Infobrochure

Wat vind je
in deze gids

Welkom in
Sint-Jozef Mere

WELKOM IN SINT-JOZEF MERE

Welkom leerling.

WAAROM JIJ HET HIER KAN MAKEN

KIES NU VOOR LATER

GROEIEN IN DE EERSTE GRAAD

•

1A plus Latijn

•

1A plus iLab

•

1A plus of basis Verkennend

•

1B en 2B met basisopties
Economie & Organisatie en
Kunst & Creatie

•

2A met basisopties Latijn, Moderne Talen &
Wetenschappen en Economie & Organisatie

KIEZEN VOOR DE TWEEDE EN DERDE GRAAD *

•

Economie (ASO)

•

Wetenschappen (ASO)

•

Handel (TSO)

•

Verkoop (BSO)

ZO ZIET JOUW SCHOOLDAG ERUIT
SCHRIJF JE IN

Deze infogids is een uitgave van Sint-Jozef Mere
*

De onderwijsvernieuwing wordt jaar na jaar doorgevoerd en vanaf 2021-2022 wijzigt
ook de 2e graad wat betreft organisatie, benamingen en inhoud.

Je staat voor een belangrijke
beslissing. Kiezen voor een nieuwe school is kiezen
voor later. Geen nood: je krijgt hier alle tijd en ruimte om
je eigen weg te zoeken.
We helpen je tijdens je schooljaren om te ontdekken waar
jij het straks wil gaan maken. We willen dat je het hier
naar je zin hebt. Vanaf de eerste schooldag ontvangen
we je met open armen. Onze school ziet het groots maar
is kleinschalig: zo maak je snel vrienden en vriendinnen
voor het leven.

Dag ouder. Wees gerust, uw kind is in goede handen.
Ons onderwijsteam staat klaar om het met de nodige zorg
en aandacht op te vangen.

Als pionier in toekomstgericht secundair onderwijs,
zorgen we er samen voor dat iedereen helemaal mee
is. We zetten in op IT en multimedia, ondernemerschap ,
creatief taalonderwijs en STE(A)M-onderwijs (iLab).
We gaan uw zoon of dochter de nodige kennis,
vaardigheden en zin voor verantwoordelijkheid
bijbrengen. Hier mogen ze proberen en ontdekken, vallen
en weer opstaan. In Sint-Jozef Mere leren jongeren het
stap voor stap maken.

Margo Daeleman en Lut Matthijs
Directieteam Sint-Jozef Mere
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Waarom jij het hier
kan maken
Maak een droom waar. Stoom een product klaar. Schep
je eigen toekomst. Hoofd in de wolken, handen uit de
mouwen, voeten op de grond. Sint-Jozef Mere heeft alle
troeven in huis zodat jij het hier kan maken.

Mee met de tijd
Sint-Jozef Mere staat voor eigentijds onderwijs. Jij kan
straks aan de slag in sterk uitgeruste labs, video- en
informaticalokalen. Elke klas heeft een whiteboard,
beamer en computer. Opdrachten en resultaten vind je op
Smartschool. Onze school is helemaal mee met de tijd.
Verwacht je aan levensechte lessen met actieve
werkvormen en Begeleid Zelfstandig Leren. Je leraar
is naast lesgever ook je coach. En samen maken jullie
afspraken over je leerproces. Aan een opdracht werken
doe je zelfstandig of in groep. In sommige lessen krijg
je 2 leerkrachten voor jouw groep. Dit noemen we coteaching. De leerlingen van 1 en 2 B hebben constant 2
leerkrachten voor de groep.
Leren is nergens zo actueel en boeiend als in Sint-Jozef
Mere!
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Blik op de toekomst
Wie het wil maken, moet aan de toekomst denken.
Daarom bieden we opleidingen aan die jou voorbereiden
op verder studeren, maar ook opleidingen die jou
voorbereiden op de arbeidsmarkt of op beiden.
Binnen het domein economie en organisatie maak je
kennis met het gedrag van de consument en producent,
ervaar je zelf hoe het is om ondernemer te zijn door je
producten te verkopen in een mini-onderneming, via
‘werkplekleren’ of in je eigen winkel. Stages laten je toe
om te ‘oefenen’ voor later of op z’n minst te proeven van
het bedrijfsleven.
Binnen de domeinen wetenschappen en talen combineer
je wetenschappen met technologie, IT, design en kunst en
krijg je een brede vorming op het vlak van taal en cultuur.
Al vanaf de eerste graad wakkeren we de creatieve
wetenschapper, ondernemer of talenknobbel in je aan.
Wedden dat je daar later de vruchten van plukt?

