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Welkom ...Je zoektJe zoekt
een school die bij jou past,

een school die bij jou past,het liefst één waar je
het liefst één waar jejezelf kan zijn.
jezelf kan zijn.Een school die jou verrast. . .

Een school die jou verrast. . .Waar mensen voor jou klaar staan,

Waar mensen voor jou klaar staan,
om samen met jou 
om samen met jou een nieuwe weg in te slaan.

een nieuwe weg in te slaan.Je wordt groot en bent toe

Je wordt groot en bent toeaan een hele nieuwe start.

aan een hele nieuwe start.Kies de school van je dromen

Kies de school van je dromen
en een richting naar je hart.

en een richting naar je hart.
Op RC !Op RC !
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Alle foto’s in dit boekje dateren van vóór de coronaperiode.
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op Regina Caeli !

Onze vernieuwing in het eerste jaar!

 Engels in het eerste jaar

 ICT als apart vak

 drie studio’s: Maatschappij,
 Taal en STEM (= wetenschappen en techniek)

 5 basisopties in het 2de jaar (vanaf blz. 12)
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Klassieke talen
Je bestudeert de taal van de oude 
Romeinen: Latijn. Je komt te weten hoe 
deze klassieke taal in elkaar zit, en wat 
de verbanden zijn met andere talen. 
Daarnaast leer je ook veel bij over de 
Romeinse geschiedenis en cultuur, vol 
met verhalen over goden en godinnen. 
Latijn is de voorloper van vele moderne 
talen en blijft tot vandaag zijn stempel 
drukken op onze leefwereld. Pas als je 
het verleden goed kent, kan je bouwen 
aan de toekomst!

Je krijgt dezelfde leerstof als Talen-
Wetenschappen, met Latijn als extra 
vak. Wiskunde, Frans en Nederlands 
krijg je in een hoger tempo aangeleerd. 
We verwachten dus van jou een 
gemotiveerde inzet en een goede 
studiehouding!

Voor wie?
Je behaalde in het zesde leerjaar zeer 
goede resultaten voor Nederlands en 
wiskunde. Daarnaast hou je van taal, 
geschiedenis en cultuur. Je bent niet 
bang van een beetje extra huiswerk.

Wat na het eerste jaar? 
Na het eerste jaar Latijn kan je naar 
het tweede jaar Grieks-Latijn of Latijn. 
Je kan ook nog zonder problemen 
overschakelen naar de andere 
basisopties in het tweede jaar.
Kijk snel op bladzijde 12.

Ik heb voor RC gekozen Ik heb voor RC gekozen 
omdat er veel keuze is qua omdat er veel keuze is qua 
studierichtingen. Maar RC is studierichtingen. Maar RC is 
veel meer dan leren alleen! veel meer dan leren alleen! 
Onder de middag worden er Onder de middag worden er 
vaak verschillende activiteiten vaak verschillende activiteiten 
gepland: basketbal, volleybal, gepland: basketbal, volleybal, 
RC-factor… Je hebt ook het RC-factor… Je hebt ook het 
OLC, waar je aan de computer OLC, waar je aan de computer 
kan werken. kan werken. 
En als je honger hebt, is er En als je honger hebt, is er 
keuze genoeg. In de refter keuze genoeg. In de refter 
kan je altijd lekker eten: kan je altijd lekker eten: 
een warme maaltijd, een een warme maaltijd, een 
broodje bestellen of zelf broodje bestellen of zelf 
boterhammen meenemen en boterhammen meenemen en 

soep kopen. Het lijkt wel een beetje op soep kopen. Het lijkt wel een beetje op 
een restaurant.een restaurant.

ElizaEliza
1 Talen - Wetenschappen1 Talen - Wetenschappen

In het eerste jaar
kan je kiezen voor:
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Wij kiezen
voor Latijn!

Ik vind Latijn leuk omdat ik 
een nieuwe taal leer en dat 
wou ik al lang doen. 
(Razaan Muhammed)

Ik heb Latijn gekozen omdat 
het me helpt om orde in 
mijn hoofd te brengen.
(Salma)

Ik heb Latijn gekozen
omdat ik zin had in een 
uitdaging. (Dana)

Ik vind Latijn leuk omdat 
je zo goed leert studeren 
en dat heb je hard nodig. 
(Victoria)

Ik heb Latijn gekozen

omdat ik de Latijnse

cultuur heel boeiend vind. 

