
 BASISSCHOLEN
Antwerpen
 Sint-Ludgardisschool
 Sint-Ludgardis basisschool Belpaire
 www.stludgardis.be
Brasschaat
 Openluchtschool Sint-Ludgardis
 www.sintludgardis.be
 Sint-Michielscollege
 www.smcbls.be
Merksem
 Sint-Ludgardisschool
 Sint-Ludgardisschool Campus KVO
 www.slm.be
Schilde
 Openluchtschool Sint-Ludgardis
 www.sint-ludgardis.be
Schoten
 Openluchtschool Sint-Ludgardis
 www.sintludgardis-schoten.be
 Vrije Basisschool Kindsheid Jesu
 www.kjschoten.be

 INTERNAAT
Schoten
 Kindsheid Jesu
 Internaat basis en secundair
 www.kjschoten.be 

 SECUNDAIR ONDERWIJS
Malle
 Maris Stella Instituut 
 www.marisstella.be 
Antwerpen
 Sint-Ludgardisschool
 www.stludgardis.be
Merksem
 Sint-Ludgardisschool
 www.slm.be
Brasschaat
 Sint-Michielscollege 
 www.smcb.be 
Schoten
 Sint-Michielscollege
 www.sintmichiel-schoten.be

KATHOLIEK
VLAAMS 
ONDERWIJS
 kvo-scholen.be

De KVO-scholen 
hebben een traditie 

van kwaliteitsonderwijs 
en van katholieke en 

Vlaamse opvoeding. Zij 
willen centra zijn van 

degelijke intellectuele, 
sociale en religieuze 

vorming. Daardoor zijn 
zij ook een vruchtbare 

voedingsbodem voor 
een schoonmenselijke 

levenswijze.



 ALLE MENSEN 
WORDEN BROEDERS 
EN ZUSTERS; 

 IN DE KVO-SCHOLEN 
DIE DROOM 

 MET JONGEREN TE 
KUNNEN REALISEREN, 

 
 IS ONS STREVEN EN 

ONZE HOOP.

De KVO-scholen zijn centra 
van intellectuele en algemeen 
menselijke vorming

 De KVO-scholen bieden de 
mogelijkheid tot optimale 
ontplooiing van de hele 
mens vanuit de christelijke 
levensvisie. Zij helpen de 
leerlingen groeien in kennis, 
inzicht, wetenschap en 
levenservaring.

 Zij willen de leerlingen 
bewust maken van hun rol 
in het sociale, culturele, 
economische en politieke 
leven. De wereld heeft 
nood aan persoonlijkheden 
die, zelfstandig en met 
grote gemeenschapszin, 
verantwoordelijkheid op zich 
nemen in de samenleving.

 De KVO-scholen vormen 
de leerlingen tot 
maatschappijkritische en 
waardegevoelige volwassenen, 
die zich niet neerleggen bij 
oppervlakkigheid, sociaal 
onrecht, welvaartsegoïsme, 
consumptiedwang en 
milieubederf.

 Deze vorming legt de 
klemtoon op dienstbaarheid, 
voornaamheid, evenwichtige 
relatiebekwaamheid en 
respectvolle affectiviteit.

 De KVO-scholen beschouwen 

psychische en fysieke 
weerbaarheid als waardevol, 
maar zij vragen ook gevoelige 
aandacht voor het kwetsbare 
in elke mens.

De KVO-scholen in Vlaanderen, 
Europa en de wereld 

 Belangrijke doelstellingen van 
de KVO-scholen zijn de kennis 
van de historische en culturele 
identiteit en de sociaal-
economische werkelijkheid van 
Vlaanderen, én het verzorgd 
gebruik van de eigen taal.

 Zij besteden ook veel aandacht 
aan de studie van andere talen 
en culturen, en aan culturele 
uitwisseling. Zij maken de 
jongeren bewust van hun 
gemeenschappelijke taak voor 
de uitbouw van het verenigde 
Europa, dat in solidariteit met 
de andere continenten groeit 
naar een betere wereld.

De KVO-scholen: scholen met 
een religieuze en evangelische 
boodschap 

 Mensen van alle tijden en 
van overal ter wereld stellen 
vragen die henzelf en hun 
leefwereld overstijgen. De 
KVO-scholen geven op deze 
vragen het antwoord van het 
christendom, dat de wereld al 
twintig eeuwen verrijkt met 
Jezus’ boodschap over God, de 

mens, de wereld en het leven.

 Zij brengen onomwonden 
God ter sprake en zien in 
de Bijbel, het Evangelie 
en de levende Kerk 
inspiratiebronnen voor een 
betere samenleving en een 
persoonlijke geloofsgroei. Die 
bronnen bieden waarden aan 
als liefde en waarachtigheid, 
rechtvaardigheid, vrede, 
vergeving en solidariteit. 
Deze waarden bevruchten het 
schoolgebeuren van elke dag.

 In de lessen en in de 
omgang met elkaar, maar 
ook in gebedsmomenten 
en vieringen, in missionaire 
bewogenheid en in acties als 
Welzijnszorg en Broederlijk 
Delen krijgen ze concrete 
vorm.

 De KVO-scholen nodigen 
alle betrokkenen uit tot 
een eerlijke beleving van 
die waarden. Wederzijds 
respect en verdraagzaamheid 
voor de verscheidenheid 
in geloofsmotivering en 
christelijk getuigenis zijn voor 
de schoolgemeenschap een 
bron van verrijking.

 Kinderen uit niet-christelijke 
gezinnen zijn in de KVO-
scholen welkom, als zij het 
christelijk karakter van de 
school eerbiedigen.


