


ZIN OM EEN BARNUMMER TE WORDEN?
Onze eerstejaars van 2020-2021 heten je alvast hartelijk welkom!  

Kijk maar eens goed, misschien herken je enkele vrienden  

of vriendinnen…



WELKOM IN BARNUM
Beste toekomstige Barnummer

In Barnum willen we je boeien met klassieke (Latijn/Grieks) 

en moderne talen, wiskunde, wetenschappen, economie… 

En je mag ook zelf enkele vakken kiezen. Het is één van onze 

belangrijkste doelen om ervoor te zorgen dat we je op onze 

school de juiste kennis, vaardigheden en attitudes aanleren om 

je dromen waar te kunnen maken. 

Studeren is  natuurlijk belangrijk, maar daarnaast bieden we 

je een heel pakket andere activiteiten aan: sport, cultuur, 

themadagen, uitstappen, projecten…

Samen met ruim 500 andere jongens en meisjes ervaar je dat we  

elke dag opnieuw inzetten op leerlingen- en leerbegeleiding, 

goede afspraken en duidelijke communicatie.

Bij ons heb je zeker een voetje voor!

Welkom!

Team Barnum
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BRUISENDE ACTIVITEITEN 
VOOR DE EERSTEJAARS

 TONEELKAAS- EN WIJNAVOND SINTERKLAASFEESTJE

POSTERBEURS EDUCATIEVE FIETSTOCHT SINT-FRANCISCUSDAG  SCHRIJF-ZE-VRIJ-DAG

EERSTE SCHOOLDAG VROEM-DAG INFOAVOND VOOR OUDERS VAN EERSTEJAARS

 FILMEXCURSIE ‘VELZEKE’ KANGOEROEWEDSTRIJD ...

DIKKE TRUIENDAG  SOBER MAAL BELLEWAERDE EXCURSIE HAVEN ZEEBRUGGE

EXCURSIE ‘T ZWIN
BELLEWAERDE

SPORTDAG

VROEM-DAG

 FIETSEXCURSIE

‘T ZWIN

EXCURSIE VELZEKE
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AANKOMST OP SCHOOL

ONTDEK JE INTERESSES EN  TALENTEN TIJDENS DE  KEUZEPAKKETTEN

15.00 TIJD VOOR ONTSPANNING

EEN SCHOOLDAG IN BARNUM

VLUG NAAR ONS KLUISJE

12.05 MMM... EEN LEKKERE  MAALTIJD VAN HUISKOK WIM

4-UURTJE IN HET  

SCHOOLRESTAURANT

10.10 PAUZE! GEZOND TUSSEN-DOORTJE IN DE HAPPY-SHOP

08.30 EERSTE LESUUR:  

GROEPSWERK

 BRIL OP EN JAS AAN: TIJD  

VOOR NATUURWETENSCHAPPEN
JOEPIE, KLASUUR MET ONZE 
KLASTITULARIS IS ALTIJD LEUK

VRIJE STUDIE TOT 17 - 17.30 - 18  OF 18.20

 MIDDAGSPORT IN DE TURNZAAL

13.20 ‘PARLER FRANÇAIS’  
IN ONZE TONEELKLAS
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Hoe ziet mijn eerste schooldag eruit?

We verwachten je op 1 september 2021 tussen 8 en 8.25 uur 

op school. De peters / meters (leerlingen van een hoger jaar) 

verwelkomen je met open armen. Van je klassenleraar krijg je de 

belangrijkste praktische informatie om je snel thuis te voelen in 

Barnum. Na de ochtendpauze starten de lessen. ’s Middags komen 

de peters / meters je halen om samen naar het restaurant te gaan. 

Waar krijg ik les?

Elke klasgroep heeft een vast klaslokaal. Daarnaast zijn er ook 

vaklokalen voor aardrijkskunde, ICT, geschiedenis, wetenschappen, 

muzikale opvoeding, (klassieke) talen.

Waar en hoe geraak ik aan mijn schoolboeken en schoolspullen?

Je schoolboeken kan je bestellen via school. Wanneer je 

ingeschreven bent, ontvang je in juni per post een boekenlijst. 

Huiswerkpapier, schoolagenda en gymkledij koop je aan op school.  

Eind augustus nodigen we je uit om je boeken te komen ophalen.