(Sarah)

Ik vind het leukste aan 
Latijn de cultuur en het 
vertalen van de vele leuke 
verhalen. (Wassila)

Ik heb Latijn gekozen 
omdat ik later veel talen 

wil spreken en Latijn is 
daarvoor ideaal, het is de 

basis van andere talen. 
(Loïc)

Ik heb voor Latijn gekozen 
omdat er heel veel 
verbanden zijn met andere 
talen. En als je nu in een 
taalles zit, kan je echt 
verbanden leggen met het 
Latijn. (Lucca)
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Talen- 
Wetenschappen
In de richting Talen-Wetenschappen 
bestudeer je de hedendaagse 
samenleving vanuit verschillende 
invalshoeken.
Als leerling van Talen-
Wetenschappen heb je een brede
belangstelling voor zowel talen 
en maatschappij, als voor 
wetenschappen en wiskunde.
Je krijgt een algemene vorming die 
een ruime waaier aan mogelijkheden 
openlaat voor verdere studies.

Voor wie? 
Je behaalde in het zesde leerjaar 
goede resultaten voor Nederlands en 
wiskunde. Je hebt een brede interesse 
in maatschappij en samenleving.

Wat na het eerste jaar?
Na het eerste jaar Talen-
Wetenschappen kan je kiezen tussen 
vier basisopties: 
• Moderne Talen en Wetenschappen
• STEM-wetenschappen

• Economie en Organisatie
• Maatschappij en Welzijn.
Kijk snel op bladzijde 14 en 15!

Meer info over
ons eerste jaar?
Maria Kestens
Pedagogisch directeur
eerste graad
02 568 18 18
Maria.kestens@erce.be
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Wij kiezen voor Talen-
Wetenschappen!

Ik wil informaticus worden. 

(Wassil)

Voor de richting Latijn vond 
ik zelf dat mijn punten niet 
goed genoeg waren. Talen-
Wetenschappen was meer 
iets voor mij. (Nina)

Ik heb voor Talen-
Wetenschappen gekozen 
omdat het project me leuk 
leek. 3 lesuren bezig zijn 
met maatschappij, talen 
en wetenschap vind ik 
geweldig. (Axelle)

Ik wil later architect 
worden. (Amal)Ik heb voor Talen-

Wetenschappen gekozen 
omdat ik vrij goed ben 

in talen en meestal ook 
geïnteresseerd ben in 

wetenschappen. (Axelle) Voor mijn droomjob heb je 
met Talen-Wetenschappen veel meer richtingenwaaruit je kan kiezen. 

(Chadi)

Omdat je bij Latijn veel 
woordjes moet leren en ik ga 
’s avonds nog graag sporten 
en anders is daar geen tijd 
voor. (Luna)
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Studio STEM
Je wordt expert in STEM en 
wetenschappen: 

je bouwt en bestuurt drones, je leert 
programmeren in de SAM-labs, je 
geeft wegwerpmateriaal een nieuwe 
functie (upcycling) en je onderzoekt 
biochemie in scheikundige labo’s.

Studio 
Maatschappij
Je verruimt je eigen blik vanuit je 
leefwereld; 

je bekijkt de wereld met andere ogen: 
kansarmoede, levensbeschouwingen, 
EHBO…;

je gaat in dialoog met elkaar;

je gaat op verkenning in de wijk, in de 
stad, in musea.

In de richting Talen- 
Wetenschappen krijg je 3 uur 
Studio’s: STEM, Maatschappij 
en Taal.

Onze Studio's in Talen-Wetenschappen
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Studio Taal
Je maakt kennis met andere (thuis)talen en gebarentaal.

Je gaat creatief aan de slag met geschreven en gesproken taal: je schrijft teksten, 
je neemt interviews af, je ontwerpt een krant, legt contact met de pers.

Je maakt kennis met alle aspecten van het theater en gaat ook samen naar het 
theater!
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 KLASSIEKE TALEN (LATIJN) TALEN-WETENSCHAPPEN
Algemene vorming: 27 uren

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Mens & samenleving 2 2

Moderne vreemde talen

 Engels 1 1

 Frans 3 3

Nederlands 4 4

Wiskunde 4 4

Artistieke vorming

 Muziek 1 1

 Beeld 1 1

Wetenschappelijke vorming

 Techniek 2 2

 Natuurwetenschappen 2 2

 Aardrijkskunde 2 2

Keuzegedeelte: 5 uren

Klassieke Talen (Latijn) Talen-Wetenschappen

Latijn: 4 uren Studio's STEM, Maatschappij en Taal: 3 uren

ICT/Frans: 1 uur Wiskunde: 1 uur

 ICT/Frans: 1 uur

Elke leerling heeft ICT én Frans.
Elke klas heeft ook een klassenlerarenuur (KLU)
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En wat in het 
tweede jaar?

