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kunstproject Piazza dell’ Arte

Groeien op alle vlakken
Kwaliteitsvol onderwijs

Ons studieaanbod is ruim en we zijn fier op de resultaten van onze leerlingen in het hoger
onderwijs. We maken veel werk van persoonlijke begeleiding.

Ademruimte

Regina Pacis is een middelgrote school in een groene omgeving. De leslokalen zijn modern,
licht en uitgerust met moderne media. Op het grasveld en de sportterreinen kan je je volop
uitleven. We besteden ook heel wat aandacht aan het milieu.

Met hoofd, hart en handen

Vanuit ons christelijk opvoedingsproject vinden we het belangrijk dat de leerlingen zorg
dragen voor elkaar en hun omgeving, dat ze gezond leven en maatschappelijk betrokken
zijn. Daar werken we aan in de lessen en in vakoverschrijdende projecten rond milieu,
gezondheid en verkeer, leefdagen, de diversiteitsweek en culturele reizen naar Barcelona,
Parijs en Italië. We engageren ons ook voor de derde en de vierde wereld. Bij het begin en
het einde van het schooljaar, tijdens de advent en de vasten komen we met de leerlingen
samen voor een bezinningsmoment.

Actieve ouderraad

De ouders van onze leerlingen werken mee aan een bruisende school. Tijdens regelmatige
vergaderingen wordt er druk gedebatteerd over de werking van onze school en ontstaan
er talrijke initiatieven. Iedereen is hartelijk welkom op die vergaderingen.

Leerlingen voor leerlingen

Onze leerlingen krijgen de ruimte om initiatieven te nemen en zich creatief te ontplooien.
Ze organiseren bv. een zomerbar en schoolradio. De sportraad maakt dan weer werk
van middagsport. De eerstejaars kunnen op onze zesdejaars rekenen om de school te
verkennen.

3

Maak je keuze!

Leerlingen die kiezen voor Regina Pacis, kunnen voor de richting Latijn, Moderne of
STEM gaan.

STEM
Hou je van
WETENSCHAP en
TECHNOLOGIE?

Wil je je verdiepen
in WISKUNDIGE
UITBREIDINGSLEERSTOF?

Ben je op zoek naar
een EXTRA UITDAGING,
maar heb je niet meteen
interesse in Latijn?

Dan is STEM de richting die jou op het lijf is geschreven. Je krijgt
inzicht in coderen, je leert analyserend en probleemoplossend
denken, je ondervindt hoe je problemen kan ontleden en je doet aan
zelfevaluatie door fouten te durven maken.
Wie voor STEM IT kiest, heeft belangstelling voor computertechnieken
en programmeren. Heb je eerder een passie voor sport? Dan is de
richting STEM SPORT voor jou de beste keuze.
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SCIENCE TECHNOLOGY ENGINEERING MATHS

Machines don’t think, people do

De arbeidsmarkt ondergaat een evolutie waarbij een
grondige kennis van ICT steeds belangrijker wordt.
Informatici spelen steeds vaker een cruciale rol in
alle facetten van het maatschappelijke leven. Met de
studierichting STEM wil Regina Pacis haar leerlingen
vanaf de eerste graad de nodige kennis en vaardigheden
meegeven, zodat ze zich tot spilfiguren kunnen
ontwikkelen in de samenleving van de toekomst.
De afkorting STEM staat voor Science, Technology,
Engineering, Mathematics.
Met STEM prikkelen we onze
leerlingen met een waaier van
technologische, technische,
exact-wetenschappelijke en
wiskundige uitdagingen.
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Latijn
Hou je van GESCHIEDENIS
en CULTUUR?
Ben je graag met
TAAL bezig?

Dan is Latijn de goede keuze voor jou! Je maakt
kennis met het oude Rome en de boeiende
wereld van de Romeinen. Je leert hun taal
en cultuur kennen. Je leest spannende en
ontroerende verhalen uit hun geschiedenis en
mythologie.
Latijn leert je logisch denken, helpt je sneller
andere talen te leren en is een uitstekende
voorbereiding op verdere studies.
Om een stevige basis te leggen, bieden we op
onze school al vanaf het eerste jaar 5u Latijn
aan.
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Ben je op zoek naar een
EXTRA UITDAGING?

Moderne
Heb je een brede
INTERESSE?

