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de campus
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de campus
groen 

 unieke OLVP-sfeer
sporten
chillen

Samenstelling Els Bekx, Heleen De Wilde, Christ’l Van Vaerenberghe, Hanna Vandercammen 
Foto’s Manuella D’hondt, Frank Van den Bergh e.a.
Concept & vormgeving Hanna Vandercammen
V.u. An Van Haut, Plezantstraat 135, 9100 Sint-Niklaas
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ASO
TSO
BSO
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de leerlingen
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de leerkrachten welkom!!
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de directie

Ik ben een gezinsmens pur sang. 
Mijn kinderen zijn een onuitputtelijke 

bron van energie. Laat je niet misleiden 
door de engeltjes op de foto: 

het zijn echte sloebers!

Gert Soens 
pedagogisch directeur 

1e, 2e en 3e jaar

Ik leef me graag uit in mijn tuin.
Zien hoe zaadjes ontkiemen tot een plant, 

ervoor zorgen dat ze zich 
ten volle kunnen ontwikkelen 

en af en toe ook iets 

An Van Haut
algemeen directeur

Johan De Smedt, pedagogisch directeur 
4e, 5e ,6e & 7ejaar

Fietsen en school? 
Kop in de kas, 

vaak tegen de wind, 
soms in de regen, 

maar altijd vooruit 
blijven gaan,
trap na trap.

terugsnoeien of verplaatsen.

sky above me,
 earth below,

 fire within
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de directie de ondersteuning

Het onthaal, het secretariaat, de ICT’ers,
de leerlingenbegeleiding, 
de technische ploeg, 
de onderhoudsploeg:
zonder hen draait de school niet!

de boog kan 
niet altijd 

gespannen 
staan
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Als je een schip wil bouwen, 
roep mensen dan niet bij elkaar om 
hout te verzamelen, 
het werk te verdelen en orders te geven, 
maar wek in hen het verlangen 
naar de wijde oneindige zee.

Antoine de Saint-Exupéry
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in

beweging
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chromebook
smartboard
overal wifi

tablet

gedichtendag
poëziewedstijd

poëzieweek

digitale school
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chromebook
smartboard
overal wifi

tablet poëtische school

gedichtendag
poëziewedstijd

poëzieweek
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leesvriendelijke school

bezoek aan de bib
jeugdboekenmaand

voorleestoer
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fietsvriendelijke school

autovrije campus
verkeersweek

fietsbehendigheid
fietsreflectoren

bezoek aan de bib
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winnaars 
olympiades

& wedstrijden
succes in 

Hoger Onderwijs
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creatieve school

plastische opvoeding
theatershows

expressie
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schoolbos 
veggiedag 

schoolkippen
Urban Tree Trail
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STEM-schoolvan de eerste
 tot in de 

derde graad
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schone school

zwerfvuil opruimen
afval sorteren
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schone school hartelijke school

aanmoedigen
helpen & troosten

vriendschapsdagen
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culturele school
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culturele school

citytrips
musea
theater

film
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schoolband
verzoeknummers

workshops
Gynaika

muzikale school



27

klassieke school

Latijn & Grieks
lectuur & cultuur

musea

muzikale school
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ABC-schoolActief
Begeleiden

Coachen
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SODA-school

Stiptheid
Orde

Discipline
Attitude

ABC-school
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solidaire school

Music for Life
Damiaanactie

Broederlijk Delen
e.a. 
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Erasmus+ school

Europa
uitwisseling 
verruiming

grenzeloze vriendschap
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atletiekpiste
multisportterrein

sportdagen 
sportweekendssportieve school
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wetenschapsschool

seminaries
wetenschapsdagen
wetenschapsshow
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wetenschapsschool

talige school

taalbad
Duits Frans

Engels
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KRAS
bezoek gerechtshof

& parlement

be
w
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te

 sc
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39geëngageerde school

in woord 
& daad

KRAS
bezoek gerechtshof

& parlement
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oefenfirma
Belfair-beurs

Ecoman

ondernemende school
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ondernemende school 100-dagen school

100-dagenshow  
verkleedpartijen

flash mob
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nieuwsgierige school

nieuws in de klas
wereldpolitiek

actualiteit
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speelse schoolnieuwsgierige school

recreatie
animatie

gekke wedstrijden
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eindreizen
stagereizen
studiereizen 

 richting toerisme
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reislustige school
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Caroline Pauwels
rector VUB

Ruth Joos
radiopresentatrice

Cath Luyten
programmamaker

VI
P-

sc
ho

ol

Meyrem Almaci
voorzitter Groen Marianne Thyssen

Europees commissaris

Gabrielle De Lannoy
NASA research scientist

Clara van den Broek
actrice

Bert Ruymbeke
Karree Konfituur

Stephanie  Van Backlé 
violiste

Martine De Cock
prof computerwet 
Univ Washington

Eef Rombaut
auteur



Cath Luyten
programmamaker

VI
P-

sc
ho

ol

Meyrem Almaci
voorzitter Groen Marianne Thyssen

Europees commissaris

Mieke Laureys
actrice

Claudia De Maesschalck 
Belgische ambassadeur in 

Cuba

Cindy Lammens
teamverantwoordelijke SO

 Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen

Ann Van Griensven
prof hydrologie VUB
top-manager van het 

jaar

Sofie Heyrman
schepen stad 
Sint-Niklaas

Anna De Volder
singer songwriter

Mous Lamrabat
fotograaf

Margo Van Landeghem
tv-psychologe

Kimberly Buys
atlete



té gekke

secu
ndair onderwijs

olvp
ieder1telt

school!