Kan ik ergens mijn spullen en materiaal opbergen?

Jazeker, er is plaats voorzien in je vast klaslokaal. Daarnaast kan je 

een kluisje huren als extra opbergruimte.

Draag ik een uniform in Barnum?

Enkel bij speciale activiteiten, bij mondelinge examens en bij 

rapportafhaling draag je een gelegenheidsuniform (donkerblauwe 

rok of (jeans)broek, witte bloes of wit hemd en donkerblauwe pull).  

Op andere dagen kies je zelf je outfit. Wij houden natuurlijk wel 

van een verzorgd voorkomen.

Mag ik mijn gsm gebruiken op school?

Ja! Maar... met mate! Je kan je gsm enkel gebruiken voor de start 

van de lessen ‘s morgens en tijdens de middagpauze (behalve in 

het schoolrestaurant).

Hoe bereik ik Barnum?

Barnum ligt op 5 minuten stappen van het treinstation en de 

bushaltes en is dus uitstekend bereikbaar met het openbaar 

vervoer. Ook met de fiets bereik je goed en veilig onze school.  

Je stalt je fiets in onze afgesloten fietsengarage met camera-

bewaking.

Nog vragen?

Je kan ons gemakkelijk bereiken via Smartschool, mail of telefoon. 

Onze deur staat ook altijd open tijdens schooldagen! 

FAQ

Stokerijstraat 9 – 8800 Roeselare
tel.: 051 21 05 02
barnum@sint-michiel.be – www.barnum.be
Q barnuminternaatnoord
! www.facebook.com/Barnum&internaatnoord

ZIJSTRAA
T

VLASSTR
AAT

RONDE
KOM

NOORDSTRAAT

OOS
TST

RAA
T

VLAM
INGSTRAAT

SINT
-AM

AND
SSTR

AAT

GROT
E

MARKT

STATION

STOKERI
JSTRAAT

STATIONSDREEF

BRUGSESTEENW
EG

KLEINE
BASSIN

‘BYOD’ 

Op 01 september 2021 starten we in Barnum met het ‘BYOD’-

project voor de eerste- en de derdejaars. ‘BYOD’ staat voor ‘Bring 

Your Own Device’ en zorgt ervoor dat alle leerlingen een pendevice 

(laptop met bijkomende mogelijkheden) in bruikleen krijgen. Deze 

pendevice zal tijdens de lessen nog meer en betere mogelijkheden 

bieden om in dit digitale tijdperk op een gevarieerde manier met 

de leerlingen aan de slag te gaan.

 

Onze leerlingen zullen daardoor allemaal met hetzelfde toestel 

werken. Ouders of leerlingen van de betrokken jaren hoeven 

daarom op dit moment niet zelf te investeren in een laptop.

 

In de loop van de volgende schooljaren wordt deze werkwijze 

uitgebreid naar de andere leerjaren.

 

Onze leerlingen en ouders ontvangen meer info voor het nieuwe 

schooljaar aanvangt.
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BARNUM BOEIT 

Derde graad

Economie-
Moderne Talen

Economie-
Wiskunde

Moderne Talen-
Wetenschappen

Wetenschappen-
Wiskunde  
(6 of 8 uur)

Grieks-Latijn
Grieks-Wiskunde  

(6 of 8 uur)
Latijn-Moderne 

Talen
Latijn-

Wetenschappen
Latijn-Wiskunde 

(6 of 8 uur)

Tweede graad

Economische 
Wetenschappen

Natuurwetenschappen Moderne Talen 
Humane Wetenschappen 

(partnerschool VISO)
Grieks-Latijn Latijn

*Je bereikt alle basis- en de meeste uitbreidingsdoelen uit de leerplannen.
**Je bereikt alle basis- en uitbreidingsdoelen uit de leerplannen. Daarnaast zal de leerkracht verder uitdiepen. 
STEM is een internationaal letterwoord dat staat voor Science - Technology - Engineering - Mathematics

1ste jaar 1AC* 1AX**

1A Accent 
met 4 

keuzepakketten 
(2 per semester)

1A Extra 
met 4 

keuzepakketten 
(2 per semester)

