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Welkom in de VMS

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
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Jouw toekomstpad 
als je op 1 september 2023 
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
• Moderne talen – wetenschappen
• Wetenschappen – wiskunde
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De vijf pijlers van onze school

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 bereik-
baar te zijn. De klastitularis, de andere leer-
krachten 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 al-
leen aandacht besteed aan het contact in 
lescontext, maar ook daarbuiten. De ken-
nismakingsdag en het kamp voor de eerste-
jaars zijn daar typische voorbeelden van. 
Onze VMS’ers zijn ook betrokken bij het 
schoolleven. Zo is er onder meer een leer-
lingenraad die regelmatig activiteiten orga-
niseert waar iedereen kan aan deelnemen. 
Muziek op de speelplaats, peter- en meter-
activiteiten, Dag van de Jeugdbeweging, … 
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-leer-
krachten 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 leerlin-
genbegeleiders houden de vinger aan de pols en bewa-
ken ook het welbevinden van onze leerlingen, bijvoor-
beeld via leerlingencontacten. Een leerling die zich goed 
in zijn of haar vel voelt, is beter gewapend voor de ver-
schillende uitdagingen die op zijn of haar pad komen.

5. Sportieve school
De bekende woorden ‘een gezonde geest in een ge-
zond 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 ruim-
te voor middagsport en naschoolse sport. In dat 
laatste heeft de VMS een traditie hoog te houden in 
de verschillende schoolsportcompetities.
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Lessentabel 1ste jaar

algemene vorming
30 lestijden +

5 Nederlands

5 wiskunde 

4 Frans 

2 aardrijkskunde

2 beeld

2 godsdienst

2 lichamelijke opvoeding +
2 natuurwetenschappen

2 techniek

1 Engels

1 geschiedenis

1 mens en samenleving

1 muziek


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

Lessentabel 1ste leerjaar A 
(1A Accent en 1A Extra)

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

1 economie & actua

1 media & cultuur

1 sport & sport-
wetenschappen

1 STEM-wetenschappen

SLEUTELUUR:
‘leren leren’ en ICT

1 lestijd
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Onze lessentabel in 1-2-3 uitgelegd

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 gedif-
ferentieerd. In de groep ‘accent’ 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 rich-

tingen 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 pro-
bleem 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 duurzaam-
heid, 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 actue-
le, maatschappelijke thema’s en ontwikkel je enkele 
belangrijke vaardigheden zoals onderzoekscompe-
tenties, kritisch nadenken, zin voor organisatie en 
samenwerking.

Economie & actua
Heb je een brede interesse? Ben je ondernemend 
en communicatief? Toon je interesse voor actuali-
teit & 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: re-
clame, 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 spie-
ren gebruik je terwijl je sport? Hoe kun je blessures 
vermijden? Daarnaast gaat er ook aandacht naar ge-
zonde voeding. In dit talentuur combineren we deze 
theorie ook met sportoefeningen. 
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algemene vorming
26 lestijden +

5 wiskunde 

4 Nederlands

3 Frans

2 Engels

2 geschiedenis

2 godsdienst

2 lichamelijke 
opvoeding

2 techniek

1 aardrijkskunde

1 ICT | mens & 
samenleving

1 muziek

1 natuurwetenschappen


waarvan 1 u. 
accent of extra 

Lessentabel 2de leerjaar (2A Accent en 2A Extra)

basisoptie moderne talen en
wetenschappen - 5 lestijden +

2 moderne talen

2 wetenschappen

1 moderne talen Frans

Lessentabel 2de jaar

differentiatie
1 keuze-lestijd

1 economie

1 humane wetenschappen

1 programmeren

1 sport & sportwetenschappen

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 ‘accent’ 
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 ont-
wikkelen 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 planner 
op Smartschool 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 vier ervaren leer-
lingenbegeleiders een extra luisterend oor aan elke 
individuele leerling die aanklopt met een persoon-
lijke vraag. Op een heel laagdrempelige manier zijn 
ze altijd vlot bereikbaar en dagelijks zichtbaar aan-
wezig 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.
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De klastitularis, 
jouw persoonlijke begeleider

In de VMS zorgt een vast team van klastitularissen 
en co-titularissen 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

Een vlotte overgang naar de middelbare school is 
heel belangrijk. Om het de eerstejaars nog makkelij-
ker te maken, organiseert de VMS elk jaar het initi-
atief ‘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 bie-
den 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 pe-
ters. Dat zijn leerlingen uit het vierde, vijfde of zes-
de jaar die als extra aanspreekpunt willen fungeren 
en die activiteiten voor hun klas eerstejaars organi-
seren. De meters en peters zijn leerlingen die vaak 
ook in leiding staan in een jeugdbeweging. De leer-
lingen krijgen een bladwijzer 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, zorgen voor ani-
matie op de speelplaats en zorgen zo dus voor wat 
leven in de VMS-brouwerij. 
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Tot jouw dienst

� 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 mogelijk-
heid 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 leer-
kracht.

