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Volgend jaar ga je naar het eerste jaar 
secundair onderwijs. Er staat je een leerrijke 
en boeiende tijd te wachten, met nieuwe 
ervaringen en nieuwe vrienden in een nieuwe 
school. Kies daarom een school waar je je 
goed voelt. Misschien wordt Regina Pacis 
Hove wel jouw school?

In Regina Pacis kan je Latijn en moderne  
wetenschappen volgen. De school maakt deel 
uit van de scholengemeenschap Kontich-Hove, 
samen met het Vrij Technisch Instituut, het Sint- 
Jozefinstituut en het Sint-Ritacollege. In deze 
brochure leer je onze school beter kennen.

Dag zesdeklasser
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Eerste kennismaking
Eén campus
Regina Pacis is een middelgrote school. De leerlingen van het secundair onderwijs 
zitten samen met de kinderen van de lagere school en de kleuters op één campus.

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 ligt 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
We vinden het belangrijk dat de leerlingen burgerzin hebben, dat ze gezond leven 
en zorg dragen voor elkaar en hun omgeving. Daar werken we aan in de lessen en in 
vakoverschrijdende projecten, zoals leefdagen, de diversiteitsweek, milieuprojecten, 
gezondheidsprojecten, verkeersprojecten, een uitwisselingsproject met een school in 
Berlijn en culturele reizen naar Canterbury, Parijs en Italië. We engageren ons ook voor 
de derde en vierde wereld.

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. De leerlingen organiseren bvb. een muziekfestival en schoolradio. De 
sportraad maakt dan weer werk van middagsport. De eerstejaars kunnen op onze 
zesdejaars rekenen om de school te verkennen.
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Wij zijn blij
met onze keuze!

Seppe (13 jaar)
“Ik vind deze school goed omdat er toffe leerkrachten 
zijn. Er is ook voldoende middagsport! En ’s middags 
kunnen we lekkere broodjes bestellen.”

Wouter (16 jaar)
“Buiten de schoolgebouwen mogen we onze 
gsm gebruiken en kunnen we surfen op het 
draadloos internet. De schoolexcursies en 
reizen zijn goed georganiseerd. Fijn dat de 
school zich elk jaar inzet voor een goed doel!”

Nina (17 jaar)
“RP heeft een ruim studie-aanbod. Onder de leerlingen 
en leerkrachten hangt er een positieve sfeer. De school 
ligt in een groene omgeving en is goed bereikbaar. Ik 
kom al zes jaar met de fiets, een enorm pluspunt!”
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Vlot naar school

Sport

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.

Bu
s Voor een actueel overzicht van de busverbindingen verwijzen we naar de website 

van De Lijn: www.delijn.be > home > mijnlijn (reisinfo) > doorkomsten.

Tre
in Brussel – Antwerpen (stopplaats Hove)

Hasselt – Antwerpen (stopplaats Boechout)
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Latijn Moderne
Aardrijkskunde 2 2

Frans 4 6

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Klassieke studiën 5 -

Lichamelijke opvoeding 2 2

Muzikale opvoeding 1 1

Natuurwetenschappen 2 2

Nederlands 5 6

Plastische opvoeding 2 2

Techniek 2 2

Wiskunde 4 6

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.

Familiemusical
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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 RPH kan uitzien. We bieden een brede waaier aan 
boeiende studierichtingen. Alle lessentabellen vind je op 
onze website  
www.regpacho.be

Lager onderwijs

Latijn Latijn

Moderne Humane 
wetenschappen

Wetenschappen

Economie

Economie
Moderne talen

Moderne talen
Wiskunde

Latijn 
Wiskunde

Latijn
Wetenschappen

Moderne talen
Wetenschappen

Latijn
Moderne talen

Economie
Wiskunde

Humane 
wetenschappen

Wetenschappen
Wiskunde
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Uitnodiging

Regina Pacis Hove 
Mortselsesteenweg 58 
Boechoutsesteenweg 87 
2540 Hove 
tel 03 455 68 58

Neem zeker ook eens een kijkje op onze website: www.regpacho.be.

Wil je nog wat meer informatie?

Kom dan samen met je ouders en je vrienden 

naar onze infomomenten. Als je wil, kan je je dan 

ook meteen inschrijven.

Wil je je inschrijven?
Ben je al overtuigd van je keuze en wil je 

je inschrijven? Dan heten wij je alvast van 

harte welkom op je nieuwe school.

Ontwerp: Erwin Geebelen
Tekst: Tina Van de Leur

Je bent welkom…
•	 op maandag 4 maart 2013
•	 op dinsdag 12 maart 2013
infosessie om 19.30 uur
inschrijvingen vanaf 20.30 uur

Je bent welkom…
•	 tot en met vrijdag 28 juni 2013 tijdens de schooluren (na afspraak)
•	 van maandag 1 juli tot en met  

vrijdag 5 juli 2013 
telkens van 9 tot 18 uur

•	 van maandag 19 augustus tot en met  vrijdag 30 augustus 2013  
telkens van 9 tot 18 uur