1A Extra 
met 

keuze 
Latijn

Algemene Vakken 28 28 27

Aardrijkskunde 2 2 2

Engels 1 1 1

Frans 3 3 3

Frans + 1 1 0

Geschiedenis 1 1 1

Godsdienst 2 2 2

ICT 1 1 1

Lichamelijke Opvoeding 2 2 2

Mens en Samenleving 1 1 1

Muziek 1 1 1

Natuurwetenschappen 2 2 2

Nederlands 4 4 4

Beeld 1 1 1

Techniek 2 2 2

Wiskunde 4 4 4

Keuze-uren 4 4 5

Semester 1 Taal en Expressie (‘t@LJ)  
en/of 

Stem-Wetenschappen (naar MARS) 
en/of 

Kunst en Creatie (Beeldbouwers)*

Latijn

Semester 2 Media en Actualiteit (iTEENS) 
en/of Verdiepende wiskunde 

(Mathchallenge)  
en/of Sport en Gezondheid 

(Sportastisch)*

Latijn

Klasuur 1 1 1

Totaal 33 33 33

2de jaar 2AC* 2AX**

2A Accent 2A Extra 2A Extra 
met 

Klassieke 
Talen

Algemene Vakken 25 25 25

Aardrijkskunde 1 1 1

Engels 2 2 2

Frans 3 3 3

Geschiedenis 2 2 2

Godsdienst 2 2 2

Lichamelijke Opvoeding 2 2 2

Muziek 1 1 1

Natuurwetenschappen 1 1 1

Nederlands 4 4 4

Beeld 1 1 1

Techniek 2 2 2

Wiskunde 4 4 4

Basisoptie 5 5 5

Moderne Talen en 
Wetenschappen

Klassieke Talen
- Latijn (5u)
- Latijn-Grieks  
 (4+1u)

Keuze-uren 2 2 2

Economie & Ondernemen 

Mens & Welzijn

- Grieks (samen  
 met basisoptie  
 La-Gr)
- Economie &  
 Ondernemen
- Mens & Welzijn
- Wetenschappen

Klasuur 1 1 1

Totaal 33 33 33

In Barnum kan je terecht voor 1A Accent met keuzepakketten, 1A Extra met keuzepakketten en 1A Extra met keuze Latijn.

HOE MAAK JE EEN GOEDE KEUZE? Doe de test en vink de uitspraken aan die het best bij je passen. 

Op het einde van het schooljaar bereik je 

alle basis- en de meeste uitbreidingsdoelen 

uit de leerplannen.

Dit is een goede aanzet naar 

een doorstroomrichting, een richting 

die voorbereidt op het hoger onderwijs.

Op het einde van het schooljaar bereik je 

alle basis- en uitbreidingsdoelen uit de leerplannen. 

Daarnaast zal de leerkracht nog verder uitdiepen.

Dit is een goede aanzet naar 

een doorstroomrichting, een richting 

die voorbereidt op het hoger onderwijs.

je kiest best voor

1A ACCENT (1AC)

 Ik heb het basisonderwijs probleemloos 
doorlopen.

 Leerstof onthouden lukt me goed.

 Ik kan de aandacht bij de les houden.

 Ik verwerk vlot de leerstof en kan de oefeningen 
verwerken in de tijd die ik krijg. 

 Na de uitleg van de leerkracht, kan ik zelf de 
leerstof verwerken 

 Ik kan en wil elke avond de nodige  
tijd studeren.

 Ik behaalde uitstekende resultaten in  
het basisonderwijs.

 Leerstof onthouden lukt me goed en snel.

 Ik ben aandachtig in de les en wil meer weten  
dan wat de juf of meester vertelt.

 Ik heb nood aan een extra uitdaging.
 Ik los de oefeningen steeds zeer vlot en snel op.

 Ik kan zelfstandig werken, studeren  
en schoolwerk plannen.

 Ik wil ‘s avonds meer weten dan wat ik leerde in  
de les. Ik zoek soms extra informatie op.

je kiest best voor

1A EXTRA (1AX)

SCIENCE   TECHNOLOGY  ENGINEERING  MATHS

SCIENCE   TECHNOLOGY  ENGINEERING  MATHS
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1AX met keuze Klassieke Talen: je kiest voor 5 u Latijn gedurende het volledige schooljaar.

1AX of 1AC met keuzepakketten: je kiest 2 van de 3 keuzepakketten per semester.

