
Dit is OLVP



WAAROM?
We willen iedereen de kans bieden 
om de beste versie van zichzelf te worden
in een veilige omgeving.

HOE?
Door onze kennis, vaardigheden, passie en ervaring te delen;
eerlijk, verantwoordelijk en respectvol te handelen;
helder te communiceren;
te geloven in mensen.

WAT?
Iedereen kan zich verder blijven ontplooien 
met verworven kennis en vaardigheden,
met een toenemend inzicht in zichzelf en de wereld
om bewuste keuzes te kunnen maken.
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In dit magazine...

OLVP on campus >> p. 12

Onderwijs in de 21e eeuw
Opleiding

Leren
Leven

Persoonlijke benadering
Perspectieven

Vind jouw studierichting
in ons ruim aanbod
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OOnderwijs in de 21e eeuw

Onze infrastructuur biedt jou heel wat mogelijkheden en wordt voortdurend afgestemd op nieuwe noden.

Deze 21e eeuw evolueert snel en stelt telkens weer andere eisen. Wij zijn er klaar voor! 

We brengen je de nodige kennis bij en leren je de nodige vaardigheden aan zodat je helemaal mee bent in 
deze evolutie.

Onze leraars hebben jarenlange ervaring met het 
gebruik van Chromebooks in hun lessen.
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Wegwijs in de digitale wereld?
Het ICT-team is er voor jou.

Opleiding
Wij leggen de lat hoog voor iedereen.
Ook voor jou. 

Wij geloven in jou en willen je zo ver mogelijk 
krijgen op het traject naar jouw toekomst. 
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LLeren

Ook leren kan je leren. Dat vraagt tijd en inzet, geduld en discipline.
Onze vakleraren en leerbegeleiders zetten je op weg en sturen bij waar nodig.

Leren doe je op school met het oog op je toekomst.
Uit volle overtuiging en met al onze ervaring willen wij je graag kennis bijbrengen.

We wakkeren je nieuwsgierigheid aan en stimuleren een kritische blik.

Leren is oefenen.
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Leren is doen.

Leven
Leven is samenleven. Wij hechten veel belang aan 
een positieve sfeer en aan groepsvorming. Alleen 
dan kunnen wij samen school maken. 

Zo wordt je schooltijd op OLVP een fijne ervaring.

School bereidt je voor op later: jij zal leven in een 
multiculturele wereld die snel verandert en veel 
empathie, flexibiliteit en doorzettingsvermogen 
van je vraagt. 

Bij ons leer je kleine en grotere stappen zetten in die 
richting. 
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VVind jouw studierichting in ons ruim aanbod
Wij zijn er trots op dat we jou vanuit onze traditie zo’n uitgebreide waaier aan keuzemogelijkheden kunnen 
aanbieden.

We helpen je graag om de juiste keuze te maken. 

1e graad  2023-2024
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De volledige lessentabel van
elke studierichting vind je op

www.olvp.be/so
bereidt je voor op de arbeidsmarkt

2e graad

3e graad

bereidt je voor op het hoger 
onderwijs of de arbeidsmarkt
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(*: in aanvraag)

bereidt je voor op het hoger 
onderwijs

Latijn
Wiskunde-Wetenschappen
Wiskunde-Talen

Ondernemen-Talen Doen-Ontdekken-Ervaren

1A 1B

2A 2B

Klassieke talen
     Grieks-Latijn
     Latijn

Moderne talen en wetenschappen

     Wiskunde-Wetenschappen
     Talen-Wetenschappen

Sport 
     Sport-Wetenschappen

Economie en organisatie 
     Ondernemen

 Moderne talen en wetenschappen
     Taal & Communicatie

Economie en organisatie +
Maatschappij en welzijn
     Organisatie & Logistiek

Doorstroom Doorstroom / Arbeidsmarkt Arbeidsmarkt

Grieks-Latijn (ASO)

Latijn (ASO)

Economische wetenschappen (ASO)

Humane wetenschappen (ASO)

Moderne talen (ASO)

Natuurwetenschappen (ASO)

Sportwetenschappen (ASO)

Woordkunst-Drama* (KSO)

Bedrijf en Organisatie (TSO)

Taal en Communicatie (TSO)

Toerisme (TSO)

Onthaal en Recreatie (BSO)

Organisatie en Logistiek (BSO)

Doorstroom Doorstroom / Arbeidsmarkt Arbeidsmarkt

Grieks-Latijn (ASO)

Grieks-Wiskunde (ASO)

Latijn-Moderne talen (ASO)

Latijn-Wetenschappen (ASO)

Latijn-Wiskunde (ASO)

Bedrijfswetenschappen (TSO) 
Economie-Moderne talen (ASO)

Economie-Wiskunde (ASO)

Humane Wetenschappen (ASO)

Moderne Talen-Wetenschappen (ASO)

Sportwetenschappen (ASO)

Taal- en Communicatie-
wetenschappen (TSO)

Wetenschappen-Wiskunde (ASO)

Bedrijfsorganisatie (TSO)

Commerciële Organisatie (TSO)

Taal en Communicatie (TSO)

Toerisme (TSO)

Onthaal en Recreatie (BSO)

Onthaal, Organisatie en Sales (BSO)



PPersoonlijke benadering

In het secundair onderwijs legt iedereen zijn eigen traject af. Groeien naar zelfstandigheid is daarbij ons 
uitgangspunt. 

