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ZIN OM EEN BARNUMMER TE WORDEN?
Onze eerstejaars van 2021-2022 heten je alvast hartelijk welkom! 

Kijk maar eens goed, misschien herken je enkele 
vrienden of vriendinnen... 



WELKOM IN BARNUM
���������������������������

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

en moderne talen, wiskunde, wetenschappen, economie... 

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 550 andere jongens en meisjes ervaar je dat 

we elke dag opnieuw inzetten op leerlingen- en leerbegelei-

ding, goede afspraken en duidelijke communicatie.

Bij ons heb je zeker een voetje voor!
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BRUISENDE ACTIVITEITEN
VOOR DE EERSTEJAARS

EERSTE SCHOOLDAG          VROEM-DAG          INFOAVOND VOOR OUDERS VAN EERSTEJAARS

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

EXCURSIE ‘T ZWIN                  SINTERKLAASFEESTJE          KAAS-EN WIJNAVOND                    TONEEL

     BELLEWAERDE          DIKKE TRUIENDAG                 SOBER MAAL          EXCURSIE HAVEN ZEEBRUGGE

        KANGOEROEWEDSTRIJD          EXCURSIE ‘VELZEKE’                 FILM          ...

FIETSEXCURSIEVROEM-DAG

SPORTDAG

EXCURSIE VELZEKE

‘T ZWINEXCURSIE NATUURWETENSCHAPPEN
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EEN SCHOOLDAG IN BARNUM

��������
Het belsignaal!

De lessen gaan van start en

een lesuur duurt 50 minuten.

�����������������
Ochtendpauze met gezonde tussendoortjes in de

Happy Shop.

�������������������������������
Middagpauze

���������
De lessen starten opnieuw.

��������������
Namiddagpauze

����������������������
	�����
De schooldag zit erop!

Het is mogelijk om een vieruurtje te nemen.

�����������������
De studie is vrijblijvend en begint om 16.20 uur. 

Het einduur kan je aanpassen naargelang je 

activiteiten of als je een trein of bus moet halen 

(17 uur, 17.30 uur, 18 uur of 18.20 uur).

�������������
���	�
		����
        Wim, onze huiskok, bereidt dagelijks een heerlijke 

        maaltijd met soep, hoofdgerecht (eventueel 

        vegetarisch), dessert of vers fruit.

        belegde broodjes

        soep

        salad bar

        eigen lunchpakket

�������	������	������������
        middagsport, skaten, gezelschapsspellen ...

        TYP-TOP (= vlot leren typen)

        Het OLC (= Openleercentrum): internet, groepswerk 

        en studie

        even uitblazen
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‘BYOD’
‘BYOD’ staat voor ‘Bring Your Own Device’ en zorgt ervoor dat alle 
leerlingen een pendevice (HP laptop met roteerbaar 
touchscreen en stylus) in bruikleen krijgen. Met de steun van 
‘Digisprong’, het ICT-programma van de Vlaamse Overheid, 
investeerden we in de digitalisering van ons onderwijs. Op 1 
september 2021 zijn we in Barnum gestart met het 
‘BYOD’-project voor de leerlingen van het eerste en derde jaar. 
Vanaf 1 september 2022 wordt deze werkwijze uitgebreid naar 
alle leerlingen. 

Een pendevice biedt meer en betere mogelijkheden om in dit 
digitale tijdperk op een gevarieerde manier met de 
leerlingen aan de slag te gaan. ICT kunnen we meer en beter 
integreren in verschillende vakken. Leerlingen krijgen extra 
(digitale) oefeningen en werken projectmatig. Hierdoor dagen 
we ze uit. Uiteraard zullen papieren cursussen niet verdwijnen.

Onze leerlingen werken op die manier allemaal met hetzelfde 
toestel. Ouders of leerlingen hoeven dus niet zelf een laptop aan 
te kopen. Het toestel kan zowel op school (ook in de studie) als 
thuis gebruikt worden (tijdens schooldagen en vakantie-
periodes).

