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Welkom in de VMS
/2

Beste kandidaat-leerling
Vandaag neem je een eerste stap naar jouw
toekomst. Wij willen je daarbij helpen, want deze
stap is een heel belangrijke. Als je kiest voor de
VMS dan maak je een goede, gefundeerde keuze.
Wij staan in de eerste plaats voor kwalitatief
onderwijs dat jullie voorbereidt op nog grotere
uitdagingen voor de toekomst. Ons enthousiast
team van leerkrachten en leerlingenbegeleiders
staat daarvoor garant. Onze prima uitgeruste
lokalen, labo’s en sporthal creëren het ideale kader
om lessen op niveau te kunnen voorzien. Naast
de kwaliteit van het onderwijs vinden we het zeer
belangrijk dat iedereen zich goed voelt op school.
We vormen een hechte groep VMS’ers waar ieder
individu ook zichzelf kan zijn. Eén van onze leuzes
luidt dan ook: Er is maar één VMS’er zoals jij! Voel
je je aangesproken hierdoor, neem dan zeker deze
brochure eens grondig door. Of nog beter: Kom
gerust eens bij ons langs!
Nele Goethals
Dries Vandergunst
Annelies Cloet
directie

VMS - Vrije Middelbare School
Arme Klarenstraat 40 - 8800 Roeselare
T 051 20 42 48
www.vmsroeselare.be
vmsroeselare@sint-michiel.be

Jouw toekomstpad
als je op 1 september 2022
start in het eerste jaar in de VMS
Eerste graad
• 1ste leerjaar A
• 2A Moderne talen en wetenschappen

Tweede graad
•
•
•
•

Economische wetenschappen
Humane wetenschappen
Moderne talen
Natuurwetenschappen

Derde graad
•
•
•
•
•
•

Economie – moderne talen
Economie – wiskunde
Humane wetenschappen
Moderne talen (in aanvraag)
Moderne talen – wetenschappen
Wetenschappen – wiskunde
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De vijf pijlers van onze school
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1. Laagdrempelige
VMS-familie

In de VMS is iedereen welkom. We vinden
het belangrijk dat leerlingen en ouders zich
thuis voelen en dat doen we door bereikbaar te zijn. De klastitularis, de andere leerkrachten en leerlingenbegeleiders staan
klaar voor onze leerlingen en maken zo het
familiale karakter van onze school.

2. Warm contact
en betrokkenheid

Een warm contact tussen iedereen in onze
school kenmerkt de VMS. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan het contact in
lescontext, maar ook daarbuiten. De kennismakingsdag en het kamp voor de eerstejaars zijn daar typische voorbeelden van.
Onze VMS’ers zijn ook betrokken bij het
schoolleven. Zo is er onder meer een leerlingenraad die regelmatig activiteiten organiseert waar iedereen kan aan deelnemen.
Muziek op de speelplaats, peter- en meteractiviteiten, Dag van de Jeugdbeweging,
the Masked Teacher … zijn er maar een paar
voorbeelden van.

3. Kwaliteitsvol onderwijs

Een school staat in de eerste plaats voor een plek waar
jongeren bijleren. Het enthousiast team van VMS-leerkrachten staat garant voor kwaliteitsvol onderwijs. We
willen de VMS’ers klaarstomen voor de nog grotere uitdaging
van het hoger onderwijs door hen de nodige kennis en
vaardigheden bij te brengen.
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4. Goede zorg

De VMS vindt een brede basiszorg voor alle leerlingen
van heel groot belang. Onze klastitularissen en leerlingenbegeleiders houden de vinger aan de pols en bewaken ook het welbevinden van onze leerlingen, bijvoorbeeld via leerlingencontacten. Een leerling die zich goed
in zijn of haar vel voelt, is beter gewapend voor de verschillende uitdagingen die op zijn of haar pad komen.

5. Sportieve school

De bekende woorden ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’ zijn voor de VMS geen hol begrip. In
onze hypermoderne sporthal vinden de lessen LO en
de talenturen sport plaats. Daarnaast is er ook ruimte voor middagsport en naschoolse sport. In dat
laatste heeft de VMS een traditie hoog te houden in
de verschillende schoolsportcompetities.

Lessentabel 1ste jaar
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Lessentabel 1ste leerjaar A
(1A Accent en 1A Extra)
algemene vorming
30 lestijden

+

talenturen (semestersysteem)
1 lestijd (2 keuzes per schooljaar)

5 Nederlands

1 economie & actua

5 wiskunde 

1 media & cultuur

4 Frans 

1 sport & sportwetenschappen

2 aardrijkskunde

1 STEM-wetenschappen

2 beeld
2 godsdienst
2 lichamelijke opvoeding
2 natuurwetenschappen
2 techniek
1 Engels
1 geschiedenis
1 mens en samenleving
1 muziek


waarvan 1 u. basis of extra
vanaf het 2de trimester

+

SLEUTELUUR:
‘leren leren’ en ICT
1 lestijd

Onze lessentabel in 1-2-3 uitgelegd
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1.