In het tweede jaar heb je een algemene 
vorming van 25 lesuren en mag je nog 
proeven van 5 lesuren basisoptie. 

Wat houden die
basisopties in?

Latijn in het 2de 
jaar (5u)

Heb je na het 1ste jaar Latijn de 
smaak te pakken? Kan je niet genoeg 
krijgen van de taal en cultuur van de 
Romeinen? Dan is het 2de jaar Latijn 
echt iets voor jou! 
Het naamwoord wordt grondig 
herhaald, het werkwoord verder 
uitgebreid en de voornaamwoorden 
treden op de voorgrond. Alles wordt 

naar het volgende niveau getild 
dankzij inzicht in de samenstelling van 
zinnen. 
Ook het voortleven van het Latijn in de 
grammatica en woordenschat van de 
moderne talen komt tijdens het 2de 
jaar sterk naar boven! 
Belangrijke vaardigheden 
(geheugentraining, het ontwikkelen 
van een studiemethode …) en attitudes 
(doorzettingsvermogen, ijver…) blijven 
ook nuttig bij de verwerking van de 
andere vakken. 
Kom tijdens de middag ontspannen 
door een boek te lezen of een 
gezelschapsspel te spelen van ons 
eigen bibliotheekje!
Laat je ten slotte verrassen en 
meeslepen door talrijke mythologische 
verhalen, die ons een inkijk geven in 
het dagelijks leven in de Klassieke 
Oudheid. Met als kers op de taart: onze 
eigen ‘Dies Romanus’: een volledige 
dag ondergedompeld worden in 
de antieke cultuur. Een dag van zelf 
ondervinden en genieten!
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RC is één van de
weinige scholen 
in Vlaanderen 

waar je vanaf het 
tweede jaar ook 
Grieks kan leren!

Grieks (3u!) -
Latijn (4u) 
Is je honger met al dit lekkers nog niet 
gestild? Dan is de basisoptie Latijn-
Grieks misschien ideaal voor jou? 
Via een reis in ons handboek langs alle 
steden van Griekenland komen we te 
weten hoe de Griekse taal in elkaar zit. 
De gelijkenissen met Latijn, zowel op 
het vlak van de taal als de verwerving 
ervan, komen ruimschoots aan bod.
Maar ook de verschillen die het Grieks 

net zo’n extra mooie en rijke taal 
maken… Deze richting is voor leerlingen 
die na het 1ste jaar Latijn graag nog 
een extra uitdaging willen aangaan! 
Ideaal voor wie openstaat voor een 
nog rijkere cultuur en een nog breder 
taalsysteem! 
Met als extra troef: wij bieden 3u Grieks 
aan, wat ons een unieke school maakt!
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Moderne talen & 
wetenschappen

Deze optie kies je als je je kennis 
van het Nederlands, Frans en Engels 
wil uitbreiden en je wil verdiepen in 
taal en cultuur. Je werkt er aan je 
communicatieve vaardigheden, leert 
je openstellen voor andere talen en 
genieten van de schoonheid ervan.
Ben je steeds op onderzoek? Haal 
je alles uit elkaar om te weten hoe 
het werkt? Ga je graag op zoek 
naar antwoorden? Is geen enkele 
uitdaging te moeilijk voor jou? Zit je 
vaak met dezelfde vragen “ Hoe kan 
dit?”, "Waarom is dit zo?” en “Waarom 
gebeurt dit?” Dan is de basisoptie 
wetenschappen echt iets voor jou!
'Out of the box' denken, hypotheses 
formuleren, zelf onderzoeken 
opstellen en uitvoeren.. zijn 
enkele kernonderdelen uit deze 
basisoptie. Wetenschap is overal in 
de maatschappij aanwezig, is steeds 
in beweging en is nooit af. Binnen de 
basisoptie wetenschappen willen 
we je doen aanvoelen en laten 
begrijpen hoe wetenschap ontstaat 
en groeit. Je bestudeert de relatie 
tussen natuurwetenschappen en het 
dagelijkse leven. We laten je proeven 
van de verschillende domeinen binnen 
de wetenschappen (biologie, chemie 
en fysica).