Voor kleine softwareproblemen of technische problemen kan je 
terecht op het secretariaat. Leerlingen of leerkrachten die 
problemen hebben met hun pendevice tijdens schoolvakanties 
kunnen rechtstreeks bij Signpost terecht.

Er is een gebruiksvergoeding van 7 euro per maand en een 
waarborg van 75 euro.

Je mag het toestel gebruiken zolang je op onze school 
ingeschreven bent.

In het eerste jaar hebben alle leerlingen 1 uur ICT waar ze 
op weg geholpen worden met hun pendevice.

VEELGESTELDE VRAGEN

������������������������������������
We verwachten je op 1 september 2022 tussen 8 en 8.25 uur op 
school. De peters / meters (leerlingen van een hoger jaar) verwel-
komen je met open armen. Van je klassenleraar krijg je de belang-
rijkste praktische informatie om je snel thuis te voelen in Barnum.  
’s Middags komen de peters / meters je halen om samen naar het 
restaurant te gaan. In de namiddag starten de lessen. Spannend!

�����
������
�����
Elke klasgroep heeft een vast klaslokaal. Daarnaast zijn er ook 
vaklokalen voor aardrijkskunde, ICT, geschiedenis, wetenschap-
pen, muzikale opvoeding, (klassieke) talen.

�����������������
��
����������������	��
�������������������
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.

�����
�����������������������������������	������
Jazeker, er is plaats voorzien in je vast klaslokaal. Daarnaast kan je 
een kluisje huren als extra opbergruimte.

�������
���������������������
Enkel bij speciale activiteiten, bij mondelinge examens en bij 
rapportafhaling draag je een gelegenheidsuniform (donker-
blauwe rok of (jeans)broek, witte bloes of wit hemd en donker-
blauwe pull). Op andere dagen kies je zelf je out�t. Wij houden 
natuurlijk wel van een verzorgd voorkomen.

�����
������������	��
�������������
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).

����	����
��
�������
Barnum ligt op 5 minuten stappen van het treinstation en de 
bushaltes en is dus uitstekend bereikbaar met het openbaar 
vervoer. Ook met de �ets bereik je goed en veilig onze school. Je 
stalt je �ets in onze afgesloten �etsengarage met camera- 
bewaking.

�����������
Je kan ons gemakkelijk bereiken via Smartschool, mail of 
telefoon. Onze deur staat ook altijd open tijdens schooldagen!

Stokerijstraat 9 - 8800 Roeselare
tel.: 051 21 05 02
barnum@sint-michiel.be - www.barnum.be
      barnuminternaatnoord
      www.facebook.com / Barnum&internaatnoord
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BARNUM BOEIT
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��Doe de test en vink de uitspraken aan die het best bij je passen.

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 oefenin-
gen 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.

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.

������ ��� ������

������
��������
������ ��� ������

���
���������
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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.

SEMESTER 1 EN 2SEMESTER 1 EN 2 KEUZE 1     SEMESTERSTE KEUZE 2     SEMESTERDE

KLASSIEKE 
TALEN

uitdagend
verrassend
diepgaand
tijdloos

TAAL EN
EXPRESSIE

spreekdurf
lichaamstaal
creatief
toneel
presenteren

STEM-
WETENSCHAPPEN

ruimtevaart
experimenteren
(over)leven
STEM

KUNST EN
CREATIE

tekenen
schilderen
ruimtelijk werk
gemengde technieken

MEDIA EN
ACTUALITEIT

mediawijsheid
digitaal
media creëren 

VERDIEPENDE
WISKUNDE

verrijkend
uitdagend
problemsolving
computerwiskunde

SPORT EN
GEZONDHEID

gezonde geest
gezond lichaam
doorzettingsvermogen
fysieke activiteit
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Onze eerstejaars aan het woord
��������������������������������������������������

In het lager kregen we af en toe eens een toets. Nu krijg je vaker toetsen die meer verspreid zijn 
doorheen het schooljaar.

����������������������
���������	���������������������������������������������

Vooral de laatste schooldag van het 6e leerjaar vond ik moeilijk omdat ik toen besefte dat er nu iets 
nieuws kwam.

