
     

ICT? Natuurlijk! 
Er zijn computers met projectiemogelijk-
heid en internetaansluiting in al onze 
klassen. Een extra open leercentrum, een 
ICT-lokaal voor de eerste graad, iPads zijn 
beschikbaar... Smartschool ondersteunt 
onze communicatie.
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Gezonde geest in een
gezond lichaam 
• een uitstekend uitgeruste sporthal

• sportkampen in de kerst- en 
krokusvakantie

• sport na school

• sport en schaken tijdens de 
middagpauze

• skiën of snowboarden in de 
paasvakantie

Het kan allemaal!

Samen leven...
• opkomen voor jezelf, de anderen en elkaar

• een pestactieplan dat je leert om liever te ‘voorkomen’

• leerlingenbegeleiding, ook door medeleerlingen en 
peters en meters uit de 3de graad

• van het 1e tot het 6e jaar ontdek je je eigen 
‘leefsleutels’ voor verdriet, boosheid, verliefdheid, 
vriendschap, angst, ongerustheid, geluk…

Sint-Gummarus
college Lier
zorg om leren en leven

Welkom!
Heel veel aandacht 
voor onthaal en 
kennismaking zodat
je je vlug thuis voelt.

VerNIEUWend TOEKOMSTgericht

Extra aanbod 
wetenschappen, 
techniek en
technologie

Wetenschappelijke uitdagingen aangaan? 
Technische proeven uittesten? Je eigen 
3D-printings maken? Leren vliegen met 
een “drone”? Het kan allemaal met ons 
FREELAB!

Mogelijkheid tot 
ondersteuning van 
de vreemde talen

STEM
op SGC

ontdek het 
verschil!

CLILop SGCmogelijk van 1 tot 6

Grote school?! 
Kleine school?!
Onze eerste graad is 
een beetje apart: een 
eigen ruimte met eigen 
speelplaats en refter, 
en toch deel van de grote 
Sint-Gummarusfamilie!



     

Leer-tijd is tijd
om te leren
Een zeer uitgebreid studieaanbod 
ASO en vanaf het 2e jaar ook
een handelsrichting.

Heb je een leerprobleem? 
Zorg op maat! Onze interne 
begeleiding zoekt samen met
jou naar de beste oplossing. 

Leef-tijd is tijd om te leven. 
Naast leren en boeken...
• staat op Sint-Gummarus een enthousiaste ploeg 

klaar om in een open sfeer samen met jou op 
zoek te gaan naar je plaats in de groep

• krijg je er een luisterend oor voor al je  vragen, 
verwachtingen en twijfels

• zoeken wij samen met jou naar antwoorden.

• oefenen we in samen-leven

• maken we goede afspraken en laten we iedere 
leerling tot zijn 'recht' komen

• krijgen leerlingen de kans om zelf voorstellen uit 
te werken: bigband, ...

Waar het in onze school 
om draait…
• respect, ook voor anderen, onze school en 

het milieu

• solidariteit, zoals op de multiculturele dag, 
BD-acties, kersthappening, ...

• toegankelijkheid: leraars, interne 
begeleiding, leerbegeleiders en directie zijn 
altijd beschikbaar

• creativiteit in muziek, dans, woord, … 

Onze zorg stopt niet om 16u...

• efficiënter werken
• structuur verhogen

Nieuwsgierig?
Kom maar langs! Directie, leraars en 
leerlingen verwelkomen je graag op de

opendeurdag
zaterdag 10 maart 2018
van 10u tot 17u
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Inschrijven kan vanaf 10 maart 

• Op de opendeurdag

• Op woensdagen 14 maart en 25 april
van 13u tot 17u

• Na telefonische afspraak met de school

Inschrijven tijdens de zomervakantie 

• Van 30 juni tot en met 4 juli

• Van 20 tot en met 30 augustus
(liefst vóór 27 augustus)

Directie

Algemeen directeur G. Hellemans
Adjunct-directeur   T. Jansen
Directeur 1e graad   R. Wyckmans 
Directeur fin. & log.  J. Cuypers