STEM-
wetenschappen

Even het geheugen opfrissen: STEM 
staat voor Science, Technology, 
Engineering en Mathematics. Dit is 
een optie waarin je leert structuren 
en processen (d.i. hoe iets werkt) 
in systemen te onderzoeken, de 
eigenschappen van materialen 
bestudeert, enz. Je leert hoe je 
iets ontwerpt en nadien je ontwerp 
presenteert met tekeningen, 
schaalmodellen, enz.
Het hele ontwikkelingsproces wordt 
uitgedokterd, van begin tot einde. 
Ben je steeds voorwerpen uit elkaar 
aan het halen om te kijken, hoe 
ze werken? Ben jij de persoon die 
voorwerpen verbetert? Wil je alles 
uitproberen om te kijken hoe dit 
werkt en welk effect het heeft? Zit je 
steeds met de vragen: “Hoe kan ik dit 
verbeteren?”, “Hoe kan dit sneller?” 
en “ Hoe zit dit in elkaar?”. Dan is de 
basisoptie STEM-wetenschappen echt 
iets voor jou!
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Economie en 
organisatie

Ben je ondernemend en wil je je 
ondernemerszin nog wat verder 
ontwikkelen? Heb je interesse in wat 
er zich afspeelt in een winkel of een 
bedrijf? Hou je ervan om de wereld 
te bekijken door de ogen van een 
consument of koper? Wil je inzicht 
krijgen in de rol die ICT en data hebben 
in de handelswereld? Wil je vernemen 
hoe je kan meewerken aan een wereld 
waar duurzaamheid, ecologie en 
solidariteit belangrijk zijn? Dan is de 
basisoptie economie en organisatie 
zeker iets voor jou!
Je ontwikkelt hierbij je sociale en 
communicatieve vaardigheden. 
Je wordt je bewust van het belang 
van ecologie en duurzaamheid. 
Je ontwikkelt ondernemingszin en 
aandacht 
voor ondernemerschap tijdens een 
ondernemend project. 
Je ontwikkelt je digitale vaardigheden 
waarbij je gebruik maakt van 
toepassingen om data op te zoeken, 
te verwerken en te presenteren.

Maatschappij
en welzijn

Denk je graag na over maatschappelijke 
thema's en ben je  veel bezig met  
nieuwe sociale en maatschappelijke 
fenomenen? Dan is Maatschappij 
en welzijn echt iets voor jou! In de 
gloednieuwe basisoptie gaan we 
aan de hand van onderzoeken, 
gepaste communicatie en sociale 
vaardigheden, het onderbouwen van 
een eigen mening, van digitale  en 
reflectievaardigheden bekijken. We 
gaan na hoe het met onze (gezonde) 
levensstijl gesteld is, op persoonlijk vlak 
en in onze maatschappij.  Aspecten 
over  identiteit - wie ben ik? -  staan 
in deze richting ook centraal. Laat je 
graag je mening horen,  onderzoek je 
graag hoe het met onze maatschappij 
en met de wereld  gesteld is, vind 
je debatteren fijn? Kriebelt het al bij 
thema’s zoals 'Sociale interacties', 
'Ik en mijn lichaam'? In de basisoptie 
Maatschappij en Welzijn ga je op zoek 
naar antwoorden!

Na het tweede jaar liggen nog alle
mogelijkheden open voor het derde jaar. 
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Algemene vorming: 25 uren

Geschiedenis 2

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Mens & samenleving -

Moderne vreemde talen

 Engels 2

 Frans 3

Nederlands 4

Wiskunde 4

Artistieke vorming

 Muziek 1

 Beeld 1

Wetenschappelijke vorming

 Techniek 2

 Natuurwetenschappen 1

 Aardrijkskunde 1

Elke klas heeft ook een klassenlerarenuur (KLU)

