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Welkom!
Beste ouder

Jullie staan voor een belangrijke keuze. Samen met 
je zoon of dochter is de zoektocht naar een nieuwe 
school gestart. Die zoektocht gaat gepaard met 
vele vragen.

Zal mijn kind gelukkig zijn op deze school? Wordt 
hier onderwijs op niveau gegeven? Wordt mijn kind 
goed voorbereid op verder studeren na het secun-
dair onderwijs? Is er ruimte voor talenten en wordt 
mijn kind voldoende uitgedaagd? Wat als het even 
wat moeilijker gaat?

Het Leonardo College kiest voor een krachtige leer-
omgeving met de ambitie om uit te blinken op vele 
domeinen. We werken elke dag aan een warme 
school waar iedereen kennis kan vergaren en het 
beste van zichzelf kan geven. Met innoverende 
lessen en activerende werkvormen bieden we onze 
leerlingen de kans om hun talenten en vaardig-
heden aan te scherpen. Zo geven jongeren op onze 
school kleur aan hun ambitie.

Ons logo verwijst naar de Man van Vitruvius van 
Leonardo Da Vinci en bevat ook vleugels die doen 
denken aan de vele uitvindingen van Da Vinci. Wij 
willen in ons onderwijsproject alle jongeren onder 
onze vleugels nemen. We leren onze kinderen 
sterk in hun schoenen staan en hun vleugels uit te 

spreiden. Dat doen ze door jaar na jaar te groeien en 
krachtige vleugels te ontwikkelen om dan uiteinde-
lijk uit te vliegen op weg naar een mooie toekomst.

Onze leerlingen krijgen de kans om vol vertrouwen 
hun talenten volop te kunnen ontdekken. Nadruk 
ligt op het beleven van een veelzijdige wereld. 
Jongeren kunnen zich gelukkig voelen en het ple-
zier van het leren tovert een glimlach op eenieders 
gezicht. Met een open geest is er aandacht en res-
pect voor diversiteit. Het Leonardo College is een 
verzamelplaats voor verschillende talenten, een 
plaats waar mensen samen leren, samen ontdekken 
en samen op zoek gaan naar een betere wereld.

Het Leonardo College verbindt traditie en ver-
nieuwing met de nadruk op kwaliteit, duidelijke 
standaarden en betrouwbaarheid om iedereen die 
wil leren boven zichzelf te laten uitstijgen. Onze 
afstudeercijfers tonen aan dat onze leerlingen 
grondig voorbereid en met een hoge kans op slagen 
verdere studies kunnen aanvatten.
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Beste nieuwe leerling 

Wat een spannende tijd voor jou! Je staat op het punt een keuze te maken voor een nieuwe 
school, met tal van nieuwe uitdagingen. Je hebt hierrond vast heel wat vragen en misschien zelfs 
wat zorgen.

Wees gerust, heel normale vragen en op onze school zorgen we ervoor dat je zonder zorgen het 
schooljaar kan beginnen en begeleiden we jou zodat je een fantastisch en geslaagd jaar tege-
moet gaat!

Je zal merken dat je je snel thuis zal voelen op jouw school en dat je de kans krijgt om ons te 
tonen welke talenten jij allemaal bezit!

Ga snel op ontdekking in onze brochure om ons wat beter te leren kennen en te zien wat er jou 
te wachten staat! 

Tot gauw!

Zal ik iemand kennen?

Hoe 

zullen de 

leerkrachten 

zijn?

Zal er buiten  de lessen ook wat te beleven  vallen?

Gaan de 
lessen 

moeilijk 
zijn?
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VERTROUW
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VERTROUW!
Je vertrouwt in eigen kunnen  

en gelooft in je talenten.

ONTDEK!
Stap voor stap verken je jouw mogelijkheden met  

een open blik op de wereld en met ruimte voor groei  
en experiment.

BELEEF!
Je beleeft de leerstof op een actieve manier en  

ervaart de veelzijdige wereld met al je zintuigen:  
voelen, proeven, ruiken, zien en horen.