� Boeken kunnen opgeborgen worden in de leerlin-
genkluisjes. 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 spelletjes-
lokaal, neem je een duik in onze stripbibliotheek 
of zoek je een leuk boek in onze nieuwe school-
bibliotheek.
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Elke VMS’er een laptop

Elke VMS-leerling krijgt een laptop ter beschikking. 
Die is voorzien van up-to-date software en zit in een 
stevige beschermtas. Dit toestel mag uiteraard ook 
meegenomen worden naar huis waardoor ook bui-
ten 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 sleu-
teluur. 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.
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Samen leren - samen leven 

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 de Panne waar de leerlingen 
en hun leerkrachten-begeleiders zich uitleven, leren 
samenwerken en elkaar beter leren kennen.

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 

sport aan onze leerlingen meegeven: inzet, doorzet-
tingsvermogen, fair play, je grenzen verleggen, te-
gen je verlies kunnen … De leerlingen kiezen uit een 
hele waaier aan sportieve en culturele workshops.

Een competitieve geest
Onze VMS’ers meten zich regelmatig met leerlingen 
uit andere Vlaamse scholen. We moedigen onze 
leerlingen aan om deel te nemen aan taalwedstrij-
den en wetenschapscompetities zoals de Taaltro-
fee Nederlands, Olyfran en de Vlaamse Olympiades 
voor wiskunde, biologie, chemie, fysica, STEM en hu-
mane wetenschappen. Ook op sportief vlak nemen 
VMS’ers deel aan tal van schoolsportcompetities.
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Eerstejaars schooljaar   2022-2023

1Aa
Rayana Ahmadi (De Touwladder Oostnieuwkerke), Alex Baghdasaryan (Lenteland Roeselare), Lucas Claeys 
(De Ring Roeselare), Leon Cornette (Lenteland Roeselare), Lauren Decruw (Sint-Jan Rollegem-Kapelle), 
Nina Dejonghe (De Mozaïek Hooglede), Céline Depuydt (gemeenteschool Hooglede), Lars Deschamps (Vi-
kingschool Roeselare), Daan Eeckhoudt (Vikingschool Roeselare), Jules Goddeeris (De Brug Roeselare), Lars 
Lefebvre (Lenteland Roeselare), Ester Owen (Sint-Lutgart Roeselare), Inaya-Rebeca Sitoianu (De Touwlad-
der Oostnieuwkerke), Luca Van Maldeghem (De Brug Roeselare), Gaëtan Vandekerckhove (Sint-Jozefschool 
Roeselare), Janne Vandenbulcke (De Zilverberg Rumbeke), Lucas Vanderhaeghe (Lenteland Roeselare), Lily 
Vanfleteren (De Vlieger Rumbeke), Leah Vansevenant (gemeenteschool Hooglede), Matiz Vergote (Sint-Jozef-
school Roeselare), Imke Verhaeghe (vrije basisschool Sint-Jan Rollegem-Kapelle), Inse Verhaeghe (vrije basis-
school Sint-Jan Rollegem-Kapelle).
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Eerstejaars schooljaar   2022-2023

1Ab
Ruben Bouchaert (Klavertje Vier Moorslede), Maité Delaere (De Brug Roeselare), Stan Demeyere (Ter Berken 
Langemark-Poelkapelle), Lander Depraetere (De Brug Roeselare), Yasmine El Younoussi (De Ring Roeselare), 
Lea Gevaert (Lenteland Roeselare), Adel Hammerdji Ismail (Lenteland Roeselare), Mathis Leman (Lenteland 
Roeselare), Mehria Tajali (De Ring Roeselare), Ilia Mittenaere (De Brug Roeselare), Dina Mohammadi Moaf 
(Lenteland Roeselare), Eduard Moraru (Lenteland Roeselare), Stefan Nicolescu (Lenteland Roeselare), Nikki 
Pacqueu (Vikingschool Roeselare), Omar Said Iqra (De Ring Roeselare), Sara Soete (Vikingschool Roeselare), 
Gilles Van Den Steen (Centrumscholen Roeselare), Milla Vandewalle (Lenteland), Justin Verholle (De Bunder-
boog Moorslede), Léon Warlop (De Bunderboog Moorslede).
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Eerstejaars schooljaar   2022-2023

