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Bij ons is iedereen een VIP

C A M P U S
R E Y N A E R T ?

Wij zijn een kleinschalige school, een
school op mensenmaat, die aandacht
besteedt aan ieder kind als individu.

Wens je meer informatie?

Wij laten je tussen vrienden bijleren
en groeien. Geen harde afvalwedstrijd
maar een veeleisende ploegsport.

Mevr. Ilse Vanlaere
Dhr. Jan De Vos

Wij staan garant voor onderwijs waarbij persoonlijkheid en talenten maximaal ontwikkeld worden. Uw kind
wordt op weg geholpen tot een
zelfstandig volwassen persoon.

Het leerkrachtenteam

Of omdat iedereen bij ons een
VIP is...

Wij staan open voor een persoonlijk gesprek:

Directeur
Technisch AdviseurCoördinator (TAC)

Ook de CLB-diensten kunnen je algemene
informatie verschaffen .

Vergeet ook niet onze website
te raadplegen:

www.campusdereynaert.be

ASO
2de en 3de
graad

Hoe contacteer je ons?
Campus de Reynaert
Stationstraat 67
8700 TIELT
T 051 42 63 63
F 051 42 63 66
info@campusdereynaert.be

Latijn
Latijn - Moderne Talen
Latijn - Wiskunde
Humane Wetenschappen
Wetenschappen
Wetenschappen - Wiskunde

Algemeen Secundair Onderwijs
LATIJN

HUMANE WETENSCHAPPEN

Wil je kennismaken met de grote schrijvers uit de Oudheid: Ovidius, Vergilius, Cicero, Plinius,…?
Hou je van boeiende verhalen uit de mythologie en uit
de Romeinse geschiedenis?
Wil je ontdekken hoeveel Romeinse overblijfselen
in onze moderne maatschappij terug te vinden
zijn in de literatuur, de politiek, de architectuur, het theater,
de rechtspraak,…
Zin om je taalvermogen aan te scherpen, ook op vlak
van moderne talen?

Kortom, je hebt een
LATIJN

voor

Droom je van een beroep met veel sociale contacten?
Je wil jezelf verder ontwikkelen als sociale wetenschapper, psycholoog of criminoloog?
Denk je aan een toekomst binnen de zorgverlenende
sector of binnen het onderwijs?
Wil je later werken met kinderen?
Wil je graag meer weten over hoe mensen in andere culturen leven, denken en voelen?
Ben je gefascineerd door moderne communicatiemedia en internetjournalistiek?

Ben je gefascineerd door de natuur: planten en dieren,
maar ook licht, geluid, elektriciteit, … ?
Kan je zelfstandig werken en ben je geboeid door wetenschappelijke experimenten?
Ben je een kritische denker en zoek je graag naar empirische oplossingen voor problemen?
Werk je ordelijk en nauwkeurig en wil je begrijpen hoe
alles in elkaar zit?
Wil je je kennis weleens meten in één van de olympiades
wetenschappen?

Hou je van kunst?

Kortom, je hebt een voor
HUMANE WETENSCHAPPEN

Dan kan je vanaf de 2e graad de studierichting Latijn kiezen in combinatie met extra talen of wiskunde.
Ook in de 3e graad kan je kiezen tussen wiskundewetenschappen of talen.

Dan kan je vanaf de 2e graad de studierichting humane wetenschappen kiezen.

Mogelijkheden voor jou in het hoger onderwijs

Mogelijkheden voor jou in het hoger onderwijs

Geneeskunde, verpleegkunde, rechten, talen in het algemeen met Romaanse en klassieke talen in het bijzonder,
geschiedenis, biologie, tandheelkunde, farmaceutische
wetenschappen, archeologie, architectuur,…

WETENSCHAPPEN

Psychologie, pedagogie, politieke wetenschappen, communicatiewetenschappen, criminologie, rechten, sociologie, filosofie,
moraalwetenschappen,…
onderwijs, sociaal werk, orthopedagogie, communicatiemanagement, ergotherapie, verpleegkunde, logopedie, audiologie,…

Kortom, je hebt een voor
WETENSCHAPPEN
Dan kan je vanaf de 2e graad de studierichting wetenschappen kiezen. In de 3e graad kan je dan wiskundewetenschappen verder volgen .

Mogelijkheden voor jou in het hoger onderwijs

Ingenieur, tandarts, dierenarts, psychologie laborant, medische en paramedische beroepen, bachelor of master in de wetenschappen, piloot, geneeskunde,…