LACH!
Er is plaats voor jouw geluk, voor gelukkige ouders  

en gelukkige leerkrachten.
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GEEF KLEUR AAN JE AMBITIE
Vanaf nu begin je echt te bouwen aan je toekomst. De komende jaren 
leg je - samen met je medeleerlingen en leerkrachten - de basis voor 
je verdere loopbaan. Waar ben jij goed in? Wat zijn jouw ambities?  
En welke richting sluit daar het best bij aan?

Met deze folder willen we jou helpen om de juiste keuzes te maken. Als jij je 
hierin herkent, dan is die richting beslist iets voor jou!

WAT ZIJN JE KEUZEMOGELIJKHEDEN?

In 1A kan je kiezen uit Moderne of Klassieke Ambitie.

In 1B kies je voor Praktische Ambitie.
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HOE ZIET EEN SCHOOLDAG ERUIT?

7.30 uur De school is open. 

8.20 uur
Bij het belteken gaat iedereen naar zijn klaslokaal.  
Start van de lessen.

8.25 - 10.05 uur 2 lesuren vol met toffe thema’s en lesonderwerpen. 

10.05 - 10.20 uur
Pauze. Tijd om even te ontspannen. Sporten, chillen, gezellig 
praten met de vrienden en een luchtje scheppen behoren  
tot de mogelijkheden.

10.20 - 12 uur
2 lesuren waar de vakleerkracht jullie op enthousiaste manier 
wegwijs maakt in zijn vak. 

12.00 - 12.50 uur
Middagpauze. Ons lunchpakket eten we op in de refter  
of buiten aan de picknickbanken. Allicht staan er een aantal 
Leonardo-activiteiten op het programma.

12.50 - 14.30 uur
2 lesuren die zeker jullie nieuwsgierigheid en enthousiasme 
zullen prikkelen.

14.30 - 14.40 uur Pauze. Laatste maal nog even ontspannen om nadien …

14.40 - 15.30 uur
… het laatste lesuur aan te vatten. Een laatste inspanning 
vooraleer jullie terug naar huis vertrekken.
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A-STROOM B-STROOM

1A Moderne Ambitie 1B Praktische Ambitie

1A Klassieke Ambitie

2A Klassieke talen 2B Maatschappij en welzijn

2A STEM-wetenschappen 2B STEM-technieken

2A Economie en organisatie

2A Moderne talen en wetenschappen

2A STEM-technieken
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ONTDEK
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1A MODERNE AMBITIE KLASSIEKE AMBITIE

ENGELS  1  1

FRANS 4 3

GESCHIEDENIS 1 1

GODSDIENST 2 2

L.O. 2 2

MENS & SAMENLEVING 2 2

NEDERLANDS 5 4

WISKUNDE 5 4

MUZIEK 1 1

BEELD 1 1

TECHNIEK 2 2

NATUURWETENSCHAPPEN 2 2

AARDRIJKSKUNDE 2 2

LATIJN 0 4

VERKENNING A
Stem Wetenschappen + Economie + 
Stem Techniek

2 0

VERKENNING B
Stem Wetenschappen + Economie 0 1

Totaal aantal lesuren 32 32



17

A-STROOM/ 1A & 2A
1ste jaar A 
Je hebt al een mooi parcours afgelegd in de lagere school en vanaf nu 
ga je nog gerichter verder bouwen aan je toekomst. De komende jaren 
leg je – samen met je medeleerlingen en leerkrachten – de basis voor 
je verdere loopbaan. Waar ben jij goed in? Wat zijn jouw ambities? En 
welke richting sluit daar het best bij aan? Onze leerlingen krijgen een 
ruime algemene vorming en leren vooral studeren en kiezen. We doen 
dit vanuit onze eigen focus op ambitie om ervoor te zorgen dat onze 
leerlingen na 2 schooljaren klaar zijn voor de 2de graad. In het eerste 
jaar A kun je kiezen voor Klassieke ambitie of voor Moderne ambitie.