In de eerste graad volg je in de VMS Moderne
wetenschappen. Leerlingen die in de lagere
school als advies 1A Accent of 1A Extra kregen,
kunnen in de VMS starten in het eerste jaar. De
lessentabel bestaat uit 30 lestijden algemene
vorming en 2 lestijden talenturen en sleuteluur.
Tijdens dat laatste uur volg je sessies ‘leren
leren’, oefen je sociale vaardigheden en krijg je
de nodige ICT-skills aangeleerd.

2. Vanaf

het tweede trimester wordt zowel voor
Frans als voor wiskunde telkens één lesuur gedifferentieerd. In de groep ‘basis’ wordt voor Frans
en/of wiskunde verder ondersteunend gewerkt.
Heb je honger naar meer, dan word je voor die
vakken uitgedaagd in de groep ‘extra’.

3. Elke leerling in het eerste jaar volgt ook twee
talenturen. Via deze talenturen maak je kennis
met onze richtingen in de tweede graad:
• STEM-wetenschappen laat je proeven van onze
richting Natuurwetenschappen
• media & cultuur laat je proeven van onze richtingen Humane wetenschappen en Moderne
talen
• economie & actua laat je proeven van onze
richtingen Economische wetenschappen en
Moderne talen
• Het talentuur ‘sport & sportwetenschappen’
daagt je uit op sportief vlak

Je maakt bij het begin van het schooljaar twee
keuzes uit onze vier mogelijkheden. Een eerste
keuze volg je van september tot december voor één
lesuur. Een tweede keuze krijg je dan voor één lesuur
van januari tot juni.
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Je kunt kiezen
voor deze talenturen
STEM-wetenschappen

Kan je nauwkeurig werken en wil je voor elk probleem een oplossing vinden? Ontdek dan zeker het
talentuur STEM-wetenschappen.
Je leert in dit vak hoe techniek en wetenschappen
antwoorden kunnen geven op problemen van onze
moderne samenleving op het vlak van duurzaamheid, energie, gezondheid ...

Media & cultuur

Ben je creatief en heb je een prima taalgevoel? Wil
je je verdiepen in de media? Kies dan voor media &
cultuur. Je maakt er kennis met de werking van een
redactie en kruipt zelf in de huid van een journalist.
Tijdens dit talentuur laten we je proeven van actuele, maatschappelijke thema’s en ontwikkel je enkele
belangrijke vaardigheden zoals onderzoekscompetenties, kritisch nadenken, zin voor organisatie en
samenwerking.

Economie & actua

Heb je een brede interesse? Ben je ondernemend
en communicatief? Toon je interesse voor actualiteit & multimedia? Dan is het talentuur ‘economie
& actua’ iets voor jou. Je onderneemt een boeiende
speurtocht in de wereld van de economie en je
scherpt je ICT-vaardigheden aan. Bovendien spelen
we constant in op de actualiteit. Kernwoorden: reclame, digitalisering, milieu, marketing, mobiliteit.

Sport & sportwetenschappen

Sport je graag en wil je meer weten over de relatie
tussen je lichaam en sporten? In deze module leer je
enkele basisbegrippen uit de anatomie. Welke spieren gebruik je terwijl je sport? Hoe kun je blessures
vermijden? Daarnaast gaat er ook aandacht naar gezonde voeding. In dit talentuur combineren we deze
theorie ook met sportoefeningen.

Lessentabel 2de jaar
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Lessentabel 2de leerjaar
algemene vorming
26 lestijden

+

basisoptie moderne talen en
wetenschappen - 5 lestijden

+

differentiatie
1 keuze-lestijd

5 wiskunde 

2 moderne talen

1 economie

4 Nederlands

2 wetenschappen

1 humane wetenschappen

3 Frans

1 moderne talen Frans

1 programmeren

2 Engels

1 sport & sportwetenschappen

2 geschiedenis
2 godsdienst
2 lichamelijke
opvoeding
2 techniek
1 aardrijkskunde
1 ICT | mens &
samenleving
1 muziek
1 natuurwetenschappen