Geborgen omgeving
Sint-Jozef Mere is een kleinschalige school. Dat is in jouw
voordeel: je zal hier nooit een nummer zijn. Directie en
leerkrachten zijn bereikbaar en aanspreekbaar. We doen
er alles aan om jou van het eerste tot het laatste jaar op
de voet op te volgen.
School maken we samen. Daarom treden we actief op
tegen pesterijen en ondersteunen we je als het thuis of in
de klas moeilijk gaat. We slagen erin om zowel leerlingen
met leerproblemen, als leerlingen die een extra uitdaging
nodig hebben, op maat te begeleiden. In onze schoolgangen hangt dan ook een echt wij-gevoel.
Als dorpsschool bieden we je een open venster op de
wereld. Sport en cultuur staan hoog op jouw schoolagenda.
Je maakt culturele uitstappen in binnen- en buitenland en
zet zelf ondernemingsactiviteiten op. In Sint-Jozef Mere
leer je zelf verantwoordelijkheid dragen.
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Kies nu voor later
In Sint-Jozef Mere kies je uit een ruim aanbod van
studierichtingen: van Latijn tot Retailmanagement , van
iLab (STE(A)M 2.0 in o.a. het FabLab en MediaLab) tot
Marketing en Ondernemen (Handel).
Talent en vaardigheden zijn belangrijk, maar we vinden
het even belangrijk dat je een richting kiest die je graag
volgt. We zullen je goed begeleiden zodat je de juiste
keuze maakt.

Studieaanbod Sint-Jozefschool Mere schooljaar 2020 - 2021
B-stroom

‘plus iLab

Basisoptie
Latijn

basisoptie moderne talen &
wetenschappen

‘plus’ Verkennend

/

‘basis’ Verkennend

basisoptie economie & organisatie

TSO

BSO

PK

Handel
Ondernemen & IT

Office & Retail
Verkoop

Wetenschappen
iSTE(A)M

Economie

Handel
Ondernemen & IT

Office & Retail
Verkoop
Retail & Visual
Merchandising
(Verkoop)
Retail & Visual
Merchandising
(Verkoop)

5e jaar

Economie

Moderne Talen
Wetenschappen

Wetenschappen
Wiskunde

Economie
Moderne Talen

Handel
Marketing & Ondernemen

6e jaar

3e jaar

ASO

1B
&
2B

Wetenschappen
iSTE(A)M

Moderne Talen
Wetenschappen

Wetenschappen
Wiskunde

Economie
Moderne Talen

Handel
Marketing & Ondernemen

7e jaar
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*

‘plus’
Latijn

4e jaar

2e jaar 1e jaar

A-stroom

Moderne Talen
Wetenschappen

* Let op! Vanaf schooljaar 2021-2022 worden ook de

Retailmanagement

2e en 3e graad jaar na jaar hervormd
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Groeien in
de eerste graad
De lagere school ligt achter je. Tijd voor een nieuwe stap.
Misschien weet je nog niet waar je heen wil. Geen nood,
de directie, de coördinator en de leerkrachten helpen
je op weg. In de eerste graad krijg je alle ruimte om te
groeien en de tijd om uit te zoeken waar je talent ligt, en
wat je echt graag doet. In het eerste jaar kies je voor de
A- of de B-stroom. Stap voor stap ontdek je waar jij ‘t wil
en kan maken.
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Wat onze leer- en
leerlingenbegeleiding
zo bijzonder maakt

Kiezen voor de
eerste graad

We bieden een ‘brede basiszorg’ aan in de geest van het
M-decreet:
Leerbegeleiding voor iedereen

Bij de start zijn er enkele keuzes te maken. Geen nood:
we informeren en begeleiden je graag persoonlijk en gaan
samen op zoek naar de op dat moment meest passende
module.