Optie Klassieke ambitie
In deze optie ligt er een extra accent op Latijn. Je maakt gedurende 
4 uur per week kennis met de Romeinen en hun leven. Je wordt 
ondergedompeld in een Latijns badje: je leert een heleboel Latijnse 
woordjes en gaat al gauw op verkenning in Latijnse teksten. Het Latijn 
is ook de moeder en tante van vele moderne talen, dus de studie van 
talen zoals Frans, Italiaans, Spaans, … zal voor jou veel makkelijker zijn. 
Daarbovenop krijg je ook 1 lesuur verkenning per week.

Optie Moderne ambitie
Hier krijg je per week een extra lesuur Frans, Wiskunde en Nederlands. 
In deze optie realiseren we extra differentiatie via ‘ambitie op maat’. We 
roosteren klassen samen voor deze lesuren en maken op die manier 
niveaugroepen, interessegroepen, remediërings- en verdiepings-
groepen. Deze lesuren worden aangevuld met 2 lesuren verkenning 
per week.

Verkenning
Binnen de beide opties zijn er lesuren voorzien om de basisopties 
van het tweede jaar te verkennen. Via een doorschuifsysteem maak 
je kennis met je keuzemogelijkheden in het 2de jaar. In de klassieke 
ambitie krijg je STEM-wetenschappen en economie en organisatie 
als verkenningsmodule. In de moderne ambitie maak je daarbovenop 
ook nog kennis met STEM-technieken.
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2A Klassieke 
talen

STEM-  
wetenschappen

Economie en 
organisatie

Moderne talen en  
wetenschappen

STEM-  
technieken

ENGELS 2  2 2 2  2

FRANS 4 4 4 4 3

GESCHIEDENIS 2 2 2 2 2

GODSDIENST 2 2 2 2 2

L.O. 2 2 2 2 2

NEDERLANDS 4 4 4 4 4

WISKUNDE 5 5 5 5 4

MUZIEK 1 1 1 1 1

BEELD 1 1 1 1 1

TECHNIEK 2 2 2 2 2

NATUURWETENSCHAPPEN 1 1 1 1 1

AARDRIJKSKUNDE 1 1 1 1 1

LATIJN 5 - - - -

STEM-WETENSCHAPPENWETENSCHAPPEN - 5 - - -

ECONOMIE EN ORGANISATIE - - 5 - -

MODERNE TALEN - - - 2 -

WETENSCHAPPEN - - - 3 -

STEM-TECHNIEKEN - - - - 7

Totaal aantal 
lesuren

32 32 32 32 32
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2de jaar
basisoptie Klassieke talen
Is het 1ste jaar Latijn veel te snel voorbijgevlogen? Wil 
je nóg meer te weten komen over die oh zo slimme 
Romeinen? Is er in je brein nog plaats voor wat extra 
Latijnse woordjes en meer inzicht in hoe die taal nu 
écht werkt? 

In de basisoptie Klassieke talen wordt jouw honger 
naar meer gestild! We gaan van 4 naar 5 uur per 
week. 

Je krijgt meer inzicht in taalstudie: een extra nieuwe 
tijd, meer uitdaging in de zinsbouw, meer func-
ties van de naamvallen. Je krijgt meer plezier in de 
teksten: we kennen al meer Latijn, dus we kunnen 
leukere teksten lezen. 

Maar je krijgt ook meer van hetzelfde: we herhalen 
alle woordjes en doen er een klein beetje bij, én we 
leren meer over de cultuur, b.v. de keizers, het eten, 
de archeologische vondsten in de stad Rome, … 

Verder ontwikkel je vaardigheden zoals geheu-
gentraining, doorzettingsvermogen, analyse en 
synthese, taalinzicht, logisch denken, kritisch rede-
neren, … en biedt deze basisoptie een schat aan 
cultuur, kunst, geschiedenis, mythologische en 
maatschappelijke thema’s. 

