
1. Voorwoord

Kom je op onze infodag verder verdiepen
“Hoe zou je Onze-Lieve-Vrouwlyceum in één zin 
omschrijven?”, vroeg een moeder me onlangs. 
Op zo’n moment heb je al gauw de neiging om 
honderduit te vertellen. Maar de vraag dwong me 
tot de essentie te komen.

“Doorstroomonderwijs (ASO) voor jongens 
en meisjes op hoog niveau, in een warme 
omgeving”, antwoordde ik na enkele seconden 
bedenktijd. Een impulsief antwoord, dat 
achteraf bekeken… helemaal strookt met de 
waarheid. 

Enerzijds is en blijft het Lyceum een door-
stroomgerichte school. Een school die 
kinderen discipline bijbrengt, hun kennis bij-
spijkert en hen zelfredzaam maakt. Kortom, 
een omgeving die jongeren klaarstoomt 
voor hogere studies en een succesvolle
professionele loopbaan. 

Anderzijds zijn we een heel warme school. 
Een antwoord dat je misschien niet spontaan 
associeerde met het Lyceum. Maar wel iets waar 
we een erezaak van maken. Ja, wij kiezen voor 

hoogstaand onderwijs. Maar dat hoeft niet in 
een koele, kille, competitieve sfeer te gebeuren. 
In onze kleinschalige campus bieden we leer-
lingen structuur en leggen we nadruk op 
emotionele ontwikkeling en sociaal contact.

Ben je op zoek naar een warm nest, waar je jouw 
vleugels kan uitslaan? Kom verder kennismaken 
op onze infodag op zaterdag 9 mei 2020.
We kijken ernaar uit om je te ontmoeten. 

3. Ons onderwijsaanbod

5. Perfecte omkadering

4. Warme school 2. Doorstroomgerichte school

STEM = Science Technology Engineering Mathematics.
1* = semestervak
Ontdek op www.lyceumgenk.be welke basisopties wij vanaf het tweede leerjaar aanbieden.

Om onze leerlingen in de beste omstandig-
heden op te leiden, zorgen we voor een tot in 
de puntjes verzorgde omkadering.

Moderne infrastructuur met een 
historisch karakter
Op onze kleinschalige campus zijn verleden en 
heden nauw verweven. Tijdens een wandeling 
over de groene speelplaats heb je ademruimte 
en kom je tot rust. Maar tegelijk kiezen we voor 
didactische IT-hulpmiddelen die helemaal mee 
zijn met de tijd. Het Lyceum is dus klaar voor 
de toekomst. 

Activiteiten buiten de schoolmuren 
Kennis verwerven is belangrijk, maar om als
jongere open te bloeien is meer nodig. Daarom 
organiseert het Lyceum heel wat activiteiten 
tijdens en na de lesuren.

Vlot openbaar vervoer
Voor en na de lesuren verplaatsen leerlingen 
zich veilig en snel, dankzij het ruime aanbod 
openbaar vervoer (met zelfs een bushalte aan 
de poort).

Smakelijk lunchaanbod
Een stevige lunch kan wonderen doen. Naast 
je eigen lunchpakket kan je kiezen uit:
» belegde broodjes 
» genieten van een betaalbare warme maaltijd
 (via het internaat)

Gezellig internaat
Hecht je veel belang aan vrienden dicht bij jou, 
professionele begeleiding, warme duidelijk-
heid, groeikansen krijgen, gezonde voeding en 
leuke activiteiten? Ontdek dan je tweede thuis 
in ons modern internaat. Waar je ook naar 
school gaat, vanaf het 5de leerjaar tot het einde 
van het secundair onderwijs krijgt iedereen bij 
ons alle kansen om zich te ontwikkelen.

Scholen worden almaar groter. Wij passen  
voor een reusachtige campus, waar je als 
leerling verloren loopt. Het Lyceum is een 
knusse, kleinschalige school met een duidelijk 
aanbod.

Sociaal contact
Hier kent iedereen elkaar: op de speelplaats
turen jongeren niet naar hun smartphone, ze 
voeren een geanimeerd gesprek. Sociaal con-
tact is belangrijker dan social media. 

Duidelijke structuur
Het Lyceum vertrekt vanuit een duidelijke 
structuur en draagt discipline hoog in het 
vaandel. Een voorbeeld? Leerlingen dragen
hier een uniform. Niet omdat wij ouderwets 
denken, wel omdat op deze manier elke leer-
ling gelijk is. En zo hoeven onze leerlingen zich 
’s ochtends het hoofd niet te breken over een 
fl itsende outfi t .

Deskundige coaching
Ten slotte begeleiden we onze leerlingen: 

» Al in de eerste graad kan je ‘leren leren’
» Onze begeleiders staan jongeren met leer- 
 problemen op een warme manier bij 
» In de les, tijdens de middagpauze of 
 naschools kan je schoolse achterstand 
 bijwerken
» Daarnaast is er begeleide avondstudie
»  Nieuw: 3x per jaar een fl exweek met bij-

zondere aandacht voor talentontwikkeling, 
21st century-skills en studiecoaching. Deze 
lessentabel vind je terug op onze website.

Welke talenten heb je tegenwoordig nodig om 
professioneel te slagen? Een brede basiskennis, 
voeling met de snel veranderende maatschappij 
en een gezonde portie zelfredzaamheid. Niet 
toevallig zijn dit de fundamenten van onze 
onderwijsaanpak. 

Brede basiskennis
Het Lyceum heeft een ijzersterke 
reputatie, gebouwd op een rijk verleden. 
Onze doorstroomgerichte school 
biedt jongens en meisjes een kwalitatieve 
vorming. We leggen de lat hoog en dagen 
leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen.

Voeling met de snel veranderende 
maatschappij
Dankzij onze projecten krijgen leerlingen een 
venster op de wereld en ontwikkelen ze een 
visie die de schoolmuren overschrijdt. We
hechten veel belang aan gastvrijheid en
solidariteit, met een open blik op de wereld. 

Zelfredzaamheid
Het Lyceum prikkelt jongeren om verant-
woordelijkheid op te nemen en doorzettings-
vermogen op te bouwen: naast de ‘gewone’ 
lessen is er ook ruimte voor individuele op-
drachten en groepswerk. Via de nieuwe media 
vergaren leerlingen zelf extra informatie, bij-
voorbeeld om een onderzoek of presentatie 
voor te bereiden.
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“Al na een paar dagen

voelden wij ons helemaal thuis 

in het Lyceum”

Latijn Latijn met STEM STEM + Taal +

Frans 4 4 4 4

Nederlands 4 4 5 6

Wiskunde 4 4 4 4

Aardrijkskunde 2 2 2 2

Geschiedenis 1 1 1 1

Godsdienst 2 2 2 2

Mens & samenleving 2 2 2 2

Natuurwetenschappen 2 2 2 2

Techniek 2 2 2 2

Muziek 1 1 1 1

Beeld 1 1 1 1

Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2

Di� erentiatie

Latijn & antieke cultuur 5 5 - -

STEM - 1 2 1

Wiskunde - - 1 1

Mediawijsheid - - 1* 1*

Proeven van Engels - - 1* 1*

Totaal 32 33 32 32

“Als topsporter geniet ik ervan 

om ’s middags te voetballen, in 

de sporthal of op de speelplaats”

“Met vrienden samenzitten is 

veel leuker als niemand naar 

z’n smartphone zit te staren”

Asude OzkulAsude Ozkul

“Een warm nest, 
waar je je vleugels kan uitslaan”


