


... de scholengemeenschap
van het vrij secundair onderwijs 

in Deinze en Aalter
Ideaal. 

... kwaliteitsvol, innovatief onderwijs
met een aanbod voor élk talent

Ideaal. 

... een waaier van hedendaagse, toekomstgerichte
studiemogelijkheden binnen één scholengemeenschap

Ideaal. 

... het ideale antwoord op de modernisering

Ontdek alle ‘Ideaal.’-scholen op scholenideaal.be.



CLIL staat voor
Content and Language

Integrated Learning. Dit betekent dat
leerlingen een niet-taalvak volledig of gedeelte-

lijk in een moderne vreemde taal volgen.

Doel?
De taal beter onder de knie krijgen door ze

onbewust intensief te gebruiken. De durf om de 
vreemde taal te spreken verhogen.

CLIL wordt in onze scholengemeenschap
aangeboden in Emmaüs Aalter, 
Leiepoort campus Sint-Hendrik,
Leiepoort campus Sint-Theresia.

STEM verwijst naar 
de internationale afkorting voor 

Science, Technology, Engineering, 
Mathematics. 

STEM staat dus voor een waaier aan techno-
logische, technische, exact-wetenschappelijke 

en wiskundige opleidingen en beroepen.

In al onze scholen kan u
STEM-studierichtingen

volgen.

entrepreneur
Learning

I like it! Explore

serviette
commerceWelcome

history



economie

Grieks

humane wetenschappen

Latijn

moderne talen

wetenschappen

wiskunde
kritisch

uitdagend

bewust

harmonieus

waarderend 
en positief

groei en ontwikkeling

zondag 20 maart 
van 9.30 tot 17.00 uur

open-
poortdag 

kijk op leiepoort.be voor de meest recente info



biotechnologische STEM-wetenschappen
biotechnieken
maatschappij- en welzijnswetenschappen
maatschappij en welzijn
haar en schoonheidsverzorging
zorg en welzijn
restaurant en keuken

#samenSTerk

  zijn wie je bent

▪ accent op talent

▪ samen op weg

zondag 20 maart 
van 9.30 tot 17.00 uur

open-
poortdag 

kijk op leiepoort.be voor de meest recente info



bedrijfswetenschappen

bedrijf en organisatie

onthaal, organisatie en sales

informaticawetenschappen

taal en communicatie

creatie en mode

opvoeding en begeleiding

kwaliteitsvol onderwijs
attitudevorming

ieders talent
respect voor elkaar

duwtje in de rug
open communicatie

persoonlijke groeizondag 20 maart 
van 9.30 tot 17.00 uur

open-
poortdag 

kijk op leiepoort.be voor de meest recente info



auto
bouw
elektriciteit-elektronica
elektromechanica
hout
industriële wetenschappen
mechanica
technologische wetenschappen

Vrij Technisch Instituut 
Deinze

jongeren al lerend vormen
individueel begeleiden
ecologisch bewust en gezond
werelds en evangelisch
inspraak vanuit verantwoordelijkheid
samenwerken en samenleven

infodag
zaterdag 19 maart

opendeur
zondag 8 mei

kijk op vtideinze.be voor de meest recente info



Emmaüs Aalter

logo
FBwww.emmaussecundair.op-weg.be

Emmaüs Middenschool
een goede start in de eerste graad

infodag
za 24 februari

Ontdek onze keuzemodules!

Algemene vorming
Bedrijfseconomische vorming
Klassieke vorming
Praktische vorming
Sociale vorming
Techniek-wiskunde

Emmaüs Middenschool
een goede start in de eerste graad

zaterdag 19 februari 

infodag

kwalitatief basisaanbod voor elke leerling
keuze naar interesse van elke leerling
brede kennismaking met verschillende
studiedomeinen
brede waaier van concreet naar abstract denken
in de verschillende vakken
logische opbouw naar tweede en derde graad

keuzeopties voor handen én hoofd

zachte overgang uit  
de basisschool

evenwichtige opbouw

open & hartelijke sfeer

vernieuwend

kijk op emmausaaltersecundair.op-weg.be  
voor de meest recente info



zaterdag 23 april 

opendeur

Emmaüs Aalter

logo
FBwww.emmaussecundair.op-weg.be

Emmaüs Middenschool
een goede start in de eerste graad

infodag
za 24 februari

Ontdek onze keuzemodules!