•
•
•

•
•
•

Leren Leren opgenomen door zowel de leerkrachten
als in het ‘contactuur’ en in extra initiatieven
Ondersteuning van leerlingen met specifieke noden
in samenwerking met het ondersteuningsnetwerk
Indien nodig verhoogde zorg voor de leerlingen met
leer- en/of gedragsproblemen als dyslexie, ADHD
en autisme
Gebruik van dyslexiesoftware ‘Sprintplus’
Begeleide avondstudie
Voor extra sterke leerlingen zoeken we samen naar
extra uitdagingen

Extra uitdaging
•

Blink uit in o.a. wiskunde- en wetenschapsolympiades

De eerste twee jaren in Sint-Jozef Mere zijn helemaal
gericht op de leerling. Je klastitularis vertelt je vanaf de
onthaal- en ontmoetingsdagen waar je kan op rekenen.

1A plus of 1A basis
Voor elk vak wordt een leerplan geschreven. Daarin
staat welke doelen de leerkracht moet aanbieden. Er
zijn 3 soorten doelen: basisgeletterdheid, basisdoelen en
uitbreidingsdoelen.
In 1A basis moet je de doelen basisgeletterdheid en de
basisdoelen halen. Dit zijn de leerstofinhouden die alle
leerlingen zullen krijgen, ongeacht de keuze die je maakt.
Wil je een bagage Algemene Vorming krijgen, maar voel
je je op theoretisch vlak minder zeker, dan is de keuze
voor 1A basis een verantwoorde keuze. Je volgt dan
automatisch de module ‘Verkennend’.
Heb je zin in een extra uitdaging en sta je open voor
uitbreiding en verdieping? Dan is 1A plus een goede
keuze voor jou. Binnen 1A plus kan je kiezen voor de
modules ‘Verkennend’, ‘Latijn’ en ‘iLab’.

Socio-emotionele begeleiding bij klas- en thuisproblemen.
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•
•
•

Je klastitularis als eerste aanspreekpunt,
ondersteund door de zorgcoördinator
Kom bij het ‘goed-gevoel-groepje’!
Sluit aan bij of doe een beroep op de ‘Conflixers’.
Leerlingen worden opgeleid om bij conflicten te
bemiddelen.

Module ‘Verkennend’
Je wil proeven van enkele projecten zoals ‘iLab’, ‘Creataal’
en ‘Ondernemen’? Je wil uitzoeken of je je het liefst vastbijt
in wiskundige, wetenschappelijke en technologische
problemen of je liever creatief met taal of ondernemen
aan de slag gaat? Kies dan voor de module ‘verkennend’
waarbij je 2 van de genoemde projecten kiest. Je krijgt
daarbij een extra lesuur Nederlands en
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Wiskunde om ofwel de uitbreidingsdoelen te halen zoals
voorzien binnen 1A plus of om de basisgeletterdheid en
basisdoelen te halen zoals voorzien in 1A basis.
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Hoeveel uren wiskunde krijg ik?
Bekijk je lessenrooster op www.sintjozefmere.be

R
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G
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Ben je erg geïnteresseerd in talen en oude culturen? Dan
is de module Latijn je op het lijf geschreven. Met je kennis
van de oude talen heb je ook moderne talen sneller onder
de knie. En wie Latijn studeert, traint zijn geheugen. Het
tempo ligt hier iets hoger, maar dat mag voor een leergierige leerling als jij geen probleem zijn. De oude Grieken
en Romeinen zouden trots op je zijn.

PR

Module ‘Latijn’

Module ‘iLab’
Je houdt van techniek, design of programmeren? Je
bent een geboren onderzoeker? Kom je creativiteit dan
uitleven in de module iLab. Dit is STE(A)M 2.0 in o.a. het
FabLab en het MediaLab. Naast de algemene vakken mag
je je vier uren per week op wetenschappelijke, wiskundige
en technische problemen storten met het FabLab en het
MediaLab (nieuw!) als gedroomde leslokalen. Een team
van leerkrachten zorgt voor coaching vanuit hun eigen
vakgebied.