Kiezen voor de basisoptie Klassieke talen is kiezen 
voor een extra koffer aan kennis!



2de jaar
basisoptie STEM-wetenschappen
Science, Technology, Engineering en Mathematics 
worden samengebracht in één vak waar we aan-
dacht hebben voor alle aspecten van een probleem.

We toetsen grote en kleine problemen uit ons 
dagdagelijkse leven af aan de theorie en ontwerpen 
mogelijke oplossingen. 

Je voert een heleboel experimenten uit om op 
ontdekking te gaan. Heb jij ook zin om een water-
raket te ontwikkelen? In dit project leer je over druk, 
zwaartekracht, stuwkracht, aerodynamica. 

STEM-wetenschappen is een uitdagende basis-
optie met afwisseling van theorie en experimenten, 
opzoekingen en groepswerk. Een echte aanrader 
die volledig is afgeSTEMd op jouw leeftijd. 

In deze basisoptie zitten onze toekomstige  
ingenieurs, informatici, laboranten, technici en 
wetenschappers.
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2de jaar
basisoptie Economie 
en organisatie
Ben je geïnteresseerd in winkels, banken, geld ver-
dienen, ondernemen, … ?
Wil je meer weten over betalen, kopen en verkopen?

Wil je leren hoe je jouw geld moet beheren en veilig 
(online) kan uitgeven?
Wil je vernemen hoe je kan meewerken aan een 
wereld waar duurzaamheid, ecologie en solidariteit 
belangrijk zijn?

Hou je ervan om de wereld te bekijken vanuit de 
ogen van een consument?
Is jouw antwoord meerdere keren JA, dan is deze 
basisoptie helemaal jouw ding!
 
In deze basisoptie leer je zowel door de bril te kijken 
van:

 ‐ de ondernemer: Hoe maak ik reclame voor 
mijn product?

 ‐ de consument: Is het oké dat ik in een 
winkelketen een T-shirt koop van 9,99 euro 
terwijl de naaister uit Bangladesh er slechts 
0,50 euro voor krijgt?

 ‐ de overheid: Hoe kunnen we als overheid 
bedrijven overtuigen om groene energie te 
gebruiken?

Wil je een antwoord op al deze vragen, kies dan voor 
deze basisoptie en ontdek of een economische rich-
ting iets voor jou kan zijn.
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2de jaar
basisoptie Moderne talen 
en wetenschappen
Moderne talen – 2 uur / week

Je hebt interesse in talen. Je wordt vaardiger 
in Engels, Frans en Nederlands en je kunt ook 
verbanden onderzoeken tussen deze talen. Je ver-
gelijkt het dagelijkse leven in verschillende culturen 
en krijgt hier op die manier een beter beeld van.

Tot slot kun je van taal genieten, ontdek je de beel-
dende kracht van taal en kan je er creatief mee aan 
de slag gaan. De taalvaardige leerlingen komen hier 
zeker aan hun trekken.

Wetenschappen – 3 uur / week

Tijdens de lessen wetenschappen mag je ant-
woorden verwachten op volgende vragen: 

 ‐ Hoe komt het dat een klein steentje zinkt 
in water en een groot vrachtschip drijft op 
datzelfde water?

 ‐ Waaruit zijn de voorwerpen rondom ons 
gemaakt? Wat is een zuivere stof? 

 ‐ Wat heeft een organisme nodig om te 
kunnen groeien?

 ‐ Welke soorten elektrische stroomkringen zijn 
er? Heeft dat een invloed op de lichtsterkte? 

 ‐ Zijn alle stoffen even gevaarlijk? Hoe kan ik 
nieuwe stoffen maken? 

 ‐ Waar vind je micro-organismen rondom ons?
 ‐ Wat is kracht? Wat is een hefboom? 
 ‐ Hoe ontstaat een regenboog? Waarom zie ik 
die kleur? 

