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Kwaliteitsvol onderwijs 
 
Uit het basisonderwijs stromen bij ons leerlingen van 

diverse (methode)scholen, netten en gemeenten toe. 

Wij stellen alles in het werk om uit elk kind het  

uiterste te halen, rekening houdend met zijn of haar 

mogelijkheden en talenten. Hierbij leggen we de 

klemtoon niet alleen op kwaliteitsvol onderwijs, maar 

ook op zorg, welbevinden en betrokkenheid. 

 

Middenschool Brugge Centrum biedt een brede waaier 

aan binnen de A-stroom van de eerste graad  

secundair onderwijs. Na deze graad volgt de leerling 

een studierichting in de tweede en de derde graad 

(ASO, BSO, KSO of TSO). Vaak kiest men voor het 

Koninklijk Atheneum I Brugge Centrum, op een  

boogscheut van de Middenschool. 

 

U wordt uitgenodigd voor een vrijblijvend bezoek  

tijdens de schooluren, zodat u de kunstig aangeklede 

gangen, de unieke en karaktervolle vaklokalen met de 

nieuwste media en het stijlvolle open leercentrum kan 

verkennen.  

www.msbruggecentrum.be 

Structuur   Betrokkenheid   Welbevinden 

 
 
 
 
 
 

Missie 
 
Middenschool Brugge Centrum is een school die 
kwaliteitsvol onderwijs aanbiedt, met aandacht 
voor structuur, welbevinden en betrokkenheid. 
 

In onze pedagogische aanpak maken wij ruimte 
voor gevarieerde en interactieve werkvormen, 
begeleid zelfstandig leren, hoekenwerk,… De 
unieke en comfortabele vaklokalen, uitgerust  
met interactieve digitale borden, de duidelijke 
structuur en de positieve schoolsfeer beïnvloeden 
het welbevinden en stimuleren de betrokkenheid 
en bijgevolg de leermotivatie. 
 

www.msbruggecentrum.be 
 



Verken de basisvaardigheden ICT 
 

Surfen, chatten, gamen: jongeren zijn ermee  

opgegroeid. Helaas hebben velen ook al kennis  

gemaakt met de gevaren en ongemakken van de 

computer: spam, virussen, foutieve informatie, 

hackers,… Bij ons leer je op een verantwoorde 

en veilige manier omgaan met ICT. 

In onze eerste graad brengen we je stap voor stap 

alle ICT-doelen bij. Zo leer je o.a. werken met de 

tekstverwerker Word, de presentatietool PowerPoint 

en het rekenblad Excel. Je besteedt aandacht aan het 

correcte gebruik van NBN-normen. Daarnaast gebruik 

je Smartschool (ons elektronisch leerplatform) waar 

je per vak lesthema’s downloadt, filmpjes/websites 

bekijkt en oefeningen maakt; via onze digitale  

leeromgeving kan je eveneens met leerkrachten en 

leerlingen communiceren. Uiteraard ontdek je ook de 

voordelen van het werken met de juiste houding op 

de ideale werkplek. 

Als je eenmaal de basisvaardigheden onder de knie hebt, 

kan je de computer bij je studie gebruiken in het open  

leercentrum, in de computerlokalen, in de vaklokalen of 

thuis. Maar vergeet niet dat dit maar een begin is …  

ICT evolueert razendsnel en over een paar jaar kan alles  

er helemaal anders uitzien. Om bij te blijven zal je dus  

levenslang moeten leren! 

Sleutelcompetenties (o.a. communicatief vermogen,  

creativiteit, doorzettingsvermogen, esthetische  

bekwaamheid, exploreren, kritisch denken, mediawijsheid, 

open en constructieve houding, respect, verantwoordelijk-

heid, zelfredzaamheid, zorgvuldigheid,…) nemen een  

belangrijke rol in. De toegepaste werkvormen  

(o.a. activerende werkvormen, begeleid zelfstandig leren, 

flipping the classroom,…) zullen bij jou een persoonlijk  

engagement opwekken. Dankzij het vak ICT kan je alle 

richtingen op ASO-, BSO-, KSO– of TSO-niveau aan. 

Voorkennis 
 

Er is geen specifieke voorkennis vereist.  

Duur 
 

1 lesuur per week, gespreid over het schooljaar 

www.msbruggecentrum.be 