B-stroom: 1B en 2B
14

B-stroom? Welkom in PK!
Ben je goed in Frans, maar heb je hulp nodig voor
Wiskunde? Kan je goed vertellen of ben je net sterk in
ICT? Of ben je goed in Techniek en werk je graag met hout
en elektriciteit? Dan is PK iets voor jou! In de PilootKlas
kan je op jouw eigen tempo werken en op zoek gaan naar
jouw talenten. Je kan ook altijd rekenen op de TWEE
leerkrachten voor de klas. PK is een veilige thuishaven.

En daarna?
In het tweede jaar kies je een basisoptie om na de eerste
graad een richting te kiezen waarmee jij het wil en kan
maken!
Onze basisopties: ‘Klassieke Talen’ (Latijn); ‘Moderne
Talen & Wetenschappen’ en ‘Economie & Organisatie’
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Kiezen voor de tweede en
de derde graad
Ben je geboeid door vreemde talen? Wil je doorgroeien als computerexpert? Krijg je een kick van het oplossen van een wiskundige vergelijking?
Of zie je jezelf al als topverkoper op de baan?
In het derde jaar kies je voor een studierichting die je écht boeit. Je kiest in
zekere zin voor later, al kan je dankzij ons breed opleidingsaanbod meestal
nog alle kanten uit.
Tijdens de seminaries kun je proeven van diverse nieuwe vakken zoals
Spaans en andere projecten zoals ‘Radio maken’ of een klimaatteam!
Je krijgt een sterke voorbereiding op het keuzeproces voor verdere studies.

Wat onze tweede en derde graad bijzonder maakt
Sint-Jozef Mere zorgt ervoor dat iedereen helemaal mee is. Daarom zetten
we extra in op remediëring en inhaallessen.
•

Wie het nodig heeft, kan voor de hoofdvakken extra lessen volgen
tijdens de middagpauze of na schooltijd. Deze lessen zijn er voor
leerlingen die door ziekte een deel van de leerstof hebben gemist of
die er ondanks grote inspanningen niet geraken.
Je kan als leerling zelf het initiatief nemen om naar de inhaalles te
gaan of doorverwezen worden door de vakleerkracht.

•

Tijdens de seminaries kun je proeven van diverse nieuwe vakken zoals
Spaans, financiële geletterdheid, radio maken en andere projecten

•

Sterke voorbereiding op het keuzeproces voor verdere studies.

•

Blink uit in wiskunde- en wetenschapsolympiades

•

Je maakt boeiende reizen naar Frankrijk, Engeland, Spanje, ...
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ASO *

WAT iLab STE(A)M IN SINT-JOZEF BIJZONDER
MAAKT

Economie
•
•

Economie (2de graad)
Economie Moderne Talen (3de graad)

Spits je je oren bij internationaal nieuws? Ben je handig met cijfers? Of breek je je het hoofd over belangrijke
maatschappelijke vraagstukken? Dan leunt jouw balans
over naar de studierichting Economie.
Je ontdekt de geheimen van de hele economische wetenschap: van boekhouden tot marketing, van ondernemingsfinanciering tot micro- en macro- economie, van
ontwikkelingseconomie tot management en organisatie.
Als Belgisch economist hoor jij uiteraard je talen te kennen. Je leert Nederlands, Frans en Engels spreken. In
het vierde jaar ga je ook op de Duitse toer.
In de derde graad kan je je specialiseren in Ecomomie
Moderne Talen. Daar leer je volgens de laatste onderwijsmethodes informatie verwerven en verwerken in een
eigentijdse IT-omgeving. De wereld in al zijn facetten en
talen ligt aan je voeten.
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PR

Hoeveel uren Frans - zakelijke communicatie krijg ik?
Bekijk je lessenrooster op www.sintjozefmere.be

*Vanaf schooljaar 2021-2022 worden de richtingen in de
2e en 3e graad jaar na jaar hervormd

