De 5 scholen van
Scholengroep
Sint-Jan Berchmans

1x5

is méér
dan

Basisschool Avelgem
Kloosterstraat 1
8580 Avelgem
056/64 65 36

5x1!

directie@vbs-avelgem.be
www.vbs-avelgem.be
	
  
	
  

Kleuterschool Bossuit
Doorniksesteenweg 557
8583 Bossuit
056/45 68 30

Ontdek het tijdens
onze onthaaldag op

ks.bossuit@gmail.com
kleuterschoolbossuit@fulladsl.be
kleuterschoolbossuit.blogspot.be
kleuterschoolbossuit.blogspot.com	
  
	
  

	
  

zaterdag 10 mei

	
  

’t Schoolke Rugge

Ruggestraat 39
8580 Avelgem
056/64 77 90

Kleuter - en Basisonderwijs

ksrugge@gmail.com	
  

9. 30 u. - 12 u.:
RUGGE - BOSSUIT - KERKHOVE - AVELGEM
14 u. - 17 u.:
OUTRIJVE - AVELGEM

www.tschoolkerugge.be
	
  

	
  

Afdeling Outrijve
(en directie)
Moerbeekstraat 3
8582 Outrijve
056 64 79 53

Afdeling Kerkhove

	
  

Sint-Amandswijk 34b
8581 Kerkhove
055 38 73 59

Secundair Onderwijs

voormiddag 9.30 - 12 u. / namiddag om 14 u. stipt:
MIDDENSCHOOL (eerste graad)
14 u. -18 u.
COLLEGE (tweede en derde graad)

	
  
info@sjb2.be
	
  

	
  www.sjb2.be
	
  

	
  

KATHOLIEK ONDERWIJS VAN 2,5 TOT 18 JAAR

Middenschool
	
  College

Kasteelstraat 12

Kasteelstraat 12
8580 Avelgem
8580
Avelgem
056/64
056/64 4242
1212

KATHOLIEK ONDERWIJS VAN 2,5 TOT 18 JAAR

SINT - JAN BERCHMANS

SINT - JAN BERCHMANS
RUGGE - BOSSUIT - AVELGEM - OUTRIJVE - KERKHOVE

RUGGE - BOSSUIT - AVELGEM - OUTRIJVE - KERKHOVE

middenschool@sjb-avelgem.be
college@sjb-avelgem.be
	
  

www.scholenavelgem.be

www.scholenavelgem.be

Kleuterschool Bossuit
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Waar kleuters thuiskomen
In onze kleine kleuterschool maken wij tijd voor de dagelijkse, persoonlijke ontmoeting met élke
kleuter en élke ouder. School- en klasbetrokken ouders, daar houden wij van. Kleuterschool
Bossuit: als school op de buiten zijn wij een buitenbeentje! Vanaf volgend schooljaar: wekelijks
kleuteryoga door een gespecialiseerde kleuterleerkracht. Hier werken wij aan een vernieuwde
visie en kijken wij ook volop uit naar een nieuwbouwproject en een nieuwe naam waarmee wij
onze vernieuwde werking zullen uitdragen.
Je eerste kleine stap als kleuter naar een kindgerichte ervaringsschool: daar gaan wij voor.

Waarom 1x5
méér is dan 5x1...

5

‘t Schoolke Rugge
Een plek waar kleuters zich thuis
voelen
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Middenschool en college Avelgem
Een unieke en leerrijke ervaring
Na de basisschool mag je bij ons thuiskomen in het middelbaar
onderwijs. Onze kleinschaligheid en landelijke omgeving bieden elke
leerling immers een warme thuis in het centrum van Avelgem.
De specifieke aanpak gericht op 12- tot 14-jarigen in onze middenschool garandeert je een soepele instap in het secundair onderwijs.
Je maakt nog geen definitieve keuzes. Met een intense studiebegeleiding en zorg op jouw maat helpen wij jou stap voor stap de
gepaste studiekeuze te maken.
In het college dragen wij de kwaliteit van onze ASO-opleidingen en
onze afdeling Handel hoog in het vaandel. Wij bereiden je volop voor
op het hoger onderwijs en bieden je meer slaagkansen in je latere
studie- en beroepsloopbaan op tal van domeinen: wetenschappen,
economie, klassieke en moderne vreemde talen, wiskunde … Onze
kwaliteit is jouw troef voor het latere leven.
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Sint-Jan Berchmansbasisschool Avelgem
Ons geluk is de glimlach van elke leerling
In het hart van Avelgem staat een enthousiast leerkrachtenkorps garant voor kwaliteit en een minutieus uitgebouwd zorgbeleid. Elke individuele leerling dagen wij ten volle uit. Tal van
kansen zijn er om ieder kind maximaal te helpen ontplooien en
groeien: beverklassen, kangoeroeklassen en gedifferentieerde
aanpak in de klas … Kortom, hier krijg je alle kansen om je
steeds weer voor te bereiden op een volgende stap en … aan
het einde op de grote stap naar de middenschool.

Een leuke, gezellige en autonome kleuterschool
vind je in Rugge, dicht bij je in de buurt. Hier
kun je gewoon leuk leren en opgroeien in ons
gloednieuw schooltje, dat zijn intrek nam in een
gerenoveerde wijkkerk.’ t Schoolke Rugge: een
plek waar het goed vertoeven is en waar kleuters,
ouders, grootouders zich thuis voelen. Hier
kunnen kleuters zich op eigen tempo volop
ontwikkelen om daarna de volgende stap te
zetten in onze scholengroep.
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Sint-Jan Berchmansbasisschool Outrijve – Kerkhove
Goed onderwijs onder de kerktoren
Hedendaags en goed onderwijs op maat van elk kind hoef je niet ver te zoeken. In
Outrijve en Kerkhove genieten zowel onze kleuters als de leerlingen van de lagere
school van kwaliteit in een familiale omgeving.
In kleine klassen gaan onze gedreven leerkrachten voor degelijk, zorgzaam en
gedifferentieerd onderwijs. De grondige verbouwingen aan beide vestigingen en
de investeringen in moderne methodes en (digitale) middelen maken dat onze
scholen klaar zijn voor de toekomst.
Bij ons vind je een ideale springplank voor de grote sprong naar de middenschool.