Basisopties: 5 uren en 2 uren uitbreiding en/of verdieping

 Klassieke Talen Klassieke Talen Moderne Talen STEM- Economie Maatschappij
 Latijn (5 uren) Latijn (4 uren) (3 uren) wetenschappen en organisatie en Welzijn
 + Grieks (1 uur) en Wetenschappen (5 uren) (+ICT) (5 uren) (5 uren)  
 1 uur ICT + (2 uren) + + +
 1 uur wiskunde 2 uur Grieks + 1 uur ICT 1 uur wiskunde 1 uur ICT
   1 uur ICT 1 uur wiskunde 1 uur Nederlands 1 uur Nederlands
   1 uur wiskunde  en cultuur en cultuur
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Onze eerste graad 
bruist in coronavrije 
tijden!
Klasvormende dagen 
Blankenberge Bezoek aan 
het Natuurhistorisch museum 
Bezoek aan Technopolis 
Romeinse dag Studie-uitstap 
naar Ieper Op zoek naar de 
RC-factor Kangoeroewedstrijd 
(wiskunde-olympiade 
tweede jaar) Sportdagen 
Talentendag/Hocus Focus-
dag Theateruitstappen naar 
Westrand Pyjamadag Bednet 
Bedrijfsbezoek Brussel Concert 
BOZAR Groot Nederlands 
Dictee Uitstappen voor 
projectwerking

We helpen jou!
Inhaallessen Leren en studeren
Huiswerkbegeleiding Ochtend-
studie

Uniek!
Wekelijks klassenlerarenuur
voor elke klas Leerlingen-
mentoren van het zesde jaar
Middagactiviteiten met sport, 
dans, lees- en taalspellen
Projectdagen Leerlingenraad 
1ste graad, Conflixers 
(Babbelbox)

“RC is een strenge, maar rechtvaardige “RC is een strenge, maar rechtvaardige 
school. De leerkrachten hier zijn erg school. De leerkrachten hier zijn erg 
behulpzaam: als je ze iets vraagt, behulpzaam: als je ze iets vraagt, 
leggen ze het direct voor je uit.”leggen ze het direct voor je uit.”

“Op RC zijn er veel begripvolle “Op RC zijn er veel begripvolle 
leerkrachten: met hen kan je over leerkrachten: met hen kan je over 
alles praten.”alles praten.”

“Tijdens de lessen moeten we werken, “Tijdens de lessen moeten we werken, 
maar er is ook tijd om gewoon te praten maar er is ook tijd om gewoon te praten 
of een grapje te maken.”of een grapje te maken.”

2F2F
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RC-factor

Strapdag

Tweedaagse
Blankenberge

Dit doet de eerste graad nog!

20
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Dit doet de eerste graad nog!

21

Tussendoortje

Veldloop
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Waarom RC zo’n fijne school is

RC is een grote school met 
veel groen en een ruime 
speelplaats. (Laura)

De leerlingenbegeleiding 

op RC is top: in mijn eerste 

jaren op school heb ik 

veel hulp gehad aan het 

Trefpunt. Ze stonden altijd 

voor me klaar en gaven 

me veel steun. Ik vind dat 

een grote meerwaarde 

voor onze school. (Timon)

RC is multicultureel. Het 
verbreedt onze kijk op de 
wereld omdat we inzichten 
krijgen van verschillende 
culturen. Ook leuk dat we 
Brussel makkelijk kunnen 
bereiken. (Fee)

De Open Ruimte met 
de vele zitkussens is 
aangenaam voor de 
pauzes. (Loic)

RC organiseert veel 
acties voor goede doelen. 
Ook de maandelijkse 
samenwerking met de 
Wereldwinkel is fijn. (Torre)
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RC heeft veel catering-
mogelijkheden: een eigen 
warme keuken, verse 
bereide broodjes, een 
gezellige refter. (Maxime)

Het Zonnebloemenveld 
en de tuin zijn echt wel 
uniek; dat hebben andere 
scholen niet. (Loic)

Het wekelijkse uur met 

onze klassenleraar is 

handig: je leert er leren én 

je leert er elkaar nog beter 

kennen.

De lessen zijn behoorlijk 

interactief en daardoor 

gevarieerd. (Catheline)

Om een goed jaar te 
hebben is een goede 
band met je leerkrachten 
erg belangrijk. Ook bij de 
zorgleerkrachten voel ik 
me erg vertrouwd. (Torre)

Het is leuk als een 
leerkracht oprecht vraagt 
hoe het met je gaat. Dat 
zorgt voor vertrouwen. 
(Fee)
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Onze groene tuin is echt 
geweldig, vooral bij mooi 
weer. (Jana)

Ik waardeer het dat er op 
onze school veel wordt 
geluisterd naar elkaar 
als er iemand vastzit: het 
wederzijdse respect is 
groot. (Nikita)

Er is veel ruimte op onze 
school, ook voor sport. 
(Misha)

De schooluniforme kleuren 
zorgen voor minder 
verschil in merken, dat 
bevordert de gelijkheid.
(Catheline)

Op RC zijn er veel 
studierichtingen, de keuze 
is groot. (Lucca)