We zetten jongeren aan tot probleemoplossend, creatief
en kritisch denken en werken. Je ontdekt hoe je wiskunde,
wetenschappen en engineering kan combineren om
technische problemen op te lossen of nieuwe producten te
maken.
STEM wordt STE(A)M, met de A van Arts (Kunst). iLab
is STEAM 2.0 door de ver doorgedreven integratie van
de 5 disciplines en door gebruik van het FabLab en het
MediaLab als leslokalen. Zo stomen we je klaar voor de
creatieve kennismaatschappij van morgen en behoudt SintJozef Mere zijn voortrekkersrol in het STE(A)M-onderwijs
van de toekomst.

Wetenschappen
•
•
•

iSTE(A)M (2de graad)
Moderne Talen-Wetenschappen (3de graad)
Wetenschappen-Wiskunde (3de graad)

Waarom draait de wereld rond?
Waar komt de klimaatswijziging precies vandaan?
En waarom zijn vitaminen gezonder dan suikers?
Als toekomstig wetenschapper ben je niet tevreden met
eenvoudige antwoorden. Je wil de wonderen van onze
wereld tot op atoomniveau begrijpen. En dat kan alleen door
zelf op onderzoek te gaan.
In deze richting duik je het labo in. Je combineert fysica
en wiskunde om je proeven theoretisch te onderbouwen.
Je leert aandacht te hebben voor details, zonder de grote
structuren uit het oog te verliezen. In het creatieve FabLab
Erpe-Mere krijg je alle ruimte om te experimenteren.
In Moderne Talen-Wetenschappen maken we een
goedgebekte en belezen wetenschapper van jou. In
Wetenschappen-Wiskunde stort je je op cijfers, tabellen
en functies. Een opleiding voor nieuwsgierige doorbijters.

19

TSO *
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Zit je vol bruisende ideeën en plannen? In de 2e
graad Handel leer je alles over het reilen en zeilen
in de handelswereld. Over commerciële activiteiten
en de boekhouding van een lokaal bedrijf. Welke
administratieve documenten gebruik je? En een Engelse
of Franse brief schrijven, hoe doe je dat eigenlijk?

Hoeveel uren Frans - zakelijke communicatie krijg ik?
Bekijk je lessenrooster op www.sintjozefmere.be
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Ondernemen vraagt moed. Ondernemers nemen een
stap waarvoor veel mensen terugdeinzen. Ondernemen
is je eigen pad kiezen, met je eigen strategie en je eigen
doelen. Niet elke afgestudeerde wordt Ondernemer van
het jaar, maar elke Sint-Jozef-ondernemer is wel een
kleine held!

PR

Handel

Gebeten door de ondernemersmicrobe, en interesse in
marketing en communicatie? Dan maak je in de 3e
graad Handel ook kennis met de internationale handel
en wandel van een gewiekste communicatiestrateeg en
kun je je ondernemingskwaliteiten aanscherpen in een
mini-onderneming en mag je twee weken proeven van
het bedrijfsleven.
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*Vanaf schooljaar 2021-2022 worden de richtingen in de
2e en 3e graad jaar na jaar hervormd

BSO *
Verkoop
•
•
•

Office & Retail (2de graad)
Retail & Visual Merchandising (3de graad)
Retailmanagement (3de graad)

Wie kiest voor Office & Retail wil later vooral praktisch
aan de slag. Op de computer, in een magazijn, op een
dienst administratie, of in een winkel. In deze opleiding
stomen we je klaar voor die werkvloer. Je krijgt les in
een kantoorklas en leert inkopen en verkopen in een
didactische leerwinkel op school. Bovendien mag je ook
‘werkplekleren’ in een echte winkel buiten de school.

7DE JAAR RETAILMANAGEMENT
De opleiding smaakt naar meer. Je wil je nog beter
klaarstomen voor je je op de arbeidsmarkt stort? Kies dan
voor een specialisatiejaar Retailmanagement. In deze
hyperpraktijkgerichte opleiding maak je zelf etalages op
die ‘doen kopen’.Je leert vriendelijk omgaan met klanten.
En als allrouder schep je je commercieel gevoel aan in je
eigen leerwinkel die je runt van oktober tot mei: in team
bepalen jullie het artikelassortiment, bepalen jullie de
huisstijl en bespreken jullie het communicatieplan. Ook de
uitwerking van een ‘webwinkel’ behoort tot jullie opleiding.
Een opleiding voor dromers en doeners!

