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leeft
Spes Nostra is een katholieke,  
middelbare school gelegen in een 
rustige, groene omgeving in het 
hart van Kuurne. Mens en natuur 
komen hier volledig tot hun recht. 

Een gezonde levensstijl vinden 
wij belangrijk. 
Dagelijks bieden we fruit aan en 
wekelijks kun je een fair trade 
versnapering verkrijgen. In onze 
school is er geen plaats voor  
automaten en gaan we bewust om  
met energie. Spes Nostra kiest  
resoluut voor duurzaamheid.
  
Hier voel je je geen nummer,  
ontdek je je talenten en krijg je 
onderwijs op mensenmaat.
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supportert
Kijk je uit naar een nieuwe omgeving?  
Of ben je wat onzeker om de stap te 
zetten van je vertrouwde school naar  
je nieuwe school? We helpen je graag 
zodat je je zo vlug mogelijk thuis voelt 
bij ons.

Je kunt altijd terecht bij ons team, maar 
ook bij de buddy’s van het 6de jaar. 

We gaan samen op zoek naar de beste 
manier om je veilig en wel door je loop-
baan in Spes Nostra te loodsen.
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daagt uit
De resultaten van onze oud-leerlingen  
bewijzen onze degelijke voorbereiding op  
hoger onderwijs. 

Elk jaar meten onze leerlingen zich met  
leeftijdsgenoten uit andere scholen: Vlaam-
se olympiades, taalvaardigheidswedstrijden,  
miniondernemingen, wetenschapswedstrijden, 
sportactiviteiten  ...
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luistert
Op onze school is de stem van de leerlingen van 
groot belang. Je kunt lid worden van de leerlingen-
raad. Daar werk je samen aan een leuke sfeer bin-
nen de school. 

Deze raad vertegenwoordigt elke klas en organiseert 
ook onder begeleiding van enthousiaste leerkrach-
ten enkele activiteiten o.a. Twister, Rocket League, 
You can dance, Spestival … De leerlingen brengen 
suggesties aan voor eventuele verbeteringen binnen 
onze school.

Spes Nostra biedt heel wat middagactiviteiten aan. 
Naast de sportactiviteiten vinden ook minder spor-
tieve leerlingen hun gading in ons aanbod. Een 
keer per maand organiseren we een “speciale”  
activiteit waaraan alle leerlingen kunnen deelnemen. 

Naast de betrokkenheid van onze leerlingen appre-
ciëren wij ook ten zeerste de vele inspanningen van 
onze dynamische ouderraad die heel wat activitei-
ten op school ondersteunt. Het voornaamste doel 
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luistert
SPES NOSTRA KUURNE

Naast de betrokkenheid van onze leerlingen  
appreciëren wij ook ten zeerste de vele inspannin-
gen van onze dynamische ouderraad die heel wat 
activiteiten op school ondersteunt. Het voornaam-
ste doel van deze groep geëngageerde ouders is een 
goede samenwerking tussen school en ouders tot 
stand brengen.

Vier keer per jaar krijg je een overzicht van alles 
wat reilt en zeilt op onze school. In ons contactblad   
‘Indruk’  lezen je ouders alles wat op Spes Nostra 
gebeurt, met verslagjes van leerlingen en toffe 
sfeerfoto’s.
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leert
Onderwijs is constant in evolutie. Zo bieden we op onze 
school CLIL, NederFrans, co-teaching … aan. In het eerste 
jaar kiezen we voor iets specifieks: Latijn of STEM. Wil je 
liever ontdekken waar je goed in bent, dan kies je moderne 
‘nieuwe stijl’ en stel je zelf een deel van je lessenpakket 
samen. 

We introduceren in de tweede graad de vakken MenS en  
MuzArt. In MenS maak je kennis met gedragswetenschap-
pen en in MuzArt verdiep je je in kunst, muziek en cultuur.

In de derde graad organiseren we heel uiteenlopende  
seminaries zoals Spaans, filosofie, sterrenkunde,  
economie, informatica, gedragswetenschappen, schrijf-
vaardigheid, vakjargon vreemde talen, STEM-project, 
mens sana, CSI@Spes en een uitdieping voor wiskunde.