��
��
�

�����������������������������������

Jazeker, onze titularis heeft ons heel goed opgevangen. De leerkrachten van de andere 
vakken begeleidden ons ook goed zodat we ons vlug thuis voelden. 

���
����

����������������������

Alle vakken vind ik boeiend dankzij leerkrachten die de lessen interessant maken.

����������������������
���������	���������������������������������������������

Ik vond het soms moeilijk want er kwamen veel nieuwe dingen op me af. Nieuwe klasgenoten, 
nieuwe leerkrachten, nieuwe verwachtingen, nieuwe vakken, een nieuw gebouw. Gelukkig was er 
mijn titularis die mij heel goed opving en die me hielp wanneer ik het nodig had.  Ik voelde me ook 
snel thuis! De leerkrachten gaven veel uitleg. Tijdens de eerste week werden al leuke kennismakings-
activiteiten georganiseerd. Die hebben mij geholpen nieuwe, leuke vrienden te maken.

�
��
�

��������������������������������������������������

De lessen en de leerkrachten. Vorig jaar had ik maar twee leerkrachten en nu heb ik voor elk vak een 
andere leerkracht. Ook heb ik een klastitularis en wekelijks een klasuur. Dat heb je niet in het lager.

���������������
�������������

Het is een kleine school en dat vind ik �jn. Ook ken ik kinderen van het 2e en dat is een voordeel.

��
��

�

��
�
��

�
��
��

����������������������
���������	���������������������������������������������

Neen. Ik dacht dat de overstap lastiger zou zijn, maar het valt reuzegoed mee.

���������������
������������

Later wil ik binnenhuisarchitect worden en één van mijn gekozen 
keuzepakketten sluit hier mooi bij aan, namelijk het keuzepakket “beeldbouwers”.
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De he�
Sche�linck

Mevr�w
Cpa�t

Mevr�w
G�deyn

Mevr�w
Olivi�

Mevr�w
Demey�e

Mevr�w
Thoen

BARNUM BEGELEIDT

��������������������
Lukt het studeren niet zoals je wenst? Zijn er andere problemen? Heb je nood aan een luisterend oor? 

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

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

1e STAP:
vakleerkracht

2e STAP:
leerlingenbegeleider

���������������������������������
In één van de eerste weken leg je een taalscreeningtest af. Zo ontdek je hoe vlot begrijpend lezen al 

verloopt bij jou. Goed kunnen lezen is immers een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen 

studeren. Een individuele begeleiding zorgt ervoor dat je, indien nodig, in korte tijd deze 

vaardigheden kan bijspijkeren en dat jij op jouw niveau verder uitgedaagd wordt.

���������������
We leren je studeren, plannen, samenvattingen maken, … De titularis en vakleerkrachten helpen 

jou hierbij via studietips, remediëring, extra oefeningen. Samen met jou doorlopen we een traject 

over de verschillende jaren heen zodat je met de hulp van individuele en 

groepssessies kan achterhalen wat jouw beste leerstrategie is. 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).

���������������������
Wil je even ventileren en stoom a�aten? 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.

����������������������
Heb je nood aan extra ondersteuning door een leer- of ontwikkelingsprobleem of een andere 

speci�eke onderwijsbehoefte, dan zitten we samen en kijken we hoe we jou kunnen helpen en onder-

steunen. Indien nodig, kan je examens a�eggen in onze zorgklas. We stellen een individueel 

begeleidingsplan op en kiezen voor een handelingsgerichte aanpak, in overleg met leerling, ouders 

en (externe) begeleiders.

��������������������
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.

�����������
Gedoseerde en volledige informatie: dat is hoe wij het zien. Via Smartschool, maandrapporten, remediëring, 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.
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EEN BRUG TUSSEN SCHOOL EN GEZIN

���������������������������������������������������
����������������������
�	����������������

	����������������� 	����������������������������
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

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.