KEUZE 1STE SEMESTERSEMESTER 1 EN 2 KEUZE 2DE SEMESTER

TAAL EN 
EXPRESSIE

spreekdurf 
lichaamstaal 
creatief
toneel
presenteren

STEM-
WETENSCHAPPEN

ruimtevaart 
experimenteren 
(over)leven
STEM

KUNST EN 
CREATIE

fotografie 
ontwerp 
maquette 
atelierbezoek

MEDIA EN
ACTUALITEIT

mediawijsheid
digitaal
interactief

VERDIEPENDE
WISKUNDE

verrijkend
uitdagend
problemsolving 
computerwiskunde

SPORT EN
GEZONDHEID

gezonde geest
gezond lichaam
doorzettingsvermogen
fysieke activiteit

KLASSIEKE
TALEN

uitdagend
verrassend 
diepgaand
tijdloos

Keuzepakketten om je talenten en interesses te ontdekken.
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ZORG VOOR LEERLINGEN
Lukt het studeren niet zoals je wenst? Zijn er andere problemen? 

In Barnum staat een team van leraren en opvoeders klaar om je te begeleiden om het beste  

uit jezelf te halen. Ook met de leerlingenbegeleiding staan we steeds voor jou paraat.

LEERBEGELEIDING
We leren je studeren, plannen, 

samenvattingen maken… De titularis en 

vakleerkrachten helpen jou hierbij via 

studietips, remediëring, extra oefeningen ... 

Tijdens de middag- en avondstudie kan je rustig 

studeren. Enkele weken voor de examens kan je ook terecht in 

het studiehuis en winterinternaat (zie info rond het internaat).

LEERLINGENBEGELEIDING
Wil je even ventileren en stoom aflaten? We luisteren graag naar je. Eén van onze belangrijkste 

doelen is jouw welbevinden in Barnum. Blijf bij een probleem dus zeker niet bij de pakken zitten 

en kom naar ons toe. Wij nemen de last van jouw schouders. 

STUDIEKEUZEBEGELEIDING
Een goede studiekeuze maken is een hele klus. We helpen je op weg met een keuzedossier 

en infomomenten voor jou en jouw ouders. Ook de vakleerkrachten geven je graag advies.

COMMUNICATIE
Gedoseerde en volledige informatie: dat is hoe wij het zien. 

Via Smartschool, maandrapporten, ouder- en leerlingencontacten 

krijgen jij en je ouders een duidelijke kijk op je leerproces. Is er iets 

niet duidelijk? Een (telefoon-)gesprek of een mailtje is heel vaak de 

(snelle) ontbrekende schakel.

BARNUM BEGELEIDT
1e STAP:

vakleerkracht
2e STAP:

leerlingenbegeleider

De heer 
Scheirlinck

De heer 
Fiems

Mevrouw 
Olivier

Mevrouw 
Colpaert

Mevrouw 
Thoen

Mevrouw 
Demeyere
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KIPLEKKER

SINT-MICHIELINTERNATEN
OP EIGEN BENEN

EEN BRUG TUSSEN SCHOOL EN GEZIN

Internaat Noord is hét internaat voor alle 

meisjes en jongens van Barnum en VISO.

Samen op internaat
 samen met leeftijdsgenoten groeien in persoonlijkheid, 

karakter en interesses

 elkaar helpen, uitleg geven, opvragen, stimuleren en steunen 

tijdens het studeren

 een gunstige leeromgeving met coachende 

studiebegeleiding 

 tijd voor ontspanning en boeiende activiteiten waar je je 

talenten kan ontdekken en ontwikkelen

 je eigen kamer op internaat, respect voor je nood aan privacy 

en rust 

 op internaat zorgen we met het vaste dagschema voor de 

nodige structuur 

Studiehuis en Winterinternaat
 Externen kunnen opteren om intern te worden tijdens de 

examenperiode. Je kan de laatste 5 weken van een trimester 

op studiehuis. 

 Het winterinternaat is een internaatsformule die een 

oplossing biedt voor de onveilige verkeerssituaties tijdens de 

winterperiode. Het winterinternaat start begin november en 

duurt tot eind tweede trimester.

 Voor meer info of inschrijving kan je terecht bij 

internaatbeheerder mevrouw Kathy Deman.

Meer info?

Voor meisjes en jongens van Barnum en VISO.

