
Wil je meer informatie?
Check onze website 

www.sigo.be 

Heb je nog vragen ? 
Je vindt met dit boekje ongetwijfeld
de weg naar ons. Wij staan steeds,
en met veel plezier, voor je klaar !



Het is zover. Je hebt de basisschool en 2 maanden 
deugddoende vakantie achter de kiezen, maar nu

smacht je naar iets nieuws. Maar waar, wat, en hoe?
Nu je er over nadenkt, zo eenvoudig wordt het misschien niet? 

Geen paniek, nieuwe horizonten liggen op je te wachten...



Welke waarden dragen wij uit in onze visie?
Welke ‘tools’ krijg je ter beschikking? 
Hoe verloopt een normale schooldag bij ons?
Hoe zit dat met de randactiviteiten en projecten op Sigo? 
En bij wie kun je terecht als er problemen zijn? 
Kortom, een rits aan dagdagelijkse zaken 
komen in deze brochure aan bod.

In deze brochure maken 
we je wegwijs in het doen
en laten op Sigo

...in Sigo, want een hele wereld gaat hier voor je open:
wiskunde, techniek, Latijn, sport, muziek, Frans, reizen, 
nieuwe vrienden, interessante boeken, enz... 
Sigo staat klaar om je bij te staan tijdens je 
vele ontdekkingstochten!



Op Sigo leren we je zelfstandig worden, 
klaar om later op eigen benen de grote 
wereld en jezelf verder te blijven ontdekken; 
niet alleen met kennis en inzicht, maar ook via 
lichamelijke expressie, sport en buitengewone 
levenservaringen (schoolreizen, cultuurprojecten, 
spirituele bezinning...).
 
Enfin, welk parcours jij bij ons ook aflegt, 
één zaak kunnen wij je alvast garanderen: 
je Sigo-ervaringen worden onvergetelijk!

Je leert hier niet 
alleen studeren!
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Sint-Jans-Gasthuisstraat 20
8470 Gistel 

059 27 08 80 
info@sigo.be

Aartrijkestraat 12A
8480 Eernegem 

059 29 02 12 
eernegem@sigo.be
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Kom je met de fiets naar school? 
Wij zorgen voor een fluorugzakhoesje!

JE PARCOURS IN...



WE HOUDEN JE BIJ DE LES 
De leeractiviteit dient in de 
eerste plaats in de les te 
gebeuren. Wij houden van 
een goede werkhouding 
in de klas.

THE BIGGER PICTURE
Onze leerkrachten leren je gestruc-
tureerd het leerproces aanvatten in 
functie van de te bereiken doelen 
(kennis, vaardigheden, attitudes).

LEREN  À LA CARTE ?
Niet helemaal, maar 
we bieden verschillende 
werkvormen aan en 
werken volgens aangepaste 
evaluatiemethodes. 
Kwestie van je zo goed 
mogelijk klaar te stomen 
voor wat zal komen...

WIJ GELOVEN IN JOU !
Wij geloven in je mogelijkheden, 
en we maken er als leerkracht 
maximaal gebruik van.

Leren op Sigo, van nabij bekeken...



Want talent, daar beschikken we allemaal 
over. Iedereen is ergens goed in. Je bent 
een tekenwonder? Je zwemt razendsnel of 
je bent een begenadigd acteur? Musiceren 
is je leven en je zingt graag in groep?
Je kickt op wiskundevraagstukken of 
technische problemen? Of je vindt het 
heerlijk om iets in elkaar te knutselen of
te herstellen? Welke talenten je ook bezit, 
neem ze mee naar Sigo en wij bieden je in 
ruil een waaier aan kansen en ervaringen 
om je eigen toekomst te ontwikkelen!

LIKE 10

...MIJN TALENTEN



‘Naar de grote school’ is een spannende 
gebeurtenis. Die je maar al te graag 
wil delen met vrienden...
Of je nu vrienden van je basisschool 
meeneemt of niet, we geven het je 
op een blaadje dat je hier binnen de 
eerste dagen zeker nieuwe vrienden
‘voor het leven’ zal maken!

Sigo staat bekend als een zeer 
sociale school op ‘studenten’-maat. 
Zo’n omgeving stimuleert het 
spelenderwijs elkaar leren kennen 
en ontwikkelen van respect voor 
elkaars grote en kleine kantjes, 
je leerkrachten, je omgeving...