1Ac
Aïsha Ben Slimane (Artem Moeskroen), Julias Csorba Vitus (De Ring Roeselare), Elias Galle (Klim Beitem), 
Maxime Gruyaert (Klim Beitem), Ella Honraet (Mozaïek Hooglede), Stan Lein (gemeenteschool Hooglede), 
Abdennour Matloub (Centrumscholen Roeselare), Marie Neyrinck (De Bunderboog Moorslede), Ward Nollet 
(gemeenteschool Hooglede), Manon Persoon (De Bunderboog Moorslede), Nika Seelde (De Zonnebloem 
Hooglede), Ewout Soenen De Bruyne (De Groeitoren Ledegem), Marta Van Exe (De Bunderboog Moorslede), 
Marie Van Laecken (De Zonnebloem Hooglede), Maud Vanassche (De Zonnebloem Hooglede), Stan Vanderbeke 
(De Touwladder Oostnieuwkerke), Jamie Vanmarcke (De Touwladder Oostnieuwkerke), Vlinder Verbeke (De 
Bunderboog Moorslede), Juliette Verhelst (De Bunderboog Moorslede), Kobe Vermander (gemeenteschool 
Hooglede), Yoren Vuylsteke (De Touwladder Oostnieuwkerke). 
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Eerstejaars schooljaar   2022-2023

1Ad
Luka Chouia (Vikingschool Roeselare), Lars Declercq (De Bever Beveren), Ella Dedier (Vikingschool Roeselare), 
Nathan Deneir (De Peereboom Ledegem), Axelle Desaever (Vikingschool Roeselare), Su Devreker (De 
Zonnebloem Hooglede), Siebe Everaerdt (De Peereboom Ledegem), Maya Louagie (Futura Vander Mersch), 
René Madou (De Touwladder Oostnieuwkerke), Rosalie Nuyttens (De Touwladder Oostnieuwkerke), Milla 
Schaubroeck (De Touwladder Oostnieuwkerke), Arthur Snauwaert (De Peereboom Ledegem), Luca Standaert 
(De Verrekijker Rumbeke), Estelle Van Schoor (De Touwladder Oostnieuwkerke), Alex Verfaillie (Vikingschool 
Roeselare), Liselot Verniers (De Regenboog Zwevezele), Louise Verplancke (Okido Westrozebeke), Babet 
Vuylsteke (De Plataan Roeselare), Aagje Witdouck (De Kleine Tovenaar Izegem), Maxim Wullens (De Mozaïek 
Hooglede). 
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Eerstejaars schooljaar   2022-2023

1Ae
Yassir Arabi (Sint-Jozefschool Roeselare), Hannah Beke (De Mozaïek Hooglede), Hannelore Decaestecker 
(’t Brugske Slypskapelle), Mauro Deprez (Klim Beitem), Margaux Duprez (Vikingschool Roeselare), Omayma 
El Kaddouri (De Vlieger Rumbeke), Lore Forret (De Mozaïek Hooglede), Jessa Hanssens (Klim Beitem), Filip 
Hawrylo (Vikingschool Roeselare), Axelle Loosevelt (De Vlieger Rumbeke), Lea Luppens (Klim Beitem), Thomas 
Maes (De Brug Staden), Olivier Poplawski (gemeenteschool Hooglede), Marie-Julie Ramon (De Zilverberg 
Rumbeke), Louise Robesyn (De Boomgaard Ardooie), León Samyn (Sint-Jozefschool Roeselare), Joppe Smaege 
(Sint-Jozefschool Roeselare), Polina Snauwaert (De Vlieger Rumbeke), Victor Soenen (Klim Beitem), Maxim 
Tytgat (Klim Beitem), Margaux Vanneste (De Verrekijker Rumbeke), Cohen Werbrouck (Sint-Jozefschool 
Roeselare).