Communiceer je graag met mensen? Prima, want het
zijn je toekomstige klanten. Je leert je in deze opleiding
correct uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels.
Ben je ook handig met de computer en ordelijk in je
administratie? Deze richting bereidt je voor op wat je
zoekt: een boeiende job in een breed werkveld.
In de derde graad Retail & Visual Merchandising
verfijn je je skills als creatieve retailmedewerker. In de
keuzemodule Visual merchandising leer je een winkel
of etalage stijlvol presenteren. Het oog wil ook wat, en
daarvoor rekenen we op jouw hoofd en handen!
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*Vanaf schooljaar 2021-2022 worden de richtingen in de
2e en 3e graad jaar na jaar hervormd

ZO ZIET JOUW
SCHOOLDAG ERUIT

Een normale
schooldag
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Leerboeken en werkboeken
Jouw boekenpakket bestel je online en het wordt thuis geleverd.

Bereikbaar
Onze school is landelijk gelegen. Met de fiets kan je er snel en veilig
heen vanuit Nieuwerkerken, Haaltert, Kerksken, Erpe, Aaigem
en andere omliggende dorpen. Je fiets kan je in de overdekte
fietsenstalling kwijt. De lokale politie onderwerpt je stalen ros aan
een gratis fietscontrole.

We verwachten je op de speelplaats om 8.35 uur. Een dag bestaat uit zeven lesuren, twee kleine pauzes (10 min.) en een
langere middagpauze. Om 15.45 uur (woensdag om 12.10 uur)
mag je naar huis, al kan je nog tot 16.35 uur in de avondstudie
blijven. Op dinsdag hebben de meeste leerlingen van de derde
graad een achtste lesuur.

Met De Lijn kan je tot aan de schoolpoort. Voor leerlingen vanuit
ondermeer Burst en Hillegem is er ook een treinverbinding met een
stopplaats in de Loskadestraat in Mere, op 1 km van de school.
Komen je ouders met de wagen? Dan kunnen ze je veilig afzetten
op één van de parkings in de nabije schoolomgeving.

Aan tafel

Schoolstraat

Wie veel bijleert, moet goed eten.
Het merendeel van de leerlingen eet op school. Je kunt aan ons
buffet elke middag een lekkere warme maaltijd kiezen of zelf je
broodje of salade samenstellen aan de saladbar.
Tijdens de pauzes kun je ook een snack kopen.
Je kan met toestemming van je ouders ook thuis gaan eten.

De directe schoolomgeving is bijzonder veilig voor voetgangers en
fietsers. Bij de start en het einde van de school wordt de Kloosterstraat vrij gehouden van gemotoriseerd verkeer. Er is parkeerruimte
aan de Sporthal Sint-Bavo, aan het voetbalplein FC Mere, aan de
kerk, ...
Er is alle dagen van 8.10 uur tot 8.35 uur en van 15.30 uur tot 16.00
uur een gemachtigd opzichter om veilig te helpen oversteken.

Middagsport

Eigen schoolbus

Zet je beste beentje voor tijdens de middagsport. Samen met
de sportleerkrachten bepaal jij de competitie waarin je klas gaat
uitblinken: voetbal, volleybal, netbal, badminton, ... Wie niet
meespeelt mag voor de klasgenoten supporteren.

Andere middagactiviteiten
De middagpauze duurt 55 minuten en je hoeft je geen seconde
te vervelen. Zing of speel mee in de SJS schoolband. Laat je
creativiteit de vrije loop tijdens de wekelijkse knutselactiviteit
of in het FabLab. Surf op het net in het multimedialokaal, of
studeer wat bij in de stille studie. Ook een ‘goed gevoel-groepje’
waar je werkt aan je sociale vaardigheden, behoort tot de
middagactiviteiten voor de 1ste graad.