...MIJN VRIENDEN

LIKE 13



ZELFONTPLOOIING STAAT HELEMAAL BOVEN 
ONS ‘TO-DO’-LIJSTJE !

Bij elke nieuwe leerling die op Sigo aankomt, staan wij 
als school voor één groot examen: je mee helpen 
ontwikkelen tot een ‘harmonisch-geëngageerde’ jongere. 
Een toffe peer of coole meid dus. Pas als we zien dat je 
bij ons het beste uit jezelf hebt kunnen halen, geven wij 
onszelf een goed rapport !

LIKE

...ME ...MYSELF ...AND I



Niks is ons te veel om van 
je Sigo-carrière een fijne, 
succesvolle ervaring te maken. 
En volledig in de geest van 
deze boeiende digitale tijden, 
hanteren we daarom een 
waaier aan ‘apps’ die je 
op weg helpen.



Ook buiten de lessen zijn 
er heel wat activiteiten 
waar je je talenten verder 
kunt ontwikkelen. 
Je kunt lid worden van 
ons schoolkoor of 
deelnemen aan competi-
tiesport, of gewoon 
sporten voor je plezier… 

Sigo valt vaak 
in de prijzen. Zo zijn 
leerlingen al diverse 
keren laureaat van de 
Vlaamse Latijnolympiade. 
En ook voor sport-
prestaties blinken 
leerlingen geregeld uit.

Hou je van een uitdaging? 
Wil je je hersenen 
pijnigen? Tussen de 
middag is er Breinbrekers-
klas. Wat kun je daar 
doen? Daag vrienden 
of leerkrachten uit voor 
een schaakpartijtje. 

Of misschien wil je 
Chinees leren? Je kunt er 
op je gemak studeren. 
Of speel een spel 
waarvoor je veel strategie 
en inzicht nodig hebt. 
In de Breinbrekersklas 
kweek je grijze cellen!



Op Sigo luisteren we naar je 
mening. Zit je in de tweede of 
de derde graad? Dan kun je 
met de leerlingenraad tal 
van activiteiten mee helpen 
organiseren: de dag van de 
jeugdbeweging, 100-dagen, 
schoolfuif, de leerlingen-
namiddag…

Het is niet alle dagen feest.
Heb je het even moeilijk? 
Zit er iets tegen? 
Zit er niet mee, want 
SteamTeam is er voor jou!

SteamTeam is de naam van onze leerlingbegeleiding. 
Spring gerust binnen en vertel wat er scheelt. Het gebeurt ook 
dat SteamTeam jou aanspreekt voor een babbel. Dan polsen we 
hoe het met je gaat, of alles prima loopt op school. En misschien 
heb je wat ondersteuning nodig.

SteamTeam bestaat uit leerlingbegeleiders en het CLB. Wie dit 
wenst, kan ook rechtstreeks contact opnemen met het CLB: 
www.vrijclbdehavens.be. 

Sigo wil een open, menselijke en hartelijke school zijn. Jezus 
Christus is hierbij ons inspirerend voorbeeld. Zijn waarden zijn 
ook onze waarden. Je krijgt de kans om de spirituele kant van 
jezelf te ontdekken en te ontplooien. Geregeld is er een viering 
en organiseren we acties voor mensen die onze steun echt 
kunnen gebruiken.

Misschien kijk je met een groene bril naar het leven? Dan zul je 
het fijn vinden dat we water drinken tijdens de les prima vinden, 
en dan nog het liefst uit onze eigen Sigo-drinkbus. 
Of misschien gaat je sympathie naar een van de initiatieven van 
de werkgroep Kosmos (milieu op school)? 

Het gemiddelde van de laatste metingen zegt ons dat 
meer dan 90% van de eerstejaars graag op Sigo zit. 
Evenveel leerlingen geven aan dat leraren de lessen 
goed uitleggen. Op Sigo houden we van kwaliteit!
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Ik voel me soms 
zo angstig 

dat ik niet kan leren.

Ik heb vaak 
last van mijn 

dyslexie.

Ik wil mijn tekorten ophalen, 
maar ik weet niet hoe.