1Af
Keith Noah Balasabas (Sint-Lutgart Roeselare), Warre Boudry (De Vlieger Rumbeke), Manon Callewaert 
(Vikingschool Roeselare), Suzanne Chys (vrije basisschool Gits), Ilias Cossement (Sint-Jan Rollegem-Kapelle), Klara 
De Bevere (Vikingschool Roeselare), Louise Decru (De Verrekijker Rumbeke), Febe Denolf (’t Brugske Dadizele), 
Ayden Depla (De Vlieger Rumbeke), Victoire Deruyck (Vikingschool Roeselare), Flore Devolder (vrije basisschool 
Gits), Louise Devos (De Touwladder Oostnieuwkerke), Radu-Alexandru Fales (De Vlieger Rumbeke), Omar-Iyad 
Lamawi (Sint-Lutgart Roeselare), Justine Lesage (Sint-Lutgart Roeselare), Liam Ruhingika (Vikingschool Roeselare), 
Janne Segaert (De Verrekijker Rumbeke), Ties Stragier (Sint-Jan Rollegem-Kapelle), Tiziano Vanderheeren (De 
Vlieger Rumbeke), Marie-Laure Vansteenkiste (Sint-Jan Rollegem-Kapelle), Ella Velghe (Klavertje Vier Moorslede).
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Eerstejaars schooljaar   2022-2023
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1Ag
Henry Aykazyan (De Brug Roeselare), Ayla Bauwens (De Octopus Roeselare), Arthur Borikov (De Brug 
Roeselare), Emmeline Bucsàn (De Vlieger Rumbeke), Emilia Casier (De Octopus Roeselare), Kyllian Claeys 
(De Bunderboog Moorslede), Senn Dauwens (De Bever Beveren), Ruby De Poorter (Vikingschool Roeselare), 
Arne Denoulet (Vikingschool Roeselare), Maxime Ingels (De Brug Roeselare), Luka Lefevere (Vikingschool 
Roeselare), Maarten Leplae (De Zonnebloem Hooglede), Daria Meriuta (De Ring Roeselare), Angelina Mitura-
Knaflewska (Centrumscholen Ieper), Lena Neyrinck (’t Brugske Dadizele), Tibe Reynaert (’t Brugske Dadizele), 
Kamiel Scheirlinck (Vikingschool Roeselare), Ruben Soenen (De Bunderboog Moorslede), Mona Torney 
(De Vlieger Rumbeke), Bas Vandergunst (De Bever Beveren), Elize Verraes (De Verrekijker Rumbeke), Flore 
Vynckier (De Octopus Roeselare). 

Eerstejaars schooljaar 2022-2023
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Zes nieuwe klaslokalen 

Momenteel wordt langs de Blekerijstraat een nieuw 
schoolgebouw opgetrokken dat aansluit bij ons 
hoofdgebouw in de Arme Klarenstraat. De nieuw-
bouw zal zes klaslokalen bevatten, waarvan twee 
wetenschapslokalen. Door de aanwezigheid van een 
lift maken we zowel de nieuwbouw als het aanpa-
lende hoofdgebouw rolstoeltoegankelijk. We zullen 
dit gebouw bij de start van het schooljaar 2023-2024 
in gebruik nemen. 
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Naar de tweede graad 
Natuurwetenschappen

In de richting Natuurwetenschappen gaat veel aan-
dacht uit naar de nieuwe vakken chemie, fysica en 
biologie die elk twee uur toebedeeld krijgen. In de 
lessen natuurwetenschappen en de basisoptie we-
tenschappen heb je in de eerste graad al kennis ge-
maakt 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 Natuurwetenschap-
pen is wiskunde. De afdeling vormt de ideale voorbe-
reiding op vervolgrichtingen met een groot pakket 
wiskunde.  

Deze richting bereidt de leerlingen voor naar twee 
specifieke richtingen in de derde graad: Moderne 
talen-wetenschappen of Wetenschappen-wis-
kunde. 

Je kiest voor Natuurwetenschappen, als …

� je geïnteresseerd bent in chemie, biologie en 
fysica en wil uitgedaagd worden door  STEM-
vraagstukken. 

� je met labowerk aan de slag wil gaan. 
� je in staat bent om wiskundig te redeneren en 

die inzichten toe te passen.



/ 25

Naar de tweede graad
Economische wetenschappen

Economische wetenschappen focust op het spe-
cifieke 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 interna-
tionale handel, hoe wordt de prijs van een product 
bepaald in het spel van vraag en aanbod? Je bent ge-
interesseerd in de werking van een bedrijf: welke fi-
nanciële keuzes maak je, hoe zorg je ervoor dat jouw 
product aantrekkelijk overkomt, hoe verzorg je de 
administratie?

Zo is ook de doorstroming naar de derde graad ver-
zekerd: Economie-moderne talen of Economie-
wiskunde.