waarvan 1 u.
basis of extra

In het tweede jaar volg je in de VMS Moderne talen en wetenschappen. Het
pakket algemene vorming bestaat uit 26 lestijden. Voor het vak wiskunde
(5u.) wordt één uur gedifferentieerd en kom je ofwel in de groep ‘basis’
ofwel in de groep ‘extra’ terecht.
Naast het pakket algemene vorming van 26 lestijden, bestaat de basisoptie
uit vijf extra uren wetenschappen en moderne talen met extra aandacht
voor Frans.
Elke leerling kan daarnaast één keuze-uur zelf invullen. Je maakt een keuze
uit 1 uur economie, humane wetenschappen, sport en sportwetenschappen
of programmeren.
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Een goede leer- en
leerlingenbegeleiding
De VMS staat erop haar leerlingen zo goed mogelijk
te begeleiden tijdens hun schoolloopbaan en hun
studiekeuze. Daarbij streven we naar een basiszorg
voor ál onze leerlingen. Een eigen leermethode ontwikkelen vinden we belangrijk. In het eerste jaar
organiseren we een sleuteluur waarin zowel ‘leren
leren’ als sociale vaardigheden, maar ook ICT-skills
aan bod komen. Na het eerste jaar is er blijvende
aandacht voor ‘leren leren’. De leerlingen krijgen
tips en tools aangereikt die hen voorbereiden op
verdere studies. Daarnaast zorgt bijvoorbeeld onze
taken- en toetsenkalender voor een evenwichtige
spreiding van het werk voor al onze leerlingen.

Binnen een klasgroep speelt de titularis een cruciale
rol. Hij of zij is dé vertrouwenspersoon voor onze
leerlingen. Daarnaast bieden onze drie ervaren leerlingenbegeleiders een extra luisterend oor aan elke
individuele leerling die aanklopt met een persoonlijke vraag. Op een heel laagdrempelige manier zijn
ze altijd vlot bereikbaar en dagelijks zichtbaar aanwezig tussen de leerlingen.
Indien nodig stellen onze leerlingenbegeleiders
in samenspraak met ouders en leerkrachten extra
zorgmaatregelen voor op maat van de leerling. We
begeleiden onze leerlingen in hun schoolloopbaan
van het eerste tot het zesde jaar.

De klastitularis,
jouw persoonlijke begeleider
In de VMS zorgt een vast team van
klastitularissen voor de begeleiding
van de eerstejaars. Dit begint al op
1 september. Tijdens de eerste week
maken we de leerlingen wegwijs op
school. We begeleiden onze eerstejaars
bij alle nieuwigheden en zien er ook
op toe dat de eerstejaars contacten
leggen met hun nieuwe klasgenoten.
De klastitularis is ook de contactpersoon tussen de leerlingen en de
andere leerkrachten. Hij of zij polst
geregeld bij collega-leerkrachten hoe
de leerlingen het bij hen in de klas doen.
Ook de leerling zelf wordt betrokken.
Tijdens de leerlingencontacten praten
leerling en klastitularis met elkaar
in een informele sfeer. Zo weet de
klastitularis ook wat er leeft bij de
leerlingen. Ten slotte is de klastitularis
ook de verbindingspersoon tussen de
school en de ouders. Een aantal keer per
jaar organiseren we oudercontacten
waarbij de ouders geïnformeerd
worden over hun zoon of dochter,
zowel op vlak van studieresultaten als
op vlak van welbevinden.
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Jouw meter of peter
/ 12

Een vlotte overgang naar de middelbare school is
heel belangrijk. Om het de eerstejaars nog makkelijker te maken, organiseert de VMS elk jaar het initiatief ‘meters en peters’. Wil je iets weten of zoek je
iemand voor een goede babbel, dan kun je ook bij je
meter of peter terecht. Enkele ervaren VMS’ers bieden een luisterend oor en zoeken samen met jou een
oplossing voor je kleine en grote problemen.
Elke klas in het eerste jaar heeft twee meters of
peters. Dat zijn leerlingen uit het vierde, vijfde of
zesde jaar die als extra aanspreekpunt willen fungeren en die activiteiten voor hun klas eerstejaars
organiseren. De meters en peters zijn leerlingen die
vaak ook in leiding staan in een jeugdbeweging. De
leerlingen krijgen een bladwijzer voor hun agenda
waarop een leuke foto van hun meter of peter staat,
samen met haar of zijn e-mailadres. We merken dat

de eerstejaars het fijn vinden om zo’n meter of peter
op school te hebben.
Een ander initiatief voor en door leerlingen is de
leerlingenraad. Deze leerlingen organiseren onder
meer de Dag van de Jeugdbeweging en The Masked
Teacher, zorgen voor animatie op de speelplaats en
zorgen zo dus voor wat leven in de VMS-brouwerij.