06u45

07u45

08u25

16u00

16u30

18u20

19u45

19u00

20u00

21u30

22u00

muzikale wekdienst en ontbijtbu�et 

ochtendstudie

belsignaal: de lessen starten

vieruurtje

studie

avondmaal

vrije recreatie

studie + computertijd 

ontspanning/kamerbezoek 

slaapwel 1e graad

slaapwel 2e en 3e graad

Op woensdagnamiddag zijn er tal van 
ontspannende activiteiten voorzien.

����������

Voor meisjes en jongens van Barnum, VISO en Onze Jeugd.

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/

�����������

SINT-MICHIEL INTERNATEN
OP EIGEN BENEN
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Alle richtingen van beide scholen blijven behouden, waardoor leerlingen zullen kunnen kiezen uit een héél breed en 
gevarieerd aanbod. Zo spelen we optimaal in op alle talenten van elke leerling.  

Samen schrijven we een krachtig, vernieuwend en uitdagend verhaal vanuit de sterktes van beide scholen. Op deze pagina 
ontdek je alvast het studieaanbod van onze partner VISO.  Neem zeker ook een kijkje op de website.
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   Se-n-Se :
    » Kapper-stylist (ook duaal)
    » Zorgkundige
    » Kinderbegeleider
    » Schoonheidsspecialist-adviseur
    » Ontwikkelaar prototypes mode

    » Assistentie in wonen, zorg en welzijn    
       ���������������������������
    » Moderealisatie
    » Basiszorg en ondersteuning
���������������������������
    » Haarverzorging (ook duaal)
    » Schoonheidsverzorging

    » Gezondheidszorg
    » Wellness en schoonheid
       �����������
�������	������������
    » Opvoeding en begeleiding

    » Biotechnologische en chemische   
       STEM-wetenschappen
       ������������
������������
�������
    » Welzijnswetenschappen 
������������������������
�������������������
��������������	���	��������������������
�������
    » Humane wetenschappen (aso)

    » Zorg en welzijn
��������������������������������	����
    » Moderealisatie en textielverzorging
    » Haar- en schoonheidsverzorging

    » Maatschappij en welzijn ��������
�����������������
��������������
��������
�����������
����
���������
�������
    » Wellness en lifestyle
    ������������������������

    » Biotechnologische STEM- 
       wetenschappen 
���������������������
�������������
�������
    » Maatschappij- en welzijnswetenschappen
������������������������
��������������
�����
��������������
����
���������
�������
    » Humane wetenschappen (aso)

    » 2A Maatschappij en welzijn
    » 2A STEM-wetenschappen
 
Aangevuld met twee talenturen.

    » 2B Maatschappij en welzijn met haar-     
       en schoonheidszorg + mode + 
       voeding + verzorging

Aangevuld met twee talenturen.

Talenturen: maatschappij en welzijn; STEM-wetenschappen; 
voeding en gezondheid; artistieke vorming; ICT en media; woord en expressie; 
Nederlands+ en Frans+; Wiskunde+

Talenturen: maatschappij en welzijn; 
voeding en gezondheid;
artistieke vorming; 
economie en ondernemen

����������������������

We werken enthousiast samen met ����. Ons toekomstperspectief is groeien naar één school tegen  ��������������. Onze leerlingen zullen 
genieten van een ruime, hypermoderne nieuwbouw en vernieuwbouw op site Barnum en de aangrenzende site Ter Berken. Een grote troef voor 
innovatief en kwaliteitsvol onderwijs!
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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. Om het klimaat in 
Roeselare een handje te helpen werd zelfs een stukje nieuw bos aangeplant. Zo maken ze de leerlingen bewust
van ‘ecologische keuzes’ en zorg voor het klimaat. 

Het is belangrijk dat we veilig naar school kunnen komen, goed zichtbaar en met een veilige �ets. Het MOS-team 
neemt veel initiatieven om van Barnum een veiligere school te maken. 
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BARNUM BRUIST

CULTUUR-
PRIKKELS
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Engels, Frans, geschiedenis, Grieks, Latijn, Nederlands...

