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leeft

leeft

Spannend hé, zo’n nieuwe school? Al die onbekende  
gezichten waarachter steeds boeiende verhalen  

schuilen. Een nog onbetreden doolhof van gangen en 
klaslokalen. Maar wees gerust, de leerkrachten, de 

secretariaatsmedewerkers, de directie en de oude-
re leerlingen zullen je hier hartelijk ontvangen en 
snel wegwijs maken. Want boven alles willen wij dat 
Spes Nostra je tweede thuis wordt waar je je goed 

voelt en volledig jezelf kan zijn.
 

In deze wervelende school stimuleren we jou om samen  
te werken en te leven met jongeren en volwassenen.   
Je verwerft heel wat nieuwe sociale vaardigheden en  
verruimt je blik op de wereld. Je leert respectvol omgaan 
met je eigen gevoelens en die van anderen en bouwt zo 
mee aan het aangenaam leefklimaat op onze school. 

Spes Nostra leeft, door en voor jongeren!

SPES NOSTRA HEULE



leert
Binnenkort zet je de grote stap naar een secundaire school, 
waar je de kans krijgt om te bouwen aan je toekomst. Spes 
Nostra doet er alles aan opdat jij je talenten op alle vlak 
kunt ontplooien. Keer op keer prikkelen de leerkrachten je 
om het beste uit jezelf te halen en je dromen na te jagen.  
Via zelfstandig en groepswerk helpen we je om je eigen  
leerproces uit te bouwen en zo jezelf te verrijken. 

leert
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Onze leerlingen koken, schilderen 
of toetsen hun theorie aan de praktijk 
in gerichte practica. Verrijkend en 
talentgericht werken. 



coacht
Spes Nostra wil een veilige haven zijn waar ieder op zijn eigen 
tempo zijn identiteit kan ontdekken. Een team van leerkrachten 
en zorgcoördinatoren staat klaar om je een duwtje in de rug te  
geven als het even moeilijk gaat. We geven je de kans om  
eventueel opgelopen leerachterstand bij te benen via remediëring. 

Anderzijds dagen we je ook voldoende uit in die vakken waar  
je sterk in bent. Zo kun je na 6 of 7 jaar een nieuwe toekomst  
tegemoet gaan met een rugzak vol bagage. 

In Spes Nostra juichen we je toe vanaf de zijlijn! 

coacht
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Talenten ontdekken 
en het beste in jezelf 
naar boven halen. 
Spes Nostra is je 
trouwste supporter!



luistert
In Spes Nostra mag je je stem laten horen en actief mee denken over 
alles wat op school gebeurt. Jouw mening telt en helpt ons vooruit.  
De actieve leerlingenraad voorkomt een kloof tussen jongeren en  
volwassenen en brengt met verrassende activiteiten kleur in ieders  
lesrooster. Je meter of peter wijdt je in in de do’s en don’ts van onze 
school. Je vertrouwens- en klassenleraar maken graag tijd om naar  
jou te luisteren. 

Laat je stem horen in Spes Nostra!

luistert
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bruist
Onze school zit vol energie. Of je 
nu de sportieve, creatieve of cultu-
rele toer op wil, Spes Nostra biedt 
je daartoe veel kansen. Zo kun je 
bijvoorbeeld sporten tussen en na 
de lessen, of proeven van poëzie, 
film en toneel. Misschien speel je 
later zelf mee in het schooltoneel 
of verdedig je de Spes-kleuren op 
één of ander podium op een sport- 
activiteit. 

Leren doe je in Spes Nostra niet 
enkel uit boeken of klaslokalen. 
Tal van uitstappen en activiteiten 
brengen je nieuwe inzichten bij. 
Zo trekken leerlingen o.a. naar 
Brussel, Luik, Parijs, Aken, Trier, 
Keulen en organiseren ze een 
spaghettiavond, een shownamid-
dag, een sintfeest, een vrij podium …

Spes Nostra prikkelt je!

bruist
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beweegt
Onze wereld verandert snel en wij  
evolueren graag mee. Vernieuwingen 
brengen we binnen in de klas. We  
zorgen voor een schoolomgeving 
waarin je alle kansen krijgt om je voor 
te bereiden op je toekomst.
In deze krachtige leeromgeving met 
veel ICT-mogelijkheden leer je zelf-
standig en in team werken. De keuze-
projecten, groepsopdrachten en leerrijke 
uitstappen bieden jou een brede kijk op 
de wereld.

Ook ons schoolteam leert levenslang bij 
en is dus altijd in beweging. We zorgen  
ervoor dat we mee zijn met de laatste 
trends. 