Algemene vorming
Bedrijfseconomische vorming
Klassieke vorming
Praktische vorming
Sociale vorming
Techniek-wiskunde

Emmaüs Bovenbouw
kwaliteitsvol onderwijs
dicht bij jou 

klaar voor hoger onderwijs

én arbeidsmarkt

moderne infrastructuur

eigentijdse aanpak

warm en cool

lokaal verbonden

auto

business

economie

elektriciteit

Latijn

mechanica

talen

wetenschappen

kijk op emmausaaltersecundair.op-weg.be  
voor de meest recente info



basis horeca

basis metaal

basis logistiek onderhoud

onderhoudsassistent (vanaf 4e jaar)

grootkeukenmedewerker (vanaf 4e jaar)

logistiek assistent in de zorg (vanaf 4e jaar)

duale opleiding fastfoodmedewerker (vanaf 4e jaar)

individuele zorg op maat

kleinschalig en persoonlijk

gemotiveerd team

groene omgeving

kleine klasgroepen

gratis busvervoer

zondag 20 maart 
van 13.30 tot 17.00 uur

zaterdag 23 april
zaterdag 11 juni 

van 10.00 tot 12.00 uur
en van 13.00 tot 15.00

rondleiding/inschrijving 
kan steeds op afspraak

infodag

kijk op emmausmachelen.be  
voor de meest recente info



 vclbdeinze.be

Kattestraat 22
Deinze

09 381 06 80
info@vclbdeinze.be

voel je je niet goed in je vel?

maakt faalangst het je lastig?

zijn je schoolresultaten minder dan verwacht?

weet je niet welke studierichting je kan kiezen?

...

gezondheid

leren en studeren

omgaan met anderen

opvoeding en gedrag

studie- en schoolkeuze

een goed gesprek kan helpen

bij Vrij CLB regio Deinze kan je terecht
met al je vragen over
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Deinze

Hier vind je
onze scholen

1

2

3

4

5

6

1. Emmaüs Middenschool en Bovenbouw
2. Leiepoort campus Sint-Vincentius
3. Vrij Technisch Instituut
4. Leiepoort campus Sint-Theresia
5. Leiepoort campus Sint-Hendrik
6. Emmaüs Machelen



Deinze

 INFODAGEN DEINZE

Guido Gezellelaan 105
9800 Deinze
09 386 13 76
sinthendrik@leiepoort.be
leiepoort.be

Gentpoortstraat 37
9800 Deinze
09 381 51 21
sinttheresia@leiepoort.be
leiepoort.be

Peter Benoitlaan 40
9800 Deinze
09 381 63 63
sintvincentius@leiepoort.be 
leiepoort.be 

Leon Declercqstraat 1
9800 Deinze
09 381 60 80
vti.deinze@vtideinze.be
vtideinze.be



Hier vind je
onze scholen

zondag 20 maart 
van 9.30 tot 17.00 uur

zondag 20 maart 
van 9.30 tot 17.00 uur

zondag 20 maart 
van 9.30 tot 17.00 uur

infodag
zaterdag 19 maart

opendeur
zondag 8 mei

op zoek
naar een studierichting?
Doe de interesseproef op
scholenideaal.be

open-
poortdag 

open-
poortdag 

open-
poortdag 

kijk op de website voor de meest recente info





 INFODAGEN AALTER

 INFODAGEN MACHELEN-ZULTE

Sint-Gerolflaan 20
9880 Aalter
09 398 78 00
emmaussecundair@op-weg.net 
emmausaaltersecundair.op-weg.be

Sint-Gerolflaan 20
9880 Aalter
09 398 78 00
emmaussecundair@op-weg.net 
emmausaaltersecundair.op-weg.be

Leihoekstraat 7 B
9870 Machelen
09 386 60 08
emmausmachelen@op-weg.be
emmausmachelen.be

zondag 20 maart 
of op afspraak

zaterdag 19 februari 

infodag

zaterdag 23 april 

infodag

infodag

op zoek
naar een studierichting?
Doe de interesseproef op
scholenideaal.be

Emmaüs Aalter

logo
FBwww.emmaussecundair.op-weg.be

Emmaüs Middenschool
een goede start in de eerste graad

infodag
za 24 februari

Ontdek onze keuzemodules!

Algemene vorming
Bedrijfseconomische vorming
Klassieke vorming
Praktische vorming
Sociale vorming
Techniek-wiskunde

Emmaüs Aalter

logo
FBwww.emmaussecundair.op-weg.be

Emmaüs Middenschool
een goede start in de eerste graad

infodag
za 24 februari

Ontdek onze keuzemodules!

Algemene vorming
Bedrijfseconomische vorming
Klassieke vorming
Praktische vorming
Sociale vorming
Techniek-wiskunde

kijk op de website voor de meest recente info



OKAN
staat voor OnthaalKlas

voor Anderstalige Nieuwkomers.
In deze klassen focussen we vooral 

op het aanleren van de Nederlandse
taal. Zo bereiden we anderstalige

jongeren voor op een vlotte
overgang naar het reguliere

onderwijs.

Er is een
OKAN-klas in

Leiepoort campus
Sint-Vincentius

Er is
een OKAN-klas 
in Emmaüs

Aalter



VU: S.Heyerick – Coördinerend directeur – p.a. L. Declercqstraat 1, 9800 Deinze

op zoek
naar een studierichting?
Doe de interesseproef op
scholenideaal.be