Tot jouw dienst
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� Studeren kan tijdens de avondstudie (16.15 uur
tot 17.45 uur) die gratis en niet verplicht is. Ook
op woensdagnamiddag (12.30 uur tot 14.00 uur)
en tijdens de examenperiode heb je de mogelijkheid om op school te studeren.
� Leerlingen die door ziekte afwezig waren op een
toets krijgen de kans die op woensdagnamiddag
te komen inhalen.
� Bij afwezigheid van een leerkracht krijgen de
leerlingen een vervangles van een andere leerkracht.
� Boeken kunnen opgeborgen worden in de leerlingenkluisjes. Op die manier vermijd je een zware
boekentas.
� Op woensdagnamiddag kan je op vrijwillige basis
deelnemen aan tal van sportactiviteiten.
� Tijdens de middagpauze vinden activiteiten
plaats voor de leerlingen die op school blijven
eten (activiteiten van de leerlingenraad, film,
dans, dactylolessen …).
� Over de middag ben je welkom in ons spelletjeslokaal, neem je een duik in onze stripbibliotheek
of zoek je een leuk boek in onze nieuwe schoolbibliotheek.

Elke VMS’er een laptop
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Elke VMS-leerling krijgt vanaf volgend schooljaar
een laptop ter beschikking. Die is voorzien van upto-date software en zit in een stevige beschermtas.
Dit toestel mag uiteraard ook meegenomen worden
naar huis waardoor ook buiten school verder geoefend kan worden of gewerkt worden aan een taak.
Als er eens iets hapert aan je laptop kun je ook op
school terecht voor de nodige service en eventueel
herstel.

Vanaf het eerste jaar heeft iedereen in de VMS het
vak ICT waarin de digitale vaardigheden aangeleerd
worden. In het eerste jaar zit dit vervat in het sleuteluur. Het is uiteraard de bedoeling dat die digitale
skills dan gebruikt en ingeoefend worden tijdens
de andere vakken. Zo worden alle VMS’ers digitaal
vaardig. Maar ook is er aandacht voor het verstandig
omgaan met onder andere sociale media. We willen
onze leerlingen mediawijs doen omgaan met hun
toestel.

Samen leren - samen leven
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Een blijvende stempel

Elk jaar maken de eerstejaars begin september een
uitstap naar het Zwin. Onze VMS-sfeer komt er niet
zomaar. Daar bouwen wij aan, elke dag. En ook dit
jaar zetten we een goede VMS-traditie verder: het
meerdaagse kamp voor de eerstejaars. Drie dagen
lang trekken we naar het West-Vlaamse Heuvelland
waar de leerlingen en hun leerkrachten-begeleiders
zich uitleven, leren samenwerken en elkaar beter leren kennen.

sport aan onze leerlingen meegeven: inzet, doorzettingsvermogen, fair play, je grenzen verleggen, tegen je verlies kunnen … De leerlingen kiezen uit een
hele waaier aan sportieve en culturele workshops.

Een competitieve geest

De sport-en-cultuurweek ‘Forza’

De week voor de krokusvakantie beleeft de school
haar jaarlijkse Forza-week. Tijdens die week willen
we als school vooral de positieve waarden van de

Onze VMS’ers meten zich regelmatig met leerlingen
uit andere Vlaamse scholen. We moedigen onze
leerlingen aan om deel te nemen aan taalwedstrijden en wetenschapscompetities zoals de Taaltrofee Nederlands, Olyfran en de Vlaamse Olympiades
voor wiskunde, biologie, chemie, fysica, STEM en humane wetenschappen. Ook op sportief vlak nemen
VMS’ers deel aan tal van schoolsportcompetities.

Eerstejaars schooljaar
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1Aa

Claudiu-Emanuel Balet (De Mozaïek Roeselare), Evy Benvindo (’t Nieuwland Tielt), Roan Blankers (SintLutgart Roeselare), Norah Chanterie (De Verrekijker Rumbeke), Izar Claeys (De Bunderboog Moorslede),
Laurie Descamps (De Octopus Roeselare), Thomas Garmyn (Sint-Lutgart Roeselare), Louis Haspeslagh (SBS
De Brug Roeselare), Hannes Heydens (De Mozaïek Roeselare), Elise Himpens (De Verrekijker Rumbeke),
Yliana Lefevere-Haerynck (De Octopus Roeselare), Laure Leroy (De Verrekijker Rumbeke), Amber Meerseman
(De Fontein Zonnebeke), Amber Pollentier (gemeenteschool Okido Westrozebeke), Eline Raes (De Mozaïek
Roeselare), Devon Sabbe (Sint-Lutgart Roeselare), Leonoor Schokkelé (De Octopus Roeselare), Noman Tajali
(De Ring Roeselare), Kobe Verbeure (De Mozaïek Roeselare), Marit Vercruysse (De Bunderboog Moorslede),
Amy Verfaillie (De Octopus Roeselare), Guillaume Verhelle (De Bunderboog Moorslede), Baptiste Wolfcarius
(De Polyglot Spiere-Helkijn).