Ik zie het niet meer zitten!

Ik ben verdrietig. 
Mijn ouders gaan 

scheiden.



Help! Je gaat naar het 
middelbaar onderwijs maar 
weet eigenlijk niet goed hoe 
je alles moet aanpakken… 
Voor jou is er POLS.
Pols staat voor ‘Praktische 
Ondersteuning bij het 
Leven & Leren op School’. 
In het eerste jaar krijgen 
de meeste leerlingen 1 uur 
POLS per week. 
Je leert hoe je je schooltas 
kunt maken: hoe kun je de 
kilo’s beperken? We tonen 
hoe je je schoolwerk kunt 
plannen. Verder leer je 
op een goede manier te 
studeren. POLS is een 
handige cursus die ervoor 
zorgt dat je vlot doorheen
de eerste graad fietst.

POLS is onze basisonder-
steuning voor leren leren in 
het eerste jaar. Soms stelt 
de klassenraad vast dat 
een leerling nog wat meer 
begeleiding nodig heeft. 
In dit geval word je uitge-
nodigd voor de huiswerk-
klas. Die vindt plaats na 
de lestijd. Gedurende een 
beperkte periode krijg je 
persoonlijke studiebege-
leiding. 
De huiswerkklas is er niet 
op vraag. De klassenraad 
en SteamTeam bepalen 
welke leerlingen er deel 
van uitmaken.

Sommige leerlingen kunnen 
een extra duwtje gebruiken. 
Bij leerstoornissen gaat 
SteamTeam samen met jou 
na wat we kunnen doen. 
Misschien heb je dyslexie 
en kan een software-
programma als Alinea je 
helpen? 
Sommige leerlingen mogen 
altijd een rekenmachine 
gebruiken bij wiskunde. 
Andere leerlingen hebben 
door hun leerstoornis nood 
aan een rustige omgeving 
om het examen te maken. 
Die groep noemen wij onze 
VIP-leerlingen.



GISTEL EERNEGEM GISTEL EERNEGEM

In de afdeling Eernegem
starten de lessen ’s morgens 
5 minuten later en 
’s middags 5 minuten 
vroeger.

#OneDay@Sigo

2 8

Leerlingen van de 2de en
3de graad gaan bij 
belsignaal rechtstreeks 
naar hun klaslokaal.

#OneDay@Sigo

5 4

Een lesuur in Sigo duurt
50 minuten.

#OneDay@Sigo

8 21

Na het tweede lesuur
is er een korte pauze.

#OneDay@Sigo

4 10

Leerlingen van de
1ste graad wachten
rustig op de speelplaats
tot de leerkracht hen 
komt ophalen.

8.40—We vliegen erin...
#Wiskunde

7 6

Daar gaat de bel...
#OneDay@Sigo



GISTEL EERNEGEM GISTEL EERNEGEM

Even uitblazen...
#OneDay@Sigo

#OneDay@Sigo

12 11

Leerlingen die willen,
kunnen op school 
blijven eten.

#OneDay@Sigo

7 4

En daarna? Napraten
met vrienden op de 
speelplaats, sporten,
partijtje schaak in de
Breinbrekersklas, 
oefenen met het
schoolkoor, opdracht
afwerken in de 
computerklas? Alles kan!

#OneDay@Sigo

26 32

Opnieuw aan de slag
met een frisse kop en
gevulde maag. We staan
terug scherp om er een
paar uur vol tegenaan
te gaan :-)

Wie zegt dat studeren
saai is?

Boeken toe?

#OneDay@Sigo

#OneDay@Sigo

9 4

Toch nog even wat
schoolwerk op het
avondmenu. Ofwel thuis, 
ofwel in de studiezaal
op school tot 17.30 of 
18.00 uur.

#OneDay@Sigo

12 20



een verzorgd uiterlijk (kledij, kapsel)

een beleefde taal & houding

eerbied voor het materiaal 

van zichzelf of iemand anders

een nette klas en school

het omgaan met elkaar 

zonder alcohol, tabak, drugs

stiptheid (op tijd komen op school, 

werken op tijd indienen, 

werkmateriaal bij zich hebben)

een rustige en positieve sfeer in klas

WAAR WIJ VAN HOUDENOns lij�ied op Sigo!#WAUW
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