De antwoorden op al deze vragen zal je bekomen 
door in de les zelf aan de slag te gaan, de handen uit 
de mouwen te steken, met elkaar in overleg te gaan, 
logisch na te denken en nog veel meer. Zo zal je uit 
de experimenten een besluit kunnen halen dat je 
weer kan gebruiken om antwoorden te vinden op 
andere vragen of kan toepassen in andere situaties. 

Boeiende lessen voor de echte onderzoekers.



2de jaar
basisoptie STEM-technieken
Heb jij zin om zowel op een theoretische als prakti-
sche manier op ontdekking te gaan in de boeiende 
wereld van o.a. hout, mechanica, elektriciteit en 
elektronica? Wil jij ook allerlei materialen onder-
zoeken en opzoeken waarvoor ze het best worden 
gebruikt? Vind je het boeiend om de snelheid van 
tandwielen te berekenen, te weten te komen hoe 
een elektrische stroomkring in mekaar zit? Dan is 
deze basisoptie perfect voor jou.

Verder leren we jou ook een plan lezen, schetsen 
maken en 3D-tekenen. 

In de praktijklessen hechten we veel belang aan de 
veiligheidsvoorschriften en komt jouw creativiteit 
ruimschoots aan bod. Je leert zagen, boren, vijlen, 
schuren, lijmen, solderen, ontmantelen en punt-
lassen. Vaardigheden die bij het maken van jouw 
eigen werkstukken zeker bruikbaar zijn. 

Een boeiende basisoptie voor de handige leerling 
die interesse heeft in een job later als houtbewerker, 
elektricien, mecanicien, technicus en nog veel meer.
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BELEEF
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1B / 2B
1B 

PRAKTISCHE 
AMBITIE 

2B
STEM-  

TECHNIEKEN

2B
MAATSCHAPPIJ 

& WELZIJN

GODSDIENST 2 2 2

L.O. 2 2 2

MAVO 3 2 2

ENGELS 2 1 1

FRANS 2 1 1

NEDERLANDS 6 4 4

WISKUNDE 4 3 3

BEELD 2 - -

MUZIEK - 2 2

TECHNIEK 6 2 2

NATUUR & RUIMTE 2 2 2

COACHING 1 - -

ICT - 1 1

STEM-TECHNIEKEN - 10 -

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN - - 10

Totaal aantal lesuren 32 32 32



27

B-STROOM/ 1B 
Praktische ambitie

Wat leer je bij ons?
Onze leerkrachten luisteren naar jou, observeren en begeleiden je 
individueel naar kennis, tempo en interesse. Je werkt in een kleine 
groep en maakt oefeningen naar eigen mogelijkheden. Je leert gelei-
delijk aan zelfstandig werken en probleemoplossend denken. Succes 
ervaren is de boodschap! Onze leerkrachten geven themalessen, 
vanuit je ervaringswereld. Zo zie je de samenhang van de verschil-
lende vakken want in het dagelijks leven is alles ook niet in vakjes 
opgesplitst. Er wordt praktisch gericht en creatief gewerkt.

Wat is de volgende stap?
1A of 2B

Toelatingsvoorwaarden
Je hebt het basisonderwijs beëindigd zonder getuigschrift of je hebt 
het basisonderwijs niet beëindigd, maar mag op basis van leeftijd de 
overstap maken naar 1B.

In de B-stroom is er in het eerste jaar een brede algemene vorming.

In het tweede jaar B is er de keuze uit de volgende basisopties:
 ‐ STEM-technieken
 ‐ Maatschappij en welzijn
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2B
STEM-technieken
We gaan in deze optie samen met jou op een prak-
tische manier op ontdekking in de boeiende wereld 
van mechanica en elektriciteit. 

Je leert tijdens de lessen allerlei materialen, gereed-
schappen, toestellen en machines op een goeie 
manier gebruiken en onderhouden, ontdekt materi-
aaleigenschappen en nieuwe technologieën. 