2021-2022
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1Ab

Emma Decock (De Bunderboog Moorslede), Jakob Degryse (Vikingschool Roeselare), Anna Demey (De Touwladder Oostnieuwkerke), Astrid Depuydt (gemeenteschool Hooglede), Sybren De Roo (Lenteland Roeselare),
Juliette Desimpelaere (De Zilverberg Rumbeke), Viviana Grozav (De Plataan Roeselare), Léon Haspeslagh (SBS
De Brug Roeselare), Amiira Hussein (De Ring Roeselare), Bo Huyghebaert (Vikingschool Roeselare), Nada Jarir,
Amine Mellouli (Vikingschool Roeselare), Elise Moyaert (De Bunderboog Moorslede), Ewang Paris Noubissie
(De Ring Roeselare), Robbe Vancoillie (Lenteland Roeselare), Dorien Vangheluwe (De Zilverberg Rumbeke),
Elias Vangheluwe (Windekind Rumbeke), Briek Vanhaute (Lenteland Roeselare), Nina Vanhooren (gemeenteschool Hooglede), Nicolas Van Nevel (De Zilverberg Rumbeke), Ariana Visalom (De Touwladder Oostnieuwkerke). Amber Watteny (De Zilverberg Rumbeke) Vaughn Zapanta (Vikingschool Roeselare).

Eerstejaars schooljaar
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1Ac

Febe Andries (Klavertje Vier Moorslede), Chloé Boone (Klavertje Vier Moorslede), Gustaaf Boucquey (De
Verrekijker Rumbeke), Paulien Breemersch (Sint-Jozefschool Roeselare), Céleste Callewaert (SBS De Vlieger
Rumbeke), Axl Casier (De Verrekijker Rumbeke), Merel Cneut (De Vlieger Rumbeke), Lobke Degryse (SBS De
Vlieger Rumbeke), Mattéo Devos (De Touwladder Oostnieuwkerke), Daan De Wulf (De Zonnebloem Hooglede),
Juliette Goemaere (VBS Oostnieuwkerke), Mathis Hoet (De Mozaïek Roeselare), Ian Lefere (gemeenteschool
Hooglede), Niene Lerminez (De Vlieger Rumbeke), Robbe Moors (gemeenteschool Hooglede), Wout Ponseele
(De Zonnebloem Hooglede), Marta Provoost (Sint-Jozefschool Roeselare), Dore Schaubroeck (De Touwladder
Oostnieuwkerke), Nathan Seys (gemeenteschool Hooglede), Owen Vanacker (Sint-Jozefschool Roeselare),
Nina Vanrobaeys (Sint-Jozefschool Roeselare), Juliette Verstraete (Spanjeschool Roeselare), Eline Wouters
(Klavertje Vier Moorslede).

2021-2022
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1Ad

Jolien Acx (De Vlieger Rumbeke), Wana Lupe Azou (De Vlieger Rumbeke), Willem Boone (Sint-Jozefschool
Roeselare), Odile Cappelle (De Vlieger Rumbeke), Lisa Christiaens (Sint-Jozefschool Roeselare), Jara Deblaere
(De Vlieger Rumbeke), Amélie Debuck (Sint-Jozefschool Roeselare), Lowie De Cuyper (Gits Groeit), Gillain
Dekens (Gits Groeit), Lara De Korte (De Peereboom Ledegem), Estée Delbecke (Sint-Jozefschool Roeselare),
Jérôme Depoortere (Vrije Centrumschool Roeselare), Anna Herman (Sint-Jozefschool Roeselare), Lothar
Lanssens (De Vlieger Rumbeke), Fleur Lauwers (De Vlieger Rumbeke), Iben Lestarquit (vrije basisschool
Houthulst), Lucas Missine (De Vlieger Rumbeke), Andrea-Maria Rebreanu (De Peereboom Ledegem), Tenzin
Seys (vrije basisschool Gits), Henri Vandepitte (De Vlieger Rumbeke), Ella Vandevyvere (De Vlieger Rumbeke),
Niels Vanhaelemeersch (vrije basisschool Houthulst), Jamie Wambacq (Vrije Centrumschool Roeselare).

Eerstejaars schooljaar
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1Ae

Lukas Ameye (De Octopus Roeselare), Marie Berwaerts (De Octopus Roeselare), Ties Bonnier (De Fontein
Zonnebeke), Amber Callebaut (De Fontein Zonnebeke), Floor Castelain (Sint-Lutgart Roeselare), Manou
De Meyer (De Octopus Roeselare), Hendrik De Nolf (De Zilverberg Rumbeke), Senne Derycke (SBS De Brug
Roeselare), Sara Hammardji Ismail (Lenteland Roeselare), Abigail Hoedt (Lenteland Roeselare), Chiel Joye (De
Zilverberg Rumbeke), Ilona Leroy (De Octopus Roeselare), Emily Lim (Lenteland Roeselare), Lowie Malfait
(Sint-Lodewijkschool Beitem), Hannes Prinsie (Sint-Lutgart Roeselare), Camille Van den Bossche (Lenteland
Roeselare), Cyrano Vanparys (Sint-Lutgart Roeselare), Louis Verhaeghe (SBS De Brug Roeselare), Michelle
Verholle (De Fontein Zonnebeke), Romeo Vermeersch (De Zilverberg Rumbeke), Manou Vermeire (SBS De
Brug Roeselare), Nouria Verslyppe (SBS De Brug Roeselare), Simon Vuylsteke (De Plataan Roeselare).

