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Missie 

Kiezen voor de Jozefienen is kiezen voor Ondernemen, 
Toerisme of IT. Onze richtingen bereiden je voor op het 
hoger onderwijs of de arbeidsmarkt. Hoe doen we dit? 
We bieden kwaliteitsvol en leerlinggericht onderwijs in 
een warme en familiale sfeer aan. Ook communiceren we 
open met jou, je ouders, leerlingenbegeleiding en 
externen en dit vanuit gedragen waarden en normen, 
gericht op elkaar en op de wereld. 

 
 

Van prille tiener naar jongvolwassene, dat is een hele 
sprong. Die maken we graag samen met jou! 

Jouw eerste stap is kiezen voor de juiste studierichting. 
Dit start bij de inschrijving en je leerkrachten volgen dat 
samen met jou tijdens je hele schoolloopbaan van dichtbij 
op. 

Jouw sprong naar denken en doen 

Als school engageren we ons om jou de juiste en nodige 
kennis, vaardigheden en attitudes mee te geven. Naast 
een gezonde en noodzakelijke dosis theorie werken we 
zoveel mogelijk ervarings- en praktijkgericht. Daarnaast 
zetten we ook in op digitale geletterdheid en media-
wijsheid. We werken hiervoor regelmatig met specifiek 
uitgewerkt materiaal, integreren didactische tools, maken 
gebruik van de vele IT-mogelijkheden en zetten in op de 
verdere professionalisering van het team. Zo wakkeren we 
jouw denken en doen maximaal aan en gaan we succesvol 
verder naar je volgende stap: het hoger onderwijs of de 
arbeidsmarkt. Hiervoor rekenen we ook op je inzet, 
engagement, flexibiliteit en creativiteit. 

Jouw sprong naar het beste in jezelf 

We moedigen je vooral aan om stapsgewijs zelf je 
verantwoordelijkheid als leerling op te nemen mét de 
gepaste ondersteuning en structuur wanneer je die nodig 
hebt. Zo willen we je uitdagen om voor jezelf de lat hoog 
genoeg te durven leggen met de focus op je talenten.  

Je zal groeien als leerling en als persoon. We zetten hier 

samen met jou op in en organiseren hiervoor, afgestemd 

op je leeftijd, allerlei boeiende activiteiten en themadagen. 

Respect, vriendschap, ontwikkeling van (ongekende) 

talenten, weerbaarheid en betrokkenheid zijn hierbij 

sleutelwoorden. Daarnaast kun je steeds terecht bij een 

sterk team van coaches, leerkrachten en  leerlingen-

begeleiders. Zo willen we je leren vertrouwen op jezelf om 

in de wereld een rol van betekenis te spelen. 

Jouw sprong naar de ander toe 

Wij vinden het een must dat onze leerlingen leren omgaan 
met anderen en goed in teamverband kunnen functio-
neren. Als je deze vaardigheid goed onder de knie hebt, 
opent ze vele deuren. Op die manier kan je op een 
kwaliteitsvolle manier met alle andere mensen op jouw 
weg een dynamische toekomst uitbouwen.  

Bij de Jozefienen denken wij dan heel concreet aan 
teambuilding, inleefdagen, openstaan voor andermans 
talenten tijdens bezinningen, sportdagen …maar ook aan 
de dagdagelijkse lespraktijk.  

Op onze school zetten we ook in op sociale en culturele 
ontwikkeling. Misschien denk je meteen aan toneel, film 
en poëzie? Dat klopt natuurlijk, maar ook onze wekelijkse 
quiz tussen de middag, het leerlingenparlement, de 
(multi)culturele en sociale projecten, drugspreventie, 
relationele en seksuele vorming, inspirerende gastsprekers 
… maken hier deel van uit. 

Jouw sprong naar de wereld 

We laten je kennismaken met het leven buiten de school 
om je – met een open en kritische blik om je heen – te 
leren je grenzen te verleggen. 

Samen met jou verkennen we de wereld door tal van 
uitstappen, uitwisselingsprojecten en buitenlandse reizen. 
We gaan op stap in verschillende streken en landen om 
ons onder te dompelen in de plaatselijke gewoontes en 
culturen die we vanuit meerdere invalshoeken bestuderen. 

Onze bedrijfsbezoeken, stages, leerbedrijven, minionder-
nemingen en het werkplekleren brengen je midden in de 
praktijk. Op die manier proef je van het bedrijfsleven, raak 
je vertrouwd met de laatste trends en sta je met beide 
voeten stevig in de wereld van vandaag en morgen. 

 

Waag jij ook jouw sprong? 