��������������
����������
zoals The English Theatre 

Company met Not one of us 

& Best of all possible worlds

��������������
voor de zesdejaars in 

het Concertgebouw Brugge

����
voor eerstes, tweedes, derdes en 

vierdes: Le Tableau, Wonder, 

Radeloos, Simple Simon...

�����������
door de vijfdejaars van het seminarie

Engels toneel (English Breaking News Theatre) 

en het seminarie Frans (Radio en podcast)
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in twee goed uitgeruste sportzalen of ook buiten

��������
jaarlijkse sportdag om 

sporten te ontdekken,

te werken aan teambuilding, 

te sporten met iedereen!

������������
���������

tussen-vier-vuren, voetbal, hockey, 

skatenamiddag, badminton of volleybal 

�������������������
groot divers aanbod voor jongens 

en meisjes waar naast het fysieke ook 

het socio-emotionele aspect een rol speelt.

����������������
naschoolse activiteiten voor recreatieve en 

competitieve sporters. Barnum gaat de 

strijd aan met andere scholen 

(volleybal, zwemmen, atletiek ...)
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        pannenkoekverkoop t.v.v. de Warmste Week-actie:

        “Kunnen zijn wie je bent”

        inzetten op beperkt gebruik van sociale media over de 

        middag door de organisatie van o.a. spelletjesmiddagen en 

        recreatief sporten (skaten, badminton, UNO, …) 

        Happy Shop: de keuken serveert om 10.10u heerlijke, 

        gezonde én budgetvriendelijke tussendoortjes 

        ergonomische sta-tafels voor leerlingen en personeel

        gepimpte �etsengarage en bijhorende campagne om meer 

        én veilig te �etsen  

        gezonde recepten delen  

        opmaak richtlijnen voor gezonde klaslucht met behulp 

        van CO2-meters 

        Blue Monday, no way! 

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:  
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We steunen organisaties zoals Bednet, Damiaanactie, 
Broederlijk Delen, Kinderkankerfonds, Welzijnszorg, ...
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L 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.

Op enkele momenten tijdens het jaar willen we 
bewust 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!

Wij zijn beiden Oxfamwinkeliers van Barnum! Chips en chocolade: heerlijke en eerlijke producten. 
Onze stand op school is een initiatief van de werkgroep MONDIAAL. Vrede en ontwikkeling, recht-
vaardigheid 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 informa-
tie brengen. Daarom proberen we met iedereen respectvol om te gaan. Boeiend!

M�el Maselis
4ECA5

M�the De Waele
4ECA5
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BARNUM ALS SUCCESVOLLE OPSTAP NAAR LATER Wist je dat...
onze slaagcijfers in het Hoger Onderwijs ruim

boven het Vlaams gemiddelde liggen?
������������������������������������������������������
�����������������
��������������
�����
������������������	
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�������������
       Accountancy en revisoraat
       Architectuur
       Bedrijfscommunicatie
       Beeldende kunsten
       Bestuurskunde
       Biologie/ biotechniek/ bio-
       wetenschappen/ biomedische   
       wetenschappen/ bio-ingenieurs-
       wetenschappen
       Biochemie en technologie
       Business economics
       Business engineering
       Business management en 
       entrepreneurship
       Chemie
       Communicatiewetenschappen en    
       sociologie
       Culturele studies
       Diergeneeskunde
       Economie, recht en bedrijfskunde
       Economische wetenschappen
       Farmaceutische zorg / wetenschap
       Fysica en sterrenkunde
       Geneeskunde
       Geschiedenis/ oude nabije oosten/ 
       oosterse talen en culturen
       Handelsingenieur
       Handelswetenschappen en 
       bedrijfskunde
       Industriële wetenschappen en
       technologie
       Ingenieurswetenschappen
       Interieurarchitectuur
       KMS : sociale en militaire 
       wetenschappen
       Kunstwetenschappen
       Logopedische en audiologische  
       wetenschappen
       Lichamelijke opvoeding en 
       bewegingswetenschappen
       Muziek
       Onderwijskunde/ pedagogische 
       wetenschappen / psychologie
       Politieke wetenschappen