Zo kunnen we elk uur het beste van 
onszelf geven voor jullie.

beweegt
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inspireert
Spes Nostra wil een eigentijdse katholieke school zijn. We vinden solidariteit,  
engagement, respect, vergevingsgezindheid, behulpzaamheid en aandacht voor elkaar 
belangrijk. 

Daarom maken we nu en dan tijd voor stilte en bezinning en gaan we graag in gesprek 
met onze jongeren over deze thema’s. 

We zetten onze woorden ook om in daden. Met activiteiten zoals een actie voor de  
Warmste Week of taartenverkoop zamelen we geld in voor goede doelen.  

inspireert
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Wat kies jij?
SPES NOSTRA HEULE

 

Wil je uitgedaagd worden en wil je je 
spreekdurf in een vreemde taal verhogen? 
Hou je ervan om samen met anderen in 
gesprek te gaan over de leerstof in het 
Frans en/of Engels?
Stel je dan kandidaat voor CLIL (Content 
and Language Integrated Learning)! 
Mits een goede motivatie maak je zeker 
kans om van dit extra aanbod te kunnen 
genieten.

ons CLIL-aanbod
1ste graad
geschiedenis
 Frans
 Engels
mens & samenleving
 Engels

2/3de graad
geschiedenis / Engels
CLIL-modules

Een keuze maken, is niet altijd even gemakkelijk ... 
Welke richting past best bij jou?

Meer info over onze lessentabellen?
www.snh.be

1ste GRAAD

EXTRA KEUZE  

1ste jaar

1A I Algemeen 
 vier proefpakketten 
 design
 economie
 Engels
 maatschappij
 Latijn
 STEM

1B I Projectwerking 
 vier proefpakketten 
 crea
 retail
 verzorging
 voeding 

2de jaar

2A I Economie en organisatie 
 Klassieke talen (Latijn)
 Maatschappij en welzijn
 Moderne talen en wetenschappen 
 STEM-wetenschappen

2B I Economie en organisatie (Retail)
 Maatschappij en welzijn (Lifestyle)
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3DE GRAAD2DE GRAAD
ASO 
 Economie-moderne talen  
 Economie-wetenschappen  
 Economie-wiskunde  
 Humane wetenschappen
 Latijn-moderne talen
 Latijn-wetenschappen  
 Latijn-wiskunde  
 Moderne talen-wetenschappen 
 Wetenschappen-wiskunde 
 
TSO 
 Communicatie 
 Ondernemen 
 Sociale en technische wetenschappen 
 
BSO 
 Mode
 Retail 

 7de jaar Mode
 7de jaar Retail

Meer info over onze lessentabellen?
www.snh.be

Economie en organisatie
 Economische wetenschappen
 Bedrijfswetenschappen
 Bedrijf en organisatie
 Organisatie en logistiek

Maatschappij en welzijn
 Humane wetenschappen
 Maatschappij- en welzijnswetenschappen
 Creatie en mode
 Moderealisatie en textielverzorging

STEM
 Natuurwetenschappen
 Natuurwetenschappen-STEM

Taal en cultuur
 Latijn
 Moderne talen
 Taal en communicatie



praktische info
Spes Nostra 

Mellestraat 1
8501 Heule

056 35 39 53

1ste graad
secretariaat1@snh.be

2/3de graad
secretariaat2-3@snh.be

inform
eert
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Directieteam
Heidi Denys
Lindsey Luyckx
Pieter Dhuyvetter

warm middagmaal 
(met rauwkost) 
belegd broodje
eigen lunchpakket

mogelijkheid tot avond-
studie op maandag, 
dinsdag en donderdag  
(na de lesuren)

vlot bereikbaar
met de auto, fiets of 
het openbaar vervoer

bushalte aan de school

08.25 - 09.15 uur lesuur 1

09.15 - 10.05 uur lesuur 2

10.05 - 10.20 uur PAUZE

10.20 - 11.10 uur lesuur 3

11.10 - 12.00 uur lesuur 4

12.00 - 13.00 uur MIDDAGPAUZE

13.00 - 13.50 uur lesuur 5

13.50 - 14.40 uur lesuur 6

14.40 - 14.55 uur PAUZE

14.55 - 15.45 uur lesuur 7

15.45 - 16.35 uur lesuur 8

Studie 1ste graad 15.55 – 17.00 uur

Studie 2/3de graad 15.45 – 18.05 uur 

 indien 8ste lesuur 16.45 – 18.05 uur 

Meer info?
www.snh.be



Heulsekasteelstraat 2A
8501 Heule

056 35 39 53
info@snh.be
www.snh.be




