook al een beetje Grieks. We zorgen ook voor een extra 
uurtje Frans.

Kies je voor MODERNE TALEN EN WETENSCHAPPEN?  Net zoals 
bij de optie Klassieke Talen krijg je een uurtje meer Frans, maar 
er is ook een extra uurtje wiskunde.  Dit laatste vak laat vooral 
toe om een degelijke basis te voorzien voor de verdere uitbouw 
van de wetenschappen in de volgende leerjaren.  Je krijgt er ook 
een uurtje Nederlands bij.  We maken tijd voor zowel remedi-
erings- als uitbreidingsoefeningen dankzij de Eureka!-uurtjes voor 
wiskunde en Frans.

Wil je vlot Engels kunnen praten? In het 1ste jaar, zowel in KT als 
in MTW, krijg je een uur Engels en geven we ook het vak Muzika-
le Opvoeding in het Engels (CLIL). En voor Frans? We organiseren 
in het 1ste jaar een Franse dag. Daarnaast zijn er vanaf het 2de 
jaar taaluitwisselingen met Wallonië en bieden we telkens een of 
meer vakken aan in het Frans of het Engels.

SRCO, JE
EERSTE KEUZE

STEM



SPORTKAMPEN IN AUGUSTUS
We bieden onze jongeren (12 tot 14-jari-
gen) de kans om zich gedurende vier dagen 
te ontspannen met sport en spel (o.a. kajak 
of mountainbike in de Ardennen). Onze nieu-
we eerstejaarsleerlingen krijgen hierdoor een 
extra gelegenheid om kennis te maken met 
de school en met elkaar.  

Als het na de ONTHAALDAG toch 
nog wat onwennig aanvoelt tijdens 
de eerste week in de nieuwe, ‘gro-
te’ school, dan is dat na de TWEE-
DAAGSE zeker verleden tijd! Met 
het hele eerste jaar en alle klassen-
leraars, peters en meters trekken we 
naar zee voor een onvergetelijk start-
schot van zes toffe jaren!

SNEL THUIS
OP SCHOOL

Tweedaagse mag gerust driedaagse 
worden! Door leuke activiteiten 
vormden we snel een hechte groep en 
kregen een grote vriendenkring. WANNES feestje!

KLASSENUURTJE
Elke week is er ‘s middags een klas-
senuurtje! Even ontspannen, samen 
met de klasleraar!

FAIR-TRADE FUIF
Samen met meters en peters
maken de eerste en tweedejaars de 
dansvloer onveilig!

PETER EN METER
Vrijwilligers uit de derde graad engageren 
zich om jullie mee op te vangen. Per twee 
maken ze ‘hun’ klas wegwijs in de school en 
creëren ze een vertrouwelijke sfeer.







Hoewel de kans groot is dat je zonder problemen de overstap 
naar het middelbaar zal maken, ben je misschien toch wat onze-
ker of je al die nieuwe leerstof wel zal aankunnen. Geen nood. In 
het eerste jaar besteden alle vakken extra aandacht aan ‘LEREN 
LEREN’. Je krijgt ook een studiewijzer waarin we uitleggen hoe je 
de verschillende vakken het beste aanpakt. Handig toch!

Bij ons op school kan elke leerling rekenen op een KLASSEN- 
LERAAR die er is voor de leerlingen. Ben je ziek geweest of be-
grijp je iets niet helemaal, dan maakt de leraar tijd vrij voor een 
inhaalles!

Zit je nog ergens met een vraag of een probleem, dan kan je ook 
terecht bij de PREFECT.

Kan je wat hulp gebruiken bij jouw planning of studiemethode? In 
de HUISWERKKLAS helpen ze jou verder! Heb je nood aan meer 
persoonlijke studiebegeleiding? Een MENTOR zet jou zeker terug 
op het juiste spoor! Heb je nog wat problemen met het Neder-
lands? Dan hebben we de TAALKLAS voor jou.

Vind je thuis de rust niet om te studeren? Dan is de AVONDSTUDIE 
zeker een oplossing!

PERSOONLIJKE
AANPAK

3D-printer



Doe je graag aan SPORT? Tijdens de middag zijn er klassencompetities. Daar-
naast hebben we ook voor heel wat sporten een schoolploeg die het op woens-
dagnamiddag opneemt tegen andere scholen. En wist je dat we een EIGEN 
ZWEMBAD hebben en een mooie, grote sporthal?

Als ZINGEN, MUSICEREN of TONEELSPELEN echt je ding is, sluit je dan aan bij 
ons schoolkoor, het schoolorkest of het schooltoneel. Misschien schitter jij volgend 
jaar wel op het podium van onze theaterzaal.

VEELZIJDIGE



LEERLINGEN
Je bent een geboren tekentalent? Je bent pas helemaal jezelf als je iets in elkaar kan 
knutselen of timmeren? Je bent een denksporter? Je houdt van een goed boek? Dan 
vind je zeker een leuke MIDDAGACTIVITEIT: techniek, plastische opvoeding, 
schaakclub, leesclub ... Het is allemaal mogelijk op ons college!

In het 2de jaar trekken we naar de Alpen voor een heuse SKIREIS. In de hogere 
jaren staan steden als Trier, Parijs en Londen op het programma. De leerlingen uit 
het 6de jaar verkennen Italië.



Neem jouw smartphone 
bij de hand en scan 
deze code!

INFOAVOND
DONDERDAG 18 MAART 2021

OM 19.30 uur

SCHOOLBEZOEKDAGEN
ZATERDAG 30 JANUARI 2021
ZATERDAG 20 MAART 2021

VAN 9 TOT 16 UUR

AANMELDPERIODE
VAN 29 MAART 14 uur t.e.m.

26 APRIL 2021 14 uur

COMMUNICATIE
RESULTAAT TOEWIJZING

6 MEI 2021

INSCHRIJVINGEN
VAN 10 MEI t.e.m.

4 JUNI 2021

VRAGEN?
INSCHRIJVING@SRCO.BE
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