Internaat Noord
Stokerijstraat 9
8800 Roeselare

  0488 01 35 76

 051 25 14 01

  kathy.deman@sint-michiel.be

  www.internaatnoord.be

   https://www.facebook.com/InternaatNoord8800/

DAGINDELING

06u45 muzikale wekdienst en ontbijtbuffet

07u45 ochtendstudie

08u25 belsignaal: de lessen starten

16u00 vieruurtje

16u30 studie

18u20 avondmaal

18u45 vrije recreatie

19u00 studie + computertijd

20u00 ontspanning/kamerbezoek

21u30 slaapwel 1e graad

22u00 slaapwel 2e en 3e graad

Op woensdagnamiddag zijn er tal van 
ontspannende activiteiten voorzien. 

meisjesinternaat

jongensinternaat
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Cultuur in de lessen 
Engels, Frans, geschiedenis, Grieks, Latijn, Nederlands…

In Barnum organiseren we tal van culturele projecten  
met om de drie jaar een culturele dag.

Acoustic Power 
voor de zesdejaars in  

het Concertgebouw Brugge

Film voor 
eerstes, tweedes, derdes en 

vierdes: Le Tableau, Wonder, 

Radeloos, Simple Simon…

Toneel @De Spil 
of @school 
zoals The English Theatre  

Company met Not one of us  

& Best of all possible worlds

Performance door 
de vijfdejaars van het seminarie 

Engels toneel (Blue Bird) en het 

seminarie Frans (Radio en podcast) 

CULTUUR-
PRIKKELS
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Een aantal leerlingen uit de verschillende jaren en enkele groene leerkrachten vormen  
het MOS-team. Ze werken samen ideetjes uit zodat iedereen op school zich kan inzetten voor een 
beter leefmilieu. Dikketruiendag is altijd tof! Vorig jaar hebben ze een heuse knuffelcam in elkaar 
geknutseld. Zo maken ze de leerlingen bewust van ‘ecologische keuzes’.

BARNUM BRUIST

Het is belangrijk dat we veilig naar school 
kunnen komen, goed zichtbaar en met een 
veilige fiets. 

In Barnum werden extra aanpassingen gedaan 
zodat we ons ook op school veilig voelen.
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Sporten in de lessen lichamelijke opvoeding
in 2 goed uitgeruste sportzalen of ook buiten. 

Sporten over 
de middag

Sport na school-pas
groot divers aanbod voor jongens en 

meisjes waar naast het fysieke ook het 

socio-emotionele aspect een rol speelt.

Sportdag
jaarlijkse sportdag om 

sporten te ontdekken,  

te werken aan teambuilding, 

te sporten met iedereen!

Sportcompetities
voor zowel de recreatieve als 

de meer competitieve sporter.
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De leerlingen van het seminarie Boost werken aan drie aspecten 

van gezondheid: aandacht voor meer beweging, aandacht voor 

gezonde voeding en aandacht voor het mentale welzijn. Dit zijn 

enkele resultaten van hun projecten van de voorbije jaren:

 So Happy-shop: de keuken serveert om 10.10u 

        heerlijke, gezonde én budgetvriendelijke tussendoortjes.

 ergonomische sta-tafels voor leerlingen en personeel

 gepimpte fietsengarage en bijhorende campagne om 

        meer én veilig te fietsen

 fietstochtje met picknick in de middagpauze

 pingpong over de middag

 sneeuwactie januari

 gezonde recepten delen

Dit schooljaar hebben ze met filmpjes de mentale weerstand 

van onze leerlingen een boost proberen te geven. Die filmpjes 

werden gedeeld op Smartschool en op onze sociale media.
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Op enkele momenten tijdens het jaar willen we be-

wust eens stilvallen en luisteren naar onder andere 

het visioen uit de Bijbel over een wereld waar het 

goed leven is voor iedereen. Dat het ons zelf mag 

uitdagen om er te zijn voor elkaar en voor de wereld!

We steunen organisaties zoals Bednet, Damiaanactie, 

Broederlijk Delen, Kinderkankerfonds, Welzijnszorg, ...