Ben je graag extra bezig m
et
FRANS, WISKUNDE, NEDERL
ANDS
en MENS & SAMENLEVING
?

Dan is de optie Moderne voor jou de ideale keuze. Je krijgt
aanvullend op het algemeen vormend aanbod extra verwerkingsen verdiepingstijd voor Frans, wiskunde, Nederlands en mens &
samenleving.

Wil je meer weten over onze richtingen in het 2e t.e.m. het 6e jaar?

www.regpacho.be/aso.
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Jouw lessenrooster
Ben je benieuwd hoe een schooldag op Regina Pacis eruitziet? De lesdag start om 8.25 uur
en om 15.30 uur ga je weer naar huis. In tussentijd krijg je een hoop interessante vakken. Hier
vind je een overzicht van het aantal lesuren per vak. In alle lessen wordt er extra aandacht
gegeven aan ICT en leren leren.

Moderne

Latijn

STEMIT

STEMsport

Engels

1

1

1

1

Frans

5

4

4

4

geschiedenis

1

1

1

1

godsdienst

2

2

2

2

lichamelijke
opvoeding
mens &
samenleving

2

2

2

2

2

1

1

1

Nederlands

5

4

4

4

wiskunde

6

4

4

4

beeld

2

2

2

2

wetenschappen &
techniek
techniek
natuurwetenschappen
aardrijkskunde

6

6

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
5

2
5

STEM
computertechnieken
& programmeren

2
2

sport
technische
activiteiten

2

2

wiskunde

1

1

32

32
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klassieke talen

32
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32

Een blik vooruit
Wanneer je kiest voor een nieuwe school, is het belangrijk te weten welke richting je
uit kan. Welke vakken interesseren jou? In dit schema zie je hoe jouw toekomst er op
Regina Pacis kan uitzien. We bieden een brede waaier aan boeiende studierichtingen. Alle
lessentabellen vind je op onze website www.regpacho.be/aso.
Latijn
Wiskunde

Latijn

Latijn

Latijn
Wetenschappen
Latijn
Moderne talen
Economie
Moderne talen

STEM IT

Economische wetenschappen
Economie
Wiskunde

STEM SPORT

Humane wetenschappen
Natuurwetenschappen

Moderne

Humane wetenschappen

Moderne talen
Wetenschappen

Natuurwetenschappen STEM Sport
Natuurwetenschappen STEM IT

Wiskunde wetenschappen
STEM Sport / STEM IT
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Wij zijn blij met onze keuze!
Fie (2e jaar)

”Regina Pacis is een middelgrote, gezellige
school waar er een goede sfeer heerst. Het
is tof dat onze school veel leuke activiteiten
organiseert, zoals de Togo-bar, waarmee we
Togo ook echt steunen.”

Maarten (3e jaar)

”Ik vind RPH fijn omdat het een gezellige
school is waar veel voor de leerlingen
gedaan wordt. De leerlingenraad mag vaak
mee beslissen, zoals bv. het oprichten van
de kiosk. Onze school organiseert ook toffe
activiteiten: de 2-daagse in het 1e jaar, een
skireis, een Rome-reis, … ”

Caro en Sita (6e jaar)

“Unieke ondernemingen zoals de Togoreis en
de schoolmusical maken van Regina Pacis een
buitengewone school. Elk jaar opnieuw merken we
hoe gezellig, sfeervol en familiaal Regina werkelijk
is. We zijn blij ons 6e jaar hier te mogen afsluiten en
zijn alvast dankbaar voor al die mooie jaren! ”
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Vlot naar school

Bus

Voor een actueel overzicht van de busverbindingen verwijzen we naar de website
van De Lijn: www.delijn.be

Trein

Regina Pacis ligt heel
centraal.Daarom komen
veel leerlingen met de fiets
naar school. Er zijn ook
verschillende buslijnen die
in de buurt stoppen en het
station van Hove is vlakbij. Via
de fietsostrade AntwerpenMechelen is onze school ook
veilig en vlot bereikbaar.

Brussel – Antwerpen (stopplaats Hove)
Hasselt – Antwerpen (stopplaats Boechout)

Sport
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www.regpacho.be/aso
Facebook.com/ReginaPacisHove
reginapacishove
Boechoutsesteenweg 87a, Hove
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Momenteel kunnen wij geen klassiek infomoment
organiseren. Neem vast en zeker een kijkje op onze website.