Smartschool, onze digitale leeromgeving wordt gebruikt 
als een communicatiemiddel voor leerlingen, ouders en 
leerkrachten. Je kunt er je taken, attitudes, resultaten en 
lesinhouden op de voet volgen.

Onze school beschikt over laptops, iPads, meerdere vaste 
computerlokalen … en daarnaast is elke klas voorzien van 
een interactief Prowise-bord.

SPES NOSTRA KUURNE leert
beweegt
coacht
STEMt
CLILt
internationaliseert
onderneem

t



beweegt
Vlak naast de Speslong vind je onze Sportlong. In deze ruime 
sportzaal vinden de gym- en sportlessen plaats. Zowel tussen 
de middag als op woensdagnamiddag krijg je de kans om te 
sporten.
Onze jaarlijkse sportdag staat in september gepland. Een ideaal 
moment om je klasgenoten beter te leren kennen.

In het derde trimester organiseren we een cultuurdag. Elk jaar 
trekt je klas er die dag op uit om een stad te verkennen: een 
historische wandeling, een museumbezoek …  Vanaf het 4de jaar 
staan er ook buitenlandse reizen op het programma: we bezoeken 
Londen, Parijs, Berlijn, Krakau en Auschwitz!
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beweegt
SPES NOSTRA KUURNE

Omdat 95% van onze school-
bevolking met de fiets naar 
school komt, dragen wij  
verkeersveiligheid hoog in het 
vaandel. Daarom krijgen alle 
nieuwe leerlingen een ‘school-
fietsroutekaart’ en met de 
XIU-actie vestigen we de aan-
dacht op gezien worden’ in het 
verkeer.

Verder krijgen ook sport,       
gezondheid, cultuur, media  
en milieu een erg belangrijke 
plaats in ons opvoedingsproject.  
Die bijzondere aandacht is er 
zowel binnen als buiten ons 
lestijdenpakket met projecten 
als ‘het filmforum’, ‘we-time 
dag’ ...
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coacht
Dagelijks verwelkomen we meer dan 600 leerlingen in Spes Nostra  
Kuurne. Elke leerling is uniek en we willen zorg dragen voor  
iedereen. Naast de dagelijkse zorg die elke leerkracht aan zijn of haar 
leerlingen besteedt, is er op school een specifiek zorgbeleid.  Zo pro-
beren we voor jou een gepaste persoonlijke begeleiding te voorzien.

Leerzorg
Heb je problemen met studeren?
Op school bieden we een pakket zorgmaatregelen aan om je te  
begeleiden in je leerproces: leren leren, inhaalles, leerklas, myPad, 
studiecoach …

Socio-emotionele zorg
Voel je je niet goed in je vel?
Elke graad heeft zijn eigen zorgcoördinator die naar je wil luisteren.

Je zult nooit in de kou blijven staan. Er is altijd iemand bij wie je 
terechtkunt.  
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STEMt
STEM staat voor Science – Technology – Engineering – Mathematics. Deze 
richting bundelt een waaier aan technologische en exacte wetenschappen. 
Ben je een sterke leerling(e) die interesse heeft voor wetenschappen en  
programmeren, dan is STEM in Spes Nostra Kuurne zeker iets voor jou. 

In het eerste jaar krijg je een pakket van vier lesuren per week. Twee uur 
per week leer je probleemoplossend denken en handelen: via verschil-
lende concrete onderzoeksvragen werk je samen in kleine teams aan een 
haalbare oplossing. De andere twee uren vormen een aanvulling: met een 
extra pakket wiskunde en een cursus programmeren dagen we je uit om 
complexere problemen te ontrafelen. In het tweede jaar bouwen we hierop 
voort met 5 uren STEM per week. 

Ook in de tweede graad kun je kiezen voor STEM. In de derde graad krijgt 
STEM een vaste plaats in het aanbod seminaries.
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CLILt
Wil je geschiedenis, aardrijkskunde, informatica, esthetica … in het Engels volgen? 
Dit kan op onze school! 