Je maakt kennis met verschillende beroepen zoals 
elektrisch installateur, hersteller onderhouds-
technicus, lasser, plaatbewerker, frezer en nog veel 
meer. 

In de praktijklessen hechten we veel belang aan de 
veiligheidsvoorschriften en komt jouw vaardigheid en 
creativiteit ruimschoots aan bod. 

Je leert opmeten en eenvoudige ontwerpen tekenen, 
zagen, boren, vijlen, schuren, lijmen, plooien, solderen, 
ontmantelen en puntlassen. Vaardigheden die bij het 
maken van jouw werkstukjes zeker bruikbaar zullen 
zijn. 

Een boeiende basisoptie voor de handige leerling die 
later interesse heeft in een job als echte vakman.
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2B
Maatschappij en welzijn
In deze basisoptie leren onze leerlingen voor zichzelf 
te zorgen vanuit 3 interessegebieden.  

 ‐ Lichaamszorg van ons eigen lichaam  
en ons welbevinden.  

 ‐ Lifestyle, waar interieur, sfeerschepping, 
vormgeving en mode op een creatieve 
manier aan bod komen.  

 ‐ Voeding, waar wij lekkere gezonde 
maaltijden maken en goeie tafelmanieren 
leren toepassen.

Wil jij graag leren koken en lekkere gerechtjes 
proeven? Ben jij handig en creatief? Ben je 
nieuwsgierig en behulpzaam? Heb je interesse in 
lichaams verzorging en lifestyle? Dan is deze rich-
ting vast iets voor jou. 

Hier word je ideaal voorbereid op een sociaal of een 
maatschappelijk beroep.
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EVALUATIE

In de eerste graad organiseren we voor en-
kele vakken een examen in december en 
eind juni om de leerlingen te leren omgaan 
met het afleggen van examens. Gaandeweg 
zullen onze leerlingen in contact komen 
met grotere hoeveelheden leerstof. Ze le-
ren stap voor stap hoe examenvragen op te 
lossen en hoe om te gaan met bijhorende 
stress. 

De punten van de wekelijkse evaluaties 
vormen het dagelijks werk van de leer-
ling. In de laatste drie leerjaren organiseren  
we grotere examenperiodes om onze 

leerlingen klaar te stomen 
voor het hoger onderwijs. 
Door het werken met een 
combinatie van gespreide 
evaluatie en examens bou-
wen we samen verder aan de 
school van de toekomst voor 
een succesvolle toekomst 
van onze leerlingen. 

Door deze werkwijze moe-
ten de leerlingen permanent 
werken en tonen dat ze de 
leerstof onder de knie heb-
ben, wat een grondigere be-
heersing ervan tot gevolg zal 
hebben. 

We evalueren om te leren 
en zijn er zeker van dat dit 

de leerprestaties en schoolloopbaan van al 
onze leerlingen ten goede zal komen.

De leerlingen van de B-stroom krijgen  
gespreide evaluaties. Er wordt ook veel  
aandacht besteed aan de opvolging van de 
attitude van de leerling.

eerste graad
gespreide evaluatie examens

tweede graad - 3de jaar
gespreide evaluatie examens

tweede graad - 4de jaar
gespreide evaluatie examens

derde graad
gespreide evaluatie examens

BSO

Gespreide evaluaties

Attituderapport
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WAT NA DE EERSTE GRAAD?
Na 2 jaar op onze school zal je klaar zijn voor het 3de jaar. Je zal opnieuw een studie-
richting moeten kiezen en om dat wat gemakkelijker voor je te maken werkten 
wij een traject uit om jou daar goed bij te begeleiden en je te ondersteunen. 

Je merkt het, je staat er niet alleen voor, op onze school helpen we jou de juiste 
keuzes te maken!