Ik vind het wel fijn dat 
ook leerkrachten soms 
geëvalueerd worden: 
door ons of door andere 
leerkrachten. (Charlotte)
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“Ik was zeer gelukkig dat 
ik de kans kreeg om als 
leerkracht te starten nadat ik 
op Regina Caeli afgestudeerd 
ben als leerling. Ik heb op 
RC gedurende 6 jaar leren 
werken, ik heb een discipline 
aangeleerd die ik als 
leerkracht nog steeds nodig 
heb. Ondertussen geef ik 18 
jaar les en die discipline om 
te werken en te willen leren, 
wordt nog steeds hoog in het 
vaandel gehouden. Dat is 
zeker 1 van de vele troeven van 
het Regina Caeli lyceum.”
Barbara De Graeve, 
leerkracht op RC

“RC beantwoordt aan ons 
vertrouwen in eigentijds 
onderwijs, gebouwd op 
een traditie van een 
Nederlandstalig, katholiek 
en pedagogisch kwaliteitsvol 
project. En dit met respect 
voor de ontwikkeling en de 
persoonlijkheid van elke 
jongere. Als ouder kies je toch 
voor de school waar je zelf in 
gelooft.”
Bart Stegen, ouderraad RC
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Wie zijn wij?
Regina Caeli is een Nederlands-
talige ASO-school in de Rand 
met een breed studieaanbod. 
We zijn een warme en christelijk 
geïnspireerde school met 
duidelijke regels en persoonlijke 
aandacht en begeleiding voor 
elke leerling.

Wat betekent de 
onderwijshervorming 
concreet op RC?
Vanaf 1 september 2021 stapt het 
derde jaar mee in de onderwijs-
hervorming van het secundair 
onderwijs.
Op RC blijven wij inzetten op een zo 
breed mogelijk studieaanbod.
Wij spelen daarbij in op de talenten, 
mogelijkheden en interesses van onze 
leerlingen.

Naast de richtingen die wij al jaren
aanbieden (Economische 
Wetenschappen, Natuurweten-
schappen, Humane Wetenschappen, 
Latijn en Latijn-Grieks), hebben 
wij voor het schooljaar 2021-2022 
ook de richtingen Technologische 
Wetenschappen (accent Engineering) 
en Bedrijfswetenschappen 
aangevraagd.
De overheid beslist pas eind maart 
over de aanvragen; in afwachting 
daarvan zijn wij alvast met de 
voorbereidingen begonnen. 
De studieprofielen en lessentabellen 
van Technologische Wetenschappen 
en Bedrijfswetenschappen (maar 
ook van alle andere richtingen 
in de tweede graad ) vindt u op 
onze website. U klikt op Onze 
studierichtingen/tweede graad.
Nog dit: vanaf het schooljaar 2022-2023 
bieden wij in de hele tweede graad ook 
de richting Moderne Talen aan.

Voor de mama's en de papa's

26



27

Hoe wordt er voor mijn
kind gezorgd op RC?
Naast kwaliteit staat ook zorg 
centraal in onze school. 
Basiszorg is er voor elke leerling.
De vakleerkracht en de klassen-
leraar vervullen hierbij een 
eerstelijnsfunctie. De klassenraden 
op regelmatige basis en het 
wekelijks klassenlerarenuur krijgen 
hier een belangrijke rol.
De leerlingenbegeleiders zorgen 
voor leerlingen die nood hebben 
aan extra ondersteuning of een 
luisterend oor. Zij kunnen hiervoor 
terecht op het Trefpunt, dat elke 
dag geopend is. 
Ook ouders kunnen terecht bij de 
leerlingenbegeleiders voor het 
melden of bespreken van een 
specifiek probleem.

27

De leerlingenbegeleiders en 
het Trefpunt helpen je graag
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Dit is RC!
We bieden kwaliteit ...