2021-2022
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1Af

Benoît Ameel (De Bever Kapelhoek), Ella Breems (GVB Gits), Silke Bruynooghe (Gits Groeit), Jonah Claeys (De
Bever Kapelhoek), Owen Coppens (De Octopus Roeselare), Amber Deblaere (Lenteland Roeselare), Nanou
Desmedt (De Ark Oekene), Fran Devriendt (Gits Groeit), Gaelle Dryepondt (GVB Gits), Milena Kachaturian (De Ark
Oekene), Simon Marek (De Ring Roeselare), Dali Merlevede-Theys (Klavertje Vier Moorslede), Nathan Notebaert
(Klavertje Vier Moorslede), Maxine Pyppe (De Ark Oekene), Rübn Rigole (Klavertje Vier Moorslede), Ilyas Said (De
Ring Roeselare), Victor Tourlousse (De Bever Kapelhoek), Amber Vanderhaeghe (Gits Groeit), Winona Van Dyck
(Lenteland Roeselare), Julie Van Steenwinkel (De Ark Oekene), Laure Vanwildemeersch (Lenteland Roeselare),
Stiene Ver Eecke (Gits Groeit), Gillian Wyckaert (Klavertje Vier Moorslede).

Eerstejaars schooljaar
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1Ag

Warre Blomme (De Zonnebloem Hooglede), Maud Bruggeman (De Octopus Roeselare), Lowie Cardoen (De
Touwladder Oostnieuwkerke), Gilles Castelain (De Zonnebloem Hooglede), Sara Cîrstea (De Ark Oekene),
Arne Coopman (De Touwladder Oostnieuwkerke), Juliette Crabbe (De Zonnebloem Hooglede), Nore De Baets
(De Ark Oekene), Jasmine Decock (Vikingschool Roeselare), Lilia Dekoninck (’t Brugske Dadizele), Flore De
Meyer (De Zonnebloem Hooglede), Noor Depuydt (De Octopus Roeselare), Gaspard De Rudder (Vikingschool
Roeselare), Arthur Gheysens (De Ark Oekene), Elize Goussaert (’t Brugske Dadizele), Emmanuel Hovsepyan
(De Ark Oekene), Odel Lebon (De Octopus Roeselare), Louis Naert (Vikingschool Roeselare), Brent Pouseele
(Vikingschool Roeselare), Louise Six (De Peereboom Ledegem), Liaro Vanden Meersschout (Ten Bunderen
Moorslede), Kobe Vanhuyse (De Zonnebloem Hooglede), Loïc Vergote (De Touwladder Oostnieuwkerke).

2021-2022
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1Ah

Néo De Beurme, (Sint-Jan Rollegem-Kapelle), Ella Declercq (De Ark Oekene), Feel De Meulenaere (De Octopus
Roeselare), Ella Demey (De Zonnebloem Hooglede), Mie Demolder (De Vlieger Rumbeke), Thibaut Desseyn (De
Fontein Zonnebeke), Zuzanna Dopieralska (Sint-Lutgart Roeselare), Mathias Forrez (De Fontein Zonnebeke),
Mauro Gruyaert (De Octopus Roeselare), Merel Kesteloot (De Touwladder Oostnieuwkerke), Gokke Langedock
(Sint-Jan Rollegem-Kapelle), Alaa Lassadi (Sint-Lutgart Roeselare), Loek Naert (De Vlieger Rumbeke), Gloria
Perju (Sint-Jozefschool Roeselare), Staf Ryckoort (’t Brugske Dadizele), Ode Segaert (Sint-Lutgart Roeselare),
Rosalie Spaens (De Vlieger Rumbeke), Manon Staelens (De Touwladder Oostnieuwkerke), Ahmad Tajali (De
Ring Roeselare), Lucas Vanfleteren (Sint-Jan Rollegem-Kapelle), Febe Viaene (De Ark Oekene), Nand Volckaert
(’t Brugske Dadizele), Annabel Werbrouck (De Vlieger Rumbeke).