       Psychologie
       Rechten, notariaat en 
       criminologische wetenschappen
       Revalidatiewetenschappen en 
       kinesitherapie
       Seksuologie
       Taal- en letterkunde
       Tandheelkunde
       Theologie en religiewetenschappen
       Toegepaste economische
       wetenschappen
       Toegepaste taalkunde
       Westerse literatuur
       Wiskunde

�����������������
����
       Agro- en biotechnologie
       Autotechnologie
       Bedrijfsmanagement
       Beeldende kunsten
       Biomedische laboratorium-
       technologie
       Communicatiemanagement
       EBA in het kleuteronderwijs
       EBA in het lager onderwijs
       EBA in het secundair onderwijs
       Ergotherapie
       Gra�sche en digitale media
       Intern Media & Entertainment 
       Logopedie en audiologie
       Modetechnologie
       Multimedia en communicatie
       O�ce management
       Optiek en Optometrie
       Organisatie en Management
       Orthopedagogie
       Sociaal werk
       Sociale readaptatiewetenschappen 
       Toegepaste informatica
       Toegepaste psychologie
       Verpleegkunde
       Voedings- en dieetkunde
       Vroedkunde
       Zorgtechnologie

“Barnum was voor mij 
een kleinschalige en 
warme school. Ik kan 

terugkijken op 
inspirerende 

leerkrachten met een 
persoonlijke aanpak 

die me wisten te 
boeien tijdens de 
favoriete vakken. 

Dankzij de open sfeer 
tussen de verschillen-

de richtingen en 
klassen en de 

activiteiten in het 6de 
jaar is er nog steeds 

een hechte band 
binnen de verschil-

lende vriendengroe-
pen van ons 

afstudeerjaar.” 

Willem Ma�tens
afstude�ja� 2014

“Barnum, een zorgeloze tijd van genieten, 
vrienden maken, structuur en zekerheid, 

sporten, studeren en hier en daar wat 
deugnieterij. Pas nadien besef je welke 

solide basis je kreeg om verder te studeren 
en het leven aan te kunnen. Nostalgie van 

de beste soort!” 

Sofie Pa�yn
afstude�ja� 1989

“Eerste schooldag 1988, een klein hartje, geen 
vriendinnen, wit blad, nieuw begin. 1994 afgestudeerd, een 

blaadje vol: stevige basis in de economische richting om naar Gent 
te vertrekken. Gieren van het lachen, avond- en middagstudies, 

leren organiseren, het koor met buitenlandse reizen, supporteren 
op schooltornooien, tetteren uren aan een stuk. En als kers op de 

taart veel vriendinnen voor het leven.” 

Annelyn Na�t
afstude�ja� 1994

“Ik kijk met veel nostalgie terug naar mijn jaren in het middelbaar. 
In Barnum kreeg ik de tijd en ruimte om mezelf te ontwikkelen 

van tiener tot jongvolwassene. Het nauwe contact met de 
leerkrachten, de talloze activiteiten buiten het lesprogramma en 
de leerrijke excursies in binnen- en buitenland hebben hiertoe 
bijgedragen. ‘Barnum Bruist!’ is een goede en terechte slogan 

die deze school typeert.“ 

Michiel Dewyspela�e
afstude�ja� 2014

“Barnum was zo veel meer dan ‘les volgen’. 
Ik heb er vriendschappen gesmeed voor 
het leven. We gingen samen naar Parijs, 

Londen en Griekenland. Er was ook 
aandacht voor cultuur en sport. De zes 
jaren in Barnum waren een boeiende 

springplank voor het leven.” 

Ka�ien Demeest�e
afstude�ja� 1999
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“Mijn kind�en hebben heel bewust vr B
num gekozen, z�d� dat we dit als 
�d�s hebben gestu�d. De p�snlijke aanpak was drslaggevend.”
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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 examen-

roosters inzien, geven tips en dragen ons steentje bij aan het 

goede doel!
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KOM JE OOK NAAR BARNUM?
DE METERS EN PETERS STAAN 
KLAAR VOOR JOU OP 1 SEPTEMBER.
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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