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. Je kiest ervoor om een 
niet-taalvak in een vreemde taal te leren. Wil je je talenkennis een boost geven, dan 
kies je voor CLIL!
De communicatieve aanpak in een vreemde taal staat centraal. Ook de spreekdurf, 
spreekvaardigheid, transfer met andere talen … verbeteren opmerkelijk. Er is een 
aanbod van CLIL-lessen in de 1ste , 2de en 3de graad. 

SPES NOSTRA KUURNE CLILt
internationaliseert
onderneem

t



internationaliseert
Spes Nostra Kuurne opent haar blik op de wereld. Via eTwinning leggen onze leer-
lingen vanaf het 2de jaar contacten met leeftijdsgenoten uit Tsjechië, Duitsland en 
Groot-Brittannië.

Bovendien zijn er vrijwillige uitwisselingsprogramma’s voor leerlingen van het 3de, 
4de en 5de jaar. We hebben een zusterschool in Marcq-en-Baroeul (Frankrijk), in Bad 
Urach (Duitsland) en in Carshalton (Groot-Brittannië). Deze projecten bieden jou een 
mooie kans om je verder te verdiepen in de taal en de cultuur van het gastland.

SPES NOSTRA KUURNE internationaliseert
onderneem

t



onderneemt
Bij ons krijg je de kans om al je ondernemende vaardigheden in de praktijk te brengen: 
creatieve oplossingen bedenken, samenwerken, ideeën concreet maken, je eigen net-
werk opbouwen en gebruiken. In 2015 ontvingen we het label van ondernemende school 
en sindsdien zijn we trotse ambassadeurs van Vlajo.

Naast wetenschappen is economie een zeer belangrijke opleiding bij ons. Als tweedejaar 
breng je een marktingplan in de praktijk met een mini-minionderneming. Als zesdejaar 
kan je een minionderneming oprichten en je hierin meten met andere scholen.

SPES NOSTRA KUURNE onderneem
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Wat kies jij?
SPES NOSTRA KUURNE

 

Wil je uitgedaagd worden en 
wil je je spreekdurf in een 
vreemde taal verhogen?  
Hou je ervan om in gesprek  
te gaan over de leerstof in  
een vreemde taal?

Stel je dan kandidaat voor 
CLIL (Content and Language 
Integrated Learning)! 

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

Meer info over onze lessentabellen?
www.spesnostra.be

1ste GRAAD
CLIL

 

1ste jaar

Latijn
STEM
Moderne ‘nieuwe stijl’

2de jaar

Economie en organisatie
Klassieke talen
Maatschappij en welzijn
Moderne talen en wetenschappen
STEM-Wetenschappen
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2DE GRAAD 3DE GRAAD 
Economie - Moderne talen
Economie - Wiskunde
Economie - Wetenschappen
Latijn - Moderne talen*
Latijn - Wetenschappen*
Latijn - Wiskunde*
Moderne talen - Wetenschappen
Wetenschappen - Wiskunde

*Vanaf schooljaar 2021-2022

Meer info over onze lessentabellen?
www.spesnostra.be

Economie + 4u wiskunde
Economie + 5u wiskunde
Latijn + 4u wiskunde
Latijn + 5u wiskunde
Wetenschappen
Wetenschappen - STEM



praktische info
Spes Nostra 

Koning Albertstraat 50
8520 Kuurne
056 72 74 04
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8.15 - 9.05 uur

8.10 uur op school

9.05 - 9.55 uur

10.10 - 11.00 uur
9.55 - 10.10 uur

11.50-13.10 uur

PAUZE

PAUZE

11.00 - 11.50 uur
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16.30 - 18.00 uur

14.55 - 15.10 uur

14.05 - 1
4.55 uur

15.10- 16.00 uur
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M IDDAG PAUZE

Dit team verwelkomt 
je graag in Spes 
Nostra Kuurne.

Warm middagmaal 
Saladbar
Belegd broodje
Eigen lunchpakket

Studie op vrijwillige  
basis op maandag,  
dinsdag en donderdag  
van 16.30 – 18.00 uur.
Woensdagnamiddag van 
13.10 - 15.00 uur.

Vlot bereikbaar
met de auto, fiets of 
het openbaar vervoer.

Alle praktische info
www.spesnostra.be