/ 24

Naar de tweede graad
Natuurwetenschappen
In de richting Natuurwetenschappen gaat veel aandacht uit naar de nieuwe vakken chemie, fysica en
biologie die elk twee uur toebedeeld krijgen. In de
lessen natuurwetenschappen en de basisoptie wetenschappen heb je in de eerste graad al kennis gemaakt met deze vakken. In de tweede graad worden
die sterk uitgebreid en verdiept. Naast theorie is er
ook ruimte voor laboratoriumvaardigheden.
Een tweede belangrijke pijler in Natuurwetenschappen is wiskunde met vijf uur in de lessentabel. Binnen deze richting wordt er gedifferentieerd voor
wiskunde met een groep ‘basis’ en een groep ‘extra’.
In die eerste groep worden de basisdoelen van het
leerplan behandeld en wordt er remediërend gewerkt, in de tweede groep komen er ook verdiepende opdrachten aan bod.
Deze keuze kadert in de doorstroommogelijkheden
naar de derde graad: Moderne talen-wetenschappen of Wetenschappen-wiskunde.
We versterken ook jouw taalvaardigheden door een
extra uur Frans in het derde en een uur Duits in het
vierde jaar. In het vierde jaar voorzien we ook een
uur programmeren. Zo leer je denken in een programmeertaal waar we in de derde graad op verder
bouwen.

Je kiest voor Natuurwetenschappen, als …

� je geïnteresseerd bent in chemie, biologie en
fysica en wil uitgedaagd worden door STEMvraagstukken.
� je met labowerk aan de slag wil gaan.
� je in staat bent om wiskundig te redeneren en
die inzichten toe te passen.

Naar de tweede graad
Economische wetenschappen
tabel. Net zoals in Natuurwetenschappen wordt er
gedifferentieerd voor wiskunde met een groep ‘basis’ en een groep ‘extra’. In die eerste groep worden
de basisdoelen van het leerplan behandeld en wordt
er remediërend gewerkt, in de tweede groep komen
er ook verdiepende opdrachten aan bod.
Zo is ook de doorstroming naar de derde graad verzekerd: Economie-moderne talen of Economiewiskunde.
Ook in Economische wetenschappen wordt een stevige basis gelegd: je krijgt een uur Duits en een uur
programmeren.
Economische wetenschappen focust op het specifieke vak economie. Vertrekkend vanuit actuele
onderwerpen verken je de socio-economische kant
van onze samenleving: wat is de rol van de overheid,
waarom betalen we belastingen, hoe werkt internationale handel, hoe wordt de prijs van een product
bepaald in het spel van vraag en aanbod? Je bent geïnteresseerd in de werking van een bedrijf: welke financiële keuzes maak je, hoe zorg je ervoor dat jouw
product aantrekkelijk overkomt, hoe verzorg je de
administratie?
Een tweede belangrijke pijler in Economische wetenschappen is wiskunde met vijf uur in de lessen-

Je kiest voor Economische wetenschappen als …

� je geïnteresseerd bent in ondernemen. Je wil de
werking van de economische wereld doorgronden.
� je de marktwerking, internationale handel en de
rol van de overheid daarbij wil onderzoeken.
� je verschillende facetten van ondernemen wil
bekijken: boekhouding, marketing, groeistrategieën bepalen en financiële keuzes maken.
� je in staat bent om wiskundig logisch te redeneren.
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Naar de tweede graad
Humane wetenschappen
De richting Humane wetenschappen staat in de
VMS al jaar en dag voor een degelijke aso-richting
die de leerlingen voorbereidt op hoger onderwijs.
Humane wetenschappen kenmerkt zich door drie
specifieke vakken. Tijdens het vak sociologie en psychologie bestudeer je de mens als individu en als
lid van de samenleving. In de lessen filosofie leer je
kritisch nadenken en een eigen mening onderbouwen. Het derde vak is kunstbeschouwing waarin je
kunst leert beleven, begrijpen en waarderen. Ook in
de derde graad volg je verder de afdeling Humane
wetenschappen.
Je leert in de Humane wetenschappen onderzoeksvragen stellen en sociaal-wetenschappelijk onderzoek uitvoeren. Een eindwerk schrijven stelt geen
probleem meer voor jou als humane wetenschapper.
Dat is een vaardigheid die je sterker maakt voor
hoger onderwijs.

Je kiest voor Humane wetenschappen als …

� je geïnteresseerd bent in de wetenschappelijke
kijk op mens en samenleving.
� je wil leren filosoferen over de mens, de wereld
rondom ons, goed en kwaad, geluk en de zin van
het leven.
� je wil leren kijken naar kunst en kunststromingen. Je interesseert je voor kunst en je waardeert
verschillende kunstvormen.
� je kennis wil maken met psychologie en sociologie als wetenschap.