Als katholieke dialoogschool willen we de christelijke boodschap onder woorden brengen in functie van  

de tijdsgeest en in relatie met anders- en niet-gelovigen. De jaarlijkse Franciscusdag waarbij de boodschap van 

vrede en ontmoeting centraal staat, is hiervan een concrete uitwerking.
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“Ik ben één van de Oxfamwinkeliers van Barnum! Chips en chocolade: heerlijke en eerlijke 
producten. Onze stand op school is een initiatief van de werkgroep MONDIAAL. Vrede en 
ontwikkeling, rechtvaardigheid en respect zijn de wegwijzers. Daarom zijn we een ‘School 
zonder Racisme’. Daarom schrijven we elk jaar brieven op de Amnesty Schrijf-ze-Vrijdag. Daarom 
zetten we ons in voor mensen in armoede hier en voor mensen op de vlucht. Daarom engageren 
we ons voor 11.11.11, Damiaanactie of Rikolto (Vredeseilanden). Daarom nodigen we sprekers 
uit die duiding en informatie brengen. Daarom proberen we met iedereen respectvol om te 
gaan. MONDIAAL organiseert om de drie jaar een dag waarop we de rijkdom van verschillende 
culturen ontdekken en stilstaan bij de problemen van de derde en de vierde wereld. Boeiend!”

Helena Haenecaert 
5GRLA
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Uitwisselingen met 
Wallonië en Duitsland 

(Erasmus)

Corresponderen met 
leeftijdsgenootjes in 

Senegal

Inleefreis met 
Sora Senegal

Internationale ervaring 
leerkrachten samen met 

VISO (Erasmus+)

Deelnemen aan MEP
(Model European 

Parliament)

Studiereizen 
Londen, Parijs, 

Berlijn, Auchschwitz, 
Griekenland...
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BARNUM ALS SUCCESVOLLE OPSTAP NAAR LATER Wil jij ook hét voetje voor…
dan ben je in Barnum aan het juiste adres!

Onze oud-leerlingen slaagden de afgelopen jaren in de volgende 

studierichtingen aan de hogeschool of universiteit.

Academische bachelor
 Archeologie en 

kunstwetenschappen
 Audiovisuele en beeldende 

kunsten
 Architectuur/Interieurarchitectuur
 Biotechniek/Biowetenschappen/ 

Biomedische wetenschappen/ 
Bio-ingenieurswetenschappen

 Biochemie en biotechnologie
 Biologie
 Business management & 

entrepreneurship
 Chemie
 Communicatiewetenschappen/

Sociologie
 Diergeneeskunde
 Economische wetenschappen/ 

Toegepaste economische 
wetenschappen/Handelsingenieur

 Farmaceutische wetenschappen
 Fysica en sterrenkunde
 Geneeskunde
 Geschiedenis/Oude Nabije 

Oosten/Oosterse talen en culturen
 Geografie/Geomatica
 Godgeleerdheid en 

godsdienstwetenschappen
 Handelswetenschappen en 

bedrijfskunde
 Industriële wetenschappen en 

technologie
 Informatica
 Ingenieurswetenschappen
 Lichamelijke opvoeding en 

bewegingswetenschappen
 Logopedische en audiologische 

wetenschappen
 Marketing

 Muziek en podiumkunsten
 Onderwijskunde/Pedagogische 

wetenschappen/Psychologie
 Rechten, notariaat en 

criminologische wetenschappen
 Rechtspraktijk
 Revalidatiewetenschappen en 

kinesitherapie
 Tandheelkunde
 Taal- en letterkunde
 Toegepaste taalkunde
 Wiskunde

Professionele bachelor
 Accountancy-Fiscaliteit
 Architectuur
 Bedrijfsmanagement
 Biomedische 

laboratoriumtechnologie
 Communicatiemanagement
 Ergotherapie
 Grafische en digitale media
 Hotelmanagement
 Journalistiek
 Kleuteronderwijs
 Lager onderwijs
 Logopedie en audiologie
 Office Management
 Orthopedagogie
 Secundair onderwijs
 Sociaal werk
 Toegepaste psychologie
 Toerisme en recreatiemanagement
 Vastgoed
 Verpleegkunde
 Voedings- en dieetkunde
 Vroedkunde

“Barnum gaf me een stevige start in  
mijn opleiding met een brede basis. 

Wiskunde, wetenschappen, taal, 
literatuur, sport… 

het hoorde er allemaal bij. 
Zelfs na mijn verdere studies en 

een verblijf in het buitenland profiteer 
ik hier nog van.”