Sint-Jozef zet bewust een schoolbus in om leerlingen uit alle hoeken
en velden rond Mere tot in de school te krijgen. De bus rijdt tot voor
je deur, of een ophaalpunt vlakbij huis. Snel een plekje reserveren
is aangewezen!

Leerlingenraad
School maak je samen. We vinden jouw inbreng dan ook belangrijk.
In de leerlingenraad kan je voorstellen lanceren, klachten
formuleren of kritische vragen stellen. Die leggen we voor aan het
coördinatorenteam en de directie. Dankzij de leerlingenraad zijn er
o.a afspraken rond GSM-gebruik.
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Voor het schooljaar 2020 - 2021 kan je inschrijven op de
volgende momenten.

Tijdens de VIP-avond en opendeur (data en info
zie site)
Tijdens het schooljaar (op afspraak)
•
•

Elke werkdag van 8.30 uur tot 17 uur
Op woensdag van 8.30 uur tot 12 uur

Tijdens de schoolvakanties (op afspraak)
•

•
•

Tijdens de eerste week van juli van 8.30 uur tot
17.00 uur, ook op zaterdag van 9.00 uur tot 12.00
uur.
Vanaf midden augustus van 8.30 uur tot 17.00 uur,
ook op zaterdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.
Details zie website en maak een afspraak op het
nummer 053 83 22 98

Sluitingsperiode: vanaf de tweede week van juli tot en
met 15 augustus.

Wat neem ik mee?
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Gelieve de volgende documenten mee te brengen bij
inschrijving:
•
•

•
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identiteitskaart
rapport waarop het advies van de basisschool of
de beslissing van de delibererende klassenraad
vermeld is
attesten of doktersverslagen die een leerstoornis
of een medisch probleem staven
de BASO-fiche

Sint-Jozef Mere behoort sinds 2002 tot ECOV het Eigentijds
Christelijk geïnspireerd Onderwijs en Vormingsproject. Sinds
2019 werd deze groep uitgebreid tot 9 scholen die samen
sterk en kwaliteitsvol onderwijs maken.
Als Katholieke dialoogscholen laten we ons uitdagen door de
inspiratie van Priester Daens. Ons toekomstgericht onderwijs
geeft iedereen een kans om te ontdekken wie ze zijn en te
groeien in wie ze willen worden.
Wij willen onze kinderen en jongeren leren leven en leren
leren vanuit de waarden waarvoor priester Daens stond en
van waaruit hij leefde: sociale bewogenheid, gelijkwaardigheid
en vernieuwing.
Zoals Priester Daens geraakt werd door de mens die hij voor
zich zag, willen wij ons laten raken door het unieke van elk
kind, elke jongere en daarmee hoopvol op weg gaan.
Zoals priester Daens tegendraads zijn stem altijd opnieuw liet
klinken, willen wij eigentijds tegendraads met een open blik
kijken naar de samenleving van vandaag en morgen. Daarin
durven wij grenzen verleggen doorheen onze aanpak, ons
aanbod en ons zorgbeleid.
Zoals priester Daens het lef had om uit te komen voor wie
hij was en wat hem bezielde, willen wij als katholieke
dialoogscholen ons blijven inspireren aan het levengevend
verhaal van Jezus van Nazareth.
Vanuit hun schooleigen context gaan de verschillende scholen
in dialoog om samen kwaliteitsvol, warm en zorgzaam
onderwijs aan te bieden.
Hiertoe willen we groeien in het elkaar ondersteunen, stimuleren
en inspireren met veel respect voor ieders eigenheid, ieders
rol en verantwoordelijkheid. Bestuurders, directies, personeel,
ouders en leerlingen slaan hiervoor de handen in elkaar en
willen hier samen met alle betrokkenen echt voor gaan.
SAMEN Priester Daens College
PR

Wanneer?

Trots lid van
Priester Daens College
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Sint-Jozef Mere
Kloosterstraat 31, 9420 Erpe-Mere
Tel. 053 83 22 98 Fax 053 85 73 11
info@sintjozefschoolmere.be