Dagelijks 
proces via 

vakleerkracht
Oriënteringsgesprek  

met je klascoach

Doedagen  
2 > 3 met 

kennismakings-
lessen

Infoavond 
studiekeuze Workshops 

lessen  
2de graad
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DOORSTROOM

ARBEIDSMARKT

WAT IN DE 2DE GRAAD?

Economische wetenschappen

Humane wetenschappen

Latijn

Natuurwetenschappen

Moderne talen

Biotechnologische STEM-wetenschappen

Zorg en welzijn
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DOORSTROOM

ARBEIDSMARKT

WAT IN DE 3DE GRAAD?

Economie – moderne talen

Economie – wiskunde

Humane wetenschappen

Latijn – moderne talen

Latijn – wetenschappen

Latijn – wiskunde

Moderne talen (onder voorbehoud)

Moderne talen – wetenschappen

Wetenschappen – wiskunde 

Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen

Assistentie in wonen, zorg en welzijn
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LACH
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LEERLINGBEGELEIDING
BREDE BASISZORG
Op het Leonardo College is de klastitularis geëvo-
lueerd tot een team van echte klascoaches. Deze 
coaches staan tussen de leerlingen en helpen hen 
via gerichte instructies en oefeningen op weg. 
Met een gedifferentieerde aanpak en een luiste-
rend oor proberen de coaches iedereen aan boord 
te houden. Als team gaan ze ervoor en zorgen ze 
voor grootse prestaties.

Vanuit onze visie op brede basiszorg proberen wij 
een positief leef- en leerklimaat te creëren voor 
elke leerling. 

We hebben aandacht voor: 
 ‐ leren en studeren 
 ‐ gedragsmatige begeleiding (conform het 
schoolreglement en het pedagogisch project) 

 ‐ welbevinden (psychisch en sociaal functioneren) 
 ‐ gezondheid 

Onze zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders lei-
den de praktische uitwerking van het zorgbeleid 
in goede banen. Zij overleggen wekelijks om het 
ideale zorgkader dagelijks in de praktijk te kunnen 
brengen. Bij de leerlingbegeleiders kan je terecht 
voor een gesprek, studiehulp, extra begeleiding, 
familiale problemen, individuele problemen, vra-
gen omtrent de studieloopbaan, enz.
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LEONARDO-PROJECT
Tijd voor een Leonardo-activiteit?
Heb je zin om wat te bewegen? Dan kan je deelnemen aan de sportcompetitie met een 
zeer ruim assortiment aan activiteiten. Je kan voetbal, floorbal, tsjoekbal, volleybal, badmin-
ton of basketbal spelen of je gaat boogschieten op onze speciaal ingerichte boogschiet-
stand op de zolderverdieping. 

Ben je creatief, dan kan je vriendschapsbandjes gaan maken of mee helpen aan de voor-
bereiding van de kerstmarkt. 

Help je graag mee de school vorm geven, 
dan kan je samen met je collega’s van het 
leerlingenparlement overleggen. 
Voor elk wat wils! 

Zoek je echter graag wat rust op, dan kan je 
een bezoekje brengen aan onze bibliotheek. 
Je kan er boeken ontlenen en lezen in een 
comfortabele zetel.

DE REIZENDE SCHOOL
Op het Leonardo College worden heel wat reizen georganiseerd. 
Scan deze QR-code en maak kennis met onze reizende school. 
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FIETSPOOL
Veilig met de fiets naar school onder begeleiding van je leerkracht.  
Het kan met onze fietspool de eerste week van het nieuwe schooljaar.

CONTACT & BEREIKBAARHEID
Tel. 053 66 60 29
info@leonardocollege.be

HOE KAN JE INSCHRIJVEN
Gelieve de website te raadplegen om de meest recente informatie  
te bekomen betreffende inschrijvingen en infodagen.

www.leonardocollege.be.be

 /leonardocollegedenderleeuw

 /leonardocollegedenderleeuw



www.leonardocollege.be

Vzw KODW 
Middenstraat 10  

9470 Denderleeuw
053 66 60 29  

info@leonardocollege.be