“Talen boeien me en 
in de derde graad 
heb ik in Barnum 

Spaans gevolgd. Ik 
heb toen besloten 

om deze taal verder 
te studeren aan de 
universiteit. Toen ik 
startte, gingen de 

lessen in sneltempo. 
De basis Spaans 

die ik al had, kwam 
dus zeker goed van 
pas. Het eindwerk 
in het zesde jaar 
was een goede 

voorbereiding op de 
vele groepswerken, 
op de bachelorproef 

en op de thesis 
aan de unief. En de 
vele activiteiten in 
Barnum zorgden 

voor een brede kijk 
op de wereld!”

“In Barnum kon ik mezelf zijn. 
Na een paar jaar kennen de leerkrachten je door en door. 

Ik heb er vriendinnen voor het leven gemaakt en 
daar ben ik ontzettend dankbaar voor.”

“Barnum heeft mij absoluut geholpen om als 
persoon te groeien en om mezelf te ontplooien. 

In mijn hogere studies en in mijn carrière heb 
ik verder kunnen bouwen op alle kennis en 

ervaringen die ik er heb opgedaan.”

“Barnum voelt vertrouwd. Er is ruimte om je 
persoonlijkheid te ontplooien. Zo kon ik er 

mijn passie voor expressie en theater verder 
aanwakkeren: vrij podium, de geëngageerde 

leerlingenraad, middagactiviteiten... 
Extra dimensies die onvergetelijke 

herinneringen opleveren.”

Liesbeth Vanherpe 
afstudeerjaar 2000

Hélène Beele 
afstudeerjaar 2009

Astrid Sercu 
afstudeerjaar 2010

Sander Opsomer 
afstudeerjaar 2007

Karolien Verscheure
afstudeerjaar 2010
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Jazeker, met ons hecht team leerlingenraders kunnen 

we het! Elke week zitten we gezellig samen om uit te  

dokteren hoe we ons leven in Barnum nog aangenamer 

kunnen maken. Omdat iedereen zich thuis moet kunnen  

voelen in onze school, zijn alle voorstellen om de sfeer 

te verbeteren welkom. We organiseren heel wat en  

natuurlijk altijd met groot succes: School of Rock, dag  

van de leerlingenraad, dolle dinsdag, sintfeestje, dag van 

de jeugdbeweging, valentijnsfeestje, BAM!, ... 

Wij nemen ook deel aan de schoolraad, kunnen de  

examenroosters inzien, tips geven en ons steentje  

bijdragen aan het goede doel! 

 

Voor wie op de hoogte wil blijven van onze plannen 

en activiteiten, volg ons op:

#omdatleerlingenertoedoen
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Ook als ouders ervaren wij elke dag dat Barnum boeit, begeleidt en bruist. Op regelmatige 
tijdstippen zitten wij samen om onderling of met directie en leerkrachten te overleggen. Voor 
ouders en leerlingen organiseren we in het eerste jaar een kaas- en wijnavond, in het derde 
jaar een BBQ en in het vierde jaar een tapasavond. Je kan ons ook ontmoeten op verschillende 
infomomenten.

Als ouder voel je je altijd welkom in Barnum, er wordt naar je geluisterd. 

1. Griet Heyman-Dewitte - 2. Stijn Braeye - 3. Kurt Gesquiere - 4.  Fabian Gallon - 5. Wouter Devroye - 6. Valery Steelant - 7. 
Lieve Hamers - 8. Jean-Louis Dalle - 9. Isabelle Saesen - 10. Gerlinde Vanbrussel

“Mijn kinderen 
hebben heel bewust 

voor Barnum gekozen,  
zonder dat we dit als  

ouders hebben gestuurd. 
De persoonlijke 

aanpak was 
doorslaggevend.”

Wouter Devroye 
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Super
cool!

bff!

DE METERS EN PETERS STAAN 
KLAAR VOOR JOU OP 1 SEPTEMBER. 
KOM JE OOK NAAR BARNUM? 
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Barnum
Stokerijstraat 9
8800 Roeselare

tel.: 051 21 05 02
barnum@sint-michiel.be

www.barnum.be

SCHOLENGROEP
SINT-MICHIEL VZW

Kattenstraat 33
8800 Roeselare

tel.: 051 62 12 00
info@sint-michiel.be
www.sint-michiel.be


