
KleinSeminarie

Het Klein Seminarie is een sociaal 
bewogen school met een chris-
telijke inspiratie. Onze leerlingen 
krijgen volop de ruimte om zich 
evenwichtig te ontwikkelen tot 
creatieve en enthousiaste jonge-
ren.. Wie bij ons naar school komt, 
is niet ter beroerd om de handen 
uit de mouwen te steken.
Onze school heeft een ruime in-
frastructuur met heel wat groen. 
Dat zorgt voor een aangename 
leeromgeving. Verder zijn er goed 
uitgeruste klaslokalen, heel wat  ver- 
nieuwde specialisatieklassen, een  
open leercentrum, een moderne 
sporthal, een zwembad, goed on-
derhouden sportvelden, een atle-

tiekpiste en een ecotuin. 
Wij willen samen leren leren en 
samen leren leven. Met modern 
onderwijs willen we de leerlingen 
actief betrekken bij de lessen. Door-
heen de drie graden is de aanpak 
van de leerkrachten gericht op een 
geleidelijk groeiende leervaardig-
heid. Leren leren is dus nooit veraf.  
Ook de individuele leerling mag 
rekenen op extra zorg en begelei-
ding als dat nodig is. 
Zowel de ASO- als de TSO-rich-
tingen moeten de leerlingen im-
mers met goede slaagkansen als 
zelfstandige “leerders” met goede 
slaagkansen op de drempel van 
hoger onderwijs brengen.

Onze leerlingen krijgen volop de ruimte om zich evenwichtig 
te ontwikkelen tot creatieve en enthousiaste jongeren.  
Wie bij ons naar school komt, is niet te beroerd om de handen 
uit de mouwen te steken.
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