Je kiest voor Economische wetenschappen als …

� je geïnteresseerd bent in ondernemen. Je wil de 
werking van de economische wereld doorgron-
den. 

� je de marktwerking, internationale handel en de 
rol van de overheid daarbij wil onderzoeken. 

� je verschillende facetten van ondernemen wil 
bekijken: boekhouding, marketing, groeistrate-
gieën bepalen en financiële keuzes maken. 

� je in staat bent om wiskundig logisch te redene-
ren.
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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 psy-
chologie bestudeer je de mens als individu en als 
lid van de samenleving. In de lessen filosofie leer je 
kritisch nadenken en een eigen mening onderbou-
wen. 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 onderzoeks-
vragen stellen en sociaal-wetenschappelijk onder-
zoek 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 kunststromin-
gen. Je interesseert je voor kunst en je waardeert 
verschillende kunstvormen. 

� je kennis wil maken met psychologie en sociolo-
gie als wetenschap.
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Naar de tweede graad
Moderne talen

De richting Moderne talen is een aso-richting die 
naast een brede algemene vorming een uitgebreid 
pakket talen aanbiedt. Zo worden de kennis en com-
municatieve vaardigheden in Nederlands, Frans, En-
gels én Duits ingeoefend en verdiept. In de lessenta-
bel wordt dit duidelijk door de extra uren voor deze 
talen in vergelijking met de andere aso-richtingen. 
Het vak communicatiewetenschappen onderzoekt 
de impact van taal, communicatie en (sociale) media 
op de samenleving.

Na de tweede graad Moderne talen stroom je door 
naar de logische vervolgrichtingen in de derde graad: 
Moderne talen-wetenschappen of Economie- 
moderne talen of Moderne talen.

Je kiest voor Moderne talen als …

� je een sterk taalgevoel hebt en grammatica je 
niet afschrikt. 

� je jezelf graag vlot uitdrukt in verschillende ta-
len. 

� 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?

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 resul-
taten van geslaagde oud-leerlingen. Een stevig hart 
onder de riem. Omdat je een beeld zou hebben van 
de studiemogelijkheden na de VMS, geven we hier-
onder enkele gekozen studierichtingen van onze 
zesdes van vorige schooljaren:

� uit de afdelingen wiskunde en wetenschappen: 
 farmaceutische wetenschappen, industrieel in-

genieur, wiskunde, geneeskunde, biologie, kine-
sitherapie, burgerlijk ingenieur, bio-ingenieur …

� uit de afdeling economie: 
 handelswetenschappen, toegepaste economi-

sche wetenschappen, rechten, accountancy en 
fiscaliteit, toegepaste informatica, officema-
nagement, bedrijfsmanagement …

� uit de afdelingen moderne talen: 
 bachelor of master secundair onderwijs, toege-

paste taalkunde, logopedie, vertaler-tolk, com-
municatiemanagement …

� uit de afdeling 
 humane wetenschappen:
 psychologie, criminologie, pedagogie, rechten, 

politieke en sociale wetenschappen, communi-
catiewetenschappen, toegepaste psychologie, 
(psychiatrische) verpleegkunde, vroedkunde, er-
gotherapie, sociaal werk, bachelor in alle onder-
wijsniveaus, orthopedagogie, journalistiek … 
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1. Een dagje VMS
   8.20 u.  begin eerste lesuur 13.15 u. begin vijfde lesuur
   9.10 u. begin tweede lesuur 14.05 u. begin zesde lesuur
 10.00 u. speeltijd 14.55 u. speeltijd
 10.15 u. begin derde lesuur 15.10 u. begin zevende lesuur
 11.05 u. begin vierde lesuur 16.00 u. einde schooldag
 11.55 u. einde voormiddag

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

3. Boeken
 De school organiseert eind juni 

een boekenverkoop. Voor de 
start van de zomervakantie geef 
je jouw bestelling door. Eind au-
gustus kan je de bestelde boeken 
op school komen ophalen. 

4. Middagmalen
 De leerlingen kunnen op school 

een warme maaltijd nemen of 
zelf een lunchpakket meebren-
gen. Warme soep en drankjes 
kun je op school kopen. Het ge-
bruik van de eetzaal is gratis.

Praktische informatie
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Onze school
in vogel-
perspectief

  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’ 
1 0. Site Steenkapperij
 11. Overdekte fietsenstalling
 12. Gebouw Blekerijstraat 

 12 



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