Soms loopt je traject vlak en in rechte lijn. Soms duiken er onverwachte hindernissen op en wordt je 
parcours hobbelig. Ook dan kan je op ons rekenen: jij baant je weg, wij gaan met je mee.

Leerlingen staan bij ons centraal. Jij bent uniek en jij hebt je eigen interesses en talenten. Wij geven jou de 
kans om je volledig te ontplooien en je bestemming te ontdekken.

Ons team van leerlingenbegeleiders
staat steeds voor je klaar.
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Perspectieven
Op OLVP bouw je aan je toekomst: verschillende opleidingen, uiteenlopende carrières.
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Maak ook 
jij je droom 

waar? Laat je 
inspireren...

Onze oud-
leerlingen vind je 
overal. Ze werken 
dichtbij en aan de 
andere kant van 
de wereld.

Onder hen zijn 
er zelfs een 
aantal bekende 
Vlamingen.

Software ingenieur

G
eoloog



OLVP on campus
Onze school gelooft in vakoverstijgende initiatieven. 
Bij ons kan je je creativiteit tonen. Je leert 
verantwoordelijkheid nemen. 

Samen zien wij het groots. Wij durven het aan.
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OLVP blijft verrassen!OLVP blijft je uitdagen!

Wetenschappelijke experimenten, 
solidariteitsmarkt, voetbaltornooi...
op onze campus bruist het altijd!

Steel de show tijdens het kerstproject, de 
100-dagen show of op het vrij podium.

Onze groene campus brengt ook de nodige 
verfrissing. Dankzij de metingen door 
‘Curieuzeneuzen in de tuin’ weten we met 
zekerheid hoe koel onze school is. Heel cool!

Je reist om te leren, om talen te spreken, 
als stage, als afsluiter...

OLVP on the road
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Op onze school proberen wij samen te werken aan 
een betere wereld. Christelijke waarden zijn hierbij 
onze inspiratiebron. 

Om je een stevige basis te bieden voor jouw latere 
leven, stimuleren we jou om verantwoordelijkheid 
op te nemen voor jezelf, voor anderen en voor je 
omgeving.

Waarde(n)vol leven op OLVP
Verantwoordelijk zijn voor jezelf: 
je best doen om je talenten te ontwikkelen, zorg dragen voor je 
gezondheid, eerlijk je fouten kunnen toegeven, op een gepaste 
manier je mening durven te uiten, niet opgeven, ...

Verantwoordelijk zijn voor anderen:
oprecht zijn, elkaar helpen, respect hebben voor iedereen, een 
luisterend oor zijn, opkomen voor anderen, kunnen vergeven, …

Verantwoordelijk voor je omgeving:
de school netjes houden, zorg dragen voor materialen, de 
natuur beschermen, …

Zo krijg je de kans om te ontdekken wie je bent en wie je kan worden.
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Wat breng je mee?

• identiteitskaart of isi+-kaart
• rapporten
• getuigschrift basisonderwijs (1ste jaar) 

of attest (alle andere jaren) 
• advies van de klassenraad 
• zorgfiche (indien van toepassing)

Bij je inschrijving is steeds een van je ouders 
aanwezig.

Benieuwd naar OLVP?

De inschrijvingen voor het 1e jaar verlopen volgens een specifiek tijdschema. We verwijzen hiervoor naar 
de brochure ‘Jouw start @ OLVP’ of naar onze website (www.olvp.be/so).

Inschrijven voor alle andere leerjaren is mogelijk vanaf vrijdag 28 april 2023. Boek je afspraak via onze 
website (www.olvp.be/so).
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Inschrijven?

Surf naar www.olvp.be/so en bekijk een uitgebreide 
reeks foto's van onze campus. Volg ons op 
Facebook en Instagram.



OLVP, ook jouw school.

Tot binnenkort!

/olvp.be
@olvp.sintniklaas

Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie
secundair onderwijs

Spoorweglaan 100
Plezantstraat 135
9100 Sint-Niklaas

www.olvp.be/so
info@olvp.be
03 760 08 60