Nederlandstalige ASO-school in de Rand met een
breed studieaanbod 

Warme en christelijk geïnspireerde gemeenschap
met duidelijke regels

Schooluniforme kleuren in blauw-wit

Persoonlijke aandacht en begeleiding voor elke leerling 

Bruisende cocktail van cultuur
sport en maatschappelijk engagement

(Inter)nationale projecten en uitwisselingsprogramma’s
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Dit is ook RC!
Een school met veel groene ruimte en een tuin 

Opvang vanaf 7.30 uur en 's avonds tot 18 uur
(en namiddagstudie tijdens de examens)

Middagpauze met sport en studie

Externe boekenfondsservice Iddink

Eigen keuken met warme maaltijden, belegde broodjes, slaatjes

Volledig vernieuwd internaat voor meisjes en jongens

30
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Ons internaat
Voor jongens en meisjes van 6 (1ste leerjaar)
tot 18 jaar (6de middelbaar)

Een leer- en leefhuis na de schooluren

Structuur en warmte

Studiebegeleiding op maat

Zinvolle ontspanning

Moderne infrastructuur

Nauwe samenwerking met
thuis en school

Via een centraal jaarthema
waarden als respect, 
eerlijkheid, dienstbaarheid 
en solidariteit beleven

VOLLEDIG
VERNIEUWD!

31

 www.internaat-regina-caeli.be

 02 568 18 21
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RC vernieuwt vanaf 2021!
Een nieuwe speelplaats met 
veel groen, een flink pak extra 
zitplaatsen en een nieuw afdak!

Een gloednieuw 
openleercentrum
voor 80 pc’s, zit- 
en leeshoeken en
3 satellietklasjes!

De Open Ruimte: een wetenschaps-
blok met 7 helemaal vernieuwde

vaklokalen voor fysica, chemie,
biologie en aardrijkskunde!
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COÖRDINATIE :

DE OPDRACHTGEVER DE LANDSCHAPSARCHITECT

PLANNEN OPGEMAAKT DOOR bvvr - SV/HP

BURO VOOR VRIJE RUIMTE I Landschaps- en tuinarchitecten BVTL

"DILBEEK - Heraanleg buitenruimtes
Regina Caelilyceum

PLANNR: 1/6
DOSSIERNR: 2014.2.696

DATUM  21/05/2019

Grondplan deelzone 1 - bestaande toestand
OMGEVINGSVERGUNNING

SCHAAL 1/100

Bestuur van Regina Caeli vzw

Christian VERMANDER,
Landschapsarchitect BVTL, 
vennoot - zaakvoerder

STUDIE- EN
ONTWERPTEAM

BURO VOOR VRIJE RUIMTE
Tuin- en landschapsarchitecten BVTL
Raas van Gaverestraat 67b,    9000 Gent 
T: 09 225 56 65    F: 09 223 58 60   
E: info@bvvr.be
W: www.bvvr.be

Detoo Architects
Laarnebaan 106a, 9070 Heusden-Destelbergen
T: 09 252 11 22    

wijzigingen oorspronkelijke versiedatumnummer wijzigingen oorspronkelijke versiedatumnummer

OPDRACHTGEVER BESTUUR VAN REGINA CAELI VZW
Rozenlaan 45, 1700 Dilbeek
T: 02 568 18 18
E: lyceum@erce.be

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

Rozenlaan 45
1700 Dilbeek
Kadastrale Gegevens: 2ste Afd. Sectie F 
nummers: 215A10, 251P, 251H en 251R

LIGGING

GEMEENTE Dilbeek N

Inplanting deelzone 1

Bomen te rooien

BEPLANTING

VASTE ELEMENTEN

MEUBILAIR

Bomen te behouden

Heestermassieven

Hagen

Gazon

Traptredes uit beton
+09.75

Traptredes uit kleiklinkers

+10.12

Taluds afgewerkt met natuursteen (flagstones)

Boordstenen, breedte 10 cm
Keerwanden

Balustrades (groen) heraangelegde trap
Andere balustrades

Betonbank

Houten bank, losstaand

Picknicktafels

Bloembak

Afvalcontainers

Vuilbak

Plakpaal

ALGEMEEN

VERHARDINGEN

RIOLERING

Afbakening deelzone "benedenspeelplaats"

Bestaande bebouwing - te behouden

Toegangen bebouwing

Aanduiding bestaand afdak

Aanduiding bestaande brandtrappen

Bestaande hoogtepunten+07.12

Betontegels halfsteens verband 20 x 20 cm

Betontegels halfsteens verband 30 x 30 cm

Betontegels volsteens verband 30 x 30 cm

Betonstraatstenen halfsteens verband 20 x 10 cm

Kws-verharding
+07.17

+07.13

Ter plaatse gegoten betonverharding
+09.75

RWA-leidingen - afkomstig van daken

RWA-leidingen - afkomstig van pleinen

DWA-leidingen

Afwateringsputten, ondergronds afgewerkt

Afwateringsputten, afgewerkt met deksel

Afwateringskolken, afgewerkt met rooster

Lijnvormige afwatering op speelplaats

LEGENDE
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Onze studierichtingen
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Studiereis Italië

Studiereis Berlijn


Studiereis Parijs


Op reis met de derde graad!