Naar de tweede graad
Moderne talen
Na de tweede graad Moderne talen stroom je door
naar de logische vervolgrichtingen in de derde graad:
Moderne talen-wetenschappen of Economiemoderne talen of Moderne talen.
Een extra uur fysica en wiskunde zorgt voor een vlotte overgang naar Moderne talen-wetenschappen in
de derde graad. In die uren wordt remediërend gewerkt; er wordt dus meer tijd voorzien om dezelfde
leerstof te verwerken. Om de overgang naar Economie-moderne talen vlot te laten verlopen is er in het
lessenrooster ook economie voorzien.
Je kiest voor Moderne talen als …

De gloednieuwe richting Moderne talen is een asorichting die naast een brede algemene vorming een
uitgebreid pakket talen aanbiedt. Zo worden de kennis en communicatieve vaardigheden in Nederlands,
Frans, Engels én Duits ingeoefend en verdiept. In de
lessentabel wordt dit duidelijk door de extra uren
voor deze talen in vergelijking met de andere asorichtingen. Het vak communicatiewetenschappen
onderzoekt de impact van taal, communicatie en
(sociale) media op de samenleving.

� je een sterk taalgevoel hebt en grammatica je
niet afschrikt.
� je jezelf graag vlot uitdrukt in verschillende talen.
� je geboeid bent door literatuur en nieuwsgierig
bent naar andere culturen.
� je wil weten wat de invloed is van communicatie
en sociale media op onze samenleving.
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En wat na de VMS?
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Na de VMS zet je opnieuw een grote stap: die naar
de hogeschool of universiteit. Onze aso-richtingen
bereiden je uitstekend voor op de meest diverse
studierichtingen. Elk jaar bereiken ons tal van resultaten van geslaagde oud-leerlingen. Een stevig hart
onder de riem. Omdat je een beeld zou hebben van
de studiemogelijkheden na de VMS, geven we hieronder enkele gekozen studierichtingen van onze
zesdes van vorige schooljaren:

� uit de afdelingen wiskunde en wetenschappen:
farmaceutische wetenschappen, industrieel ingenieur, wiskunde, geneeskunde, biologie, kinesitherapie, burgerlijk ingenieur, bio-ingenieur …
� uit de afdeling economie:
hhandelswetenschappen, toegepaste economi-

sche wetenschappen, rechten, accountancy en
fiscaliteit, toegepaste informatica, officemanagement, bedrijfsmanagement …

� uit de afdelingen moderne talen:
bachelor of master secundair onderwijs, toegepaste taalkunde, logopedie, vertaler-tolk, communicatiemanagement …
� uit de afdeling
humane wetenschappen:
psychologie, criminologie, pedagogie, rechten,
politieke en sociale wetenschappen, communicatiewetenschappen, toegepaste psychologie,
(psychiatrische) verpleegkunde, vroedkunde, ergotherapie, sociaal werk, bachelor in alle onderwijsniveaus, orthopedagogie, journalistiek …

Praktische informatie
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1. Een dagje VMS
8.20 u.
9.10 u.
10.00 u.
10.15 u.
11.05 u.
11.55 u.

begin eerste lesuur
begin tweede lesuur
speeltijd
begin derde lesuur
begin vierde lesuur
einde voormiddag

2. Gymkledij

13.15 u.
14.05 u.
14.55 u.
15.10 u.
16.00 u.

begin vijfde lesuur
begin zesde lesuur
speeltijd
begin zevende lesuur
einde schooldag

Gymbroekje of -legging, gymtruitje en fluohesje koop je op school.

3. Boeken

De school organiseert een systeem
dat toelaat de handboeken tweedehands of nieuw aan te kopen en
daarna opnieuw te verkopen. Voor
heel wat vakken worden ook invulboeken gebruikt. In juni ontvang je
thuis alle info over de boekenverkoop.

4. Middagmalen

De leerlingen kunnen op school een
warme maaltijd nemen of zelf een
lunchpakket meebrengen. Warme
soep en drankjes kun je op school
kopen. Het gebruik van de eetzaal is
gratis.
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Onze school
in vogelperspectief
12
1. Sporthal
2. Speelplaats 2
3. Speelplaats 3
4. Nieuwbouwproject
		 met 6 klaslokalen
5. Eetzalen
6. Speelplaats 1
7. Hoofdgebouw Arme Klarenstraat
8. Onthaal
9. Uitbreiding onthaal ‘Bij Buurman’
10. Site Steenkapperij
11. Overdekte fietsenstalling
12. Gebouw Blekerijstraat

VMS
Arme Klarenstraat 40
8800 Roeselare
Tel. 051 20 42 48
vmsroeselare@sint-michiel.be
www.vmsroeselare.be
Facebook.com/VrijeMiddelbareSchool
Instagram.com/vmsroes

SCHOLENGROEP
SINT-MICHIEL vzw
Kattenstraat 33
8800 Roeselare
Tel. 051 62 12 00
info@sint-michiel.be
www.sint-michiel.be
www.sint-michielinternaten.be