35

(van links naar rechts)

Gerda Van Cutsem, directeur ondersteunende diensten
gerda.van.cutsem@erce.be

Brigit Pille, directeur internaat
(leerlingenbegeleider 2de en 3de graad vanaf 1 september 2021)
brigit.pille@erce.be

Ann Deleenheer, adjunct-directeur 2de en 3de graad
ann.deleenheer@erce.be

Maria Kestens, pedagogisch directeur 1ste graad
maria.kestens@erce.be

Hugo De Wulf, algemeen directeur
hugo.dewulf@erce.be

Het directieteam
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Regina Caeli is vlot te bereiken

Lijnen: 570, 571
126, 127, 128, 129, 136, 137
820, 116, 117 & 118

Ring (afrit 13 en 14) en N8

RC heeft op de parking van
Colruyt aan de Ninoofse-
steenweg een ‘zoenzone’

REGINA CAELILYCEUM
 Rozenlaan 45 • 1700 Dilbeek

 02 568 18 18

 lyceum@erce.be

 www.reginacaeli.be/home

RC maakt deel uit van de scholengemeenschap
Dilbeek-Ternat en de vzw Crescendo Samen Groeien.

REGINA CAELI INTERNAAT
 Rozenlaan 45 • 1700 Dilbeek

 02 568 18 21

 internaat@erce.be

 www.internaat-regina-caeli.be

Sinds 8 januari 2018 voor lijn 570: 
drie nieuwe bushaltes voor onze 

leerlingen uit Sint-Ulriks-Kapelle en 
Sint-Martens-Bodegem

VOLLEDIG
VERNIEUWD!
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Aanmelden en inschrijven in 
het eerste leerjaar
Onze school kiest voor het digitale aanmeldsysteem.
Wanneer je digitaal aanmeldt, geef je aan in welke school of scholen je je kind wil 
inschrijven. Een kind inschrijven in een school betekent ook dat je als ouder akkoord 
gaat met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school.
Dit kan je vinden op onze website www.reginacaeli.be/home

Hoe aanmelden?

Je kunt je aanmelden vanaf 29 maart 2021 (14 uur) tot en met 26 april 2021 (14 uur) 
via de website: https://aanmelden.school

Wat heb je nodig om aan te melden?

• een computer met internetverbinding en een e-mailadres
• naam, voornaam, geboortedatum en adres van je kind
• het rijksregisternummer van je kind

Voorrangsgroepen

De volgende leerlingen hebben voorrang bij de inschrijvingen:
• broers en zussen van leerlingen die nu reeds ingeschreven zijn in de school van 

inschrijving (ook stiefbroers en -zussen, halfbroers en -zussen of andere kinderen 
die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn of hun hoofdverblijfplaats op hetzelfde 
adres hebben)

• kinderen van personeelsleden van de middelbare school

Opgelet: je kan je voor verschillende scholen aanmelden, maar de voorrang is 
enkel geldig in de secundaire school waarin de broer/zus ingeschreven is of het 
personeelslid tewerkgesteld is.
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Wat als ik mijn kind niet heb aangemeld tijdens de 
aanmeldperiode: vrije inschrijvingen

De vrije inschrijvingen starten op 10 mei 2021 via https://aanmelden.school

• Heeft onze school nog vrije plaatsen, dan kan je je kind bij ons nog inschrijven
• Hebben we geen vrije plaatsen meer, dan wordt je kind op de wachtlijst 

geplaatst.
 
Wacht dus niet en meld zeker aan!

Alle informatie over de aanmeldprocedure kan je terugvinden op: 
https://aanmelden.school

Inschrijvingen vanaf het 2de jaar tot en met het 6de jaar

Uitsluitend via telefonische afspraak: 02 568 18 18

Inschrijvingsdagen op RC:
Donderdag 1 juli 2021 van 9 uur tot 12 uur
 van 13 uur tot 16 uur
  
Vrijdag 2 juli 2021 van 9 uur tot 12 uur
 van 13 uur tot 16 uur

ma 29/03/2021 - 14u
ma 26/04/2021 - 14u

aanmeldperiode

ma 10/05/2021
start inschrijvingen

vr 04/06/2021
einde inschrijvingen

toegewezen leerlingen

do 06/05/2021
communicatie

resultaat toewijzing
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KWALITEIT MET ZORG


