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Je bent op zoek naar een nieuwe school? 

Dan heb ik deze tip voor je: een open, zorgzame 
en dynamische school in een rustige woonwijk en 
groene omgeving, net buiten de Brugse rand.  

Juist ja ... het Onze-Lieve-Vrouwecollege Assebroek 
of kortweg: OLVA!

In deze brochure stellen we OLVA aan je voor. 

Je leest er iets over de school die we willen zijn. 
Over de lessen en de studierichtingen (natuurlijk!), 
maar ook over de vele extra activiteiten, de 
werkgroepen en allerlei andere initiatieven. Zo 
krijg je een beeld van hoe het er bij ons aan toe gaat. 

Maar als je het hart van onze school écht wilt 
horen kloppen, dan kom je best naar onze infoavond en 
infodag. Ik kijk er alvast naar uit je daar te ontmoeten.

Wedden dat je je meteen thuis voelt op OLVA?

Hartelijk welkom in OLVA

Danny Van De Velde 
Directeur



“Ik ben twaalf en ik droom ervan om auteur te worden,  journalist, chemicus, archeoloog, leraar, reclamemaker, architect, verpleger, hoogleraar, ingenieur, tandarts of …”





OLVA is aan ASO-school voor jongens 
en meisjes. We bereiden je voor 
op studies in het hoger onderwijs. 
Zo helpen we je dromen waar te maken. 

In OLVA geven we elke leerling een 
degelijke intellectuele en 
persoonlijke vorming. We spelen 
daarvoor de tien troeven van OLVA uit. 
Want elke leerling heeft talent voor tien!

Onze tien troeven Een christelijk geïnspireerde 
dialoogschool

Een school met 
algemene vorming ... 

een goede voorbereiding 
op hoger onderwijs

Een school met 
betrokken ouders

Een sociale school

Een school voor de wereld

Een school met aandacht                               
voor alle leerlingen

Een school waar je je                     
goed (thuis) voelt

Een school met                
leer-krachtig onderwijs

Een school met 
een plus ... OLVA+

Een school die mee is 
en meer doet met ICT

Alle tien troeven uitgebreid ontdekken? Kijk op tientroeven.olva.be





Een school waar je kan studeren 
in nieuwe en vernieuwde leslokalen
Ja, er wordt gewerkt. Hard zelfs! 
Maar het is best aardig om bij te leren en 
vaardig te worden: wiskundige raadsels 
oplossen, Engelse literatuur lezen, de 
geschiedenis herbeleven, in de les Latijn 
Julius Caesar ontmoeten …  Cool hoor!

Mee(r) met ICT
In OLVA zijn we mee met ICT, niet om 
trendy of flashy te zijn. We willen immers ook 
‘meer’ met ICT. Het moet het lesgebeuren 
verrijken en tot betere leerresultaten leiden. 
Dit volledig op kosten van de school!

Boekenfonds
Je schoolboeken worden via een boekenfonds 
correct, tijdig en aan een gunstige huurprijs 
geleverd.

Schoolresto
Elke dag bereidt onze kok een gezonde lunch 
met seizoensproducten van Belgische bodem 
in onze eigen keuken. Je hebt ruime keuze en 
mag ook onbeperkt aanschuiven aan het koude 
en warme groentenbuffet. Regelmatig verwent 
de kok je ook met een culinaire themaweek.

Een school waar je creatief mag zijn in o.a. de 
nieuwe B-zolder en ook pittig kan sporten in 
de sportzaal en op de speelplaatsen

Een eigentijdse school

Goesting om te watertanden bij de culinaire verwennerij? Ga even naar resto.olva.be





OLVA+
Elke donderdagmiddag is er OLVA+. Dat is 
anderhalf uur klasdoorbrekend ontspannen 
met je vrienden. Je hebt wekelijks keuze 
uit meer dan dertig sporten en culturele of 
pedagogische activiteiten. Het aanbod verschilt 
voor jongere en oudere leerlingen. Er is voor 
iedereen wel iets naar zijn of haar goesting, 
zoals survival, guerilla breien, fitness, initiatie 
EHBO, cursus Spaans, workshops koken, dans, 
filmclub, creatief met kunst, muurklimmen, 
voorbereiding toelatingsproef arts of tandarts, 
skeeleren, groene vingers, volleybal, sociaal 
werk,  studiekeuzebegeleiding, mountainbiken, 
improvisatiesessies, yoga en mindfulness, 
zwemmen ...

Gratis aanbod van studie en ook verschillende 
culturele, sportieve en ontspannende 
activiteiten tijdens de middagpauze

Intellectuele, culturele en sportieve 
uitdagingen
Je kan deelnemen aan taaluitwisselingen, 
taalwedstrijden, interscholencompetities en 
wetenschap- en wiskundeolympiades.

Ook tijdens de vakanties houden we contact
Je trekt in het 1e jaar op skivakantie en ook 
op bergvakantie naar Tirol. 
In het 3e jaar is er een avonturenkamp in de 
Ardennen.
Met de oudere leerlingen bezoeken wij steden 
zoals Praag, Dresden en Berlijn. Voor hen is er 
ook nog de Griekenlandreis!

Een school met een plus

Klinkt cool? Surf dan eens naar olvaplus.olva.be
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Samen met andere leerlingen kun je 
het roer in handen nemen in de werkgroepen
 x de sociale 
 x dynamic 
 x MOS
 x OINC 
 x sport

Verder organiseren de leerlingen samen 
met de leerkrachten 
 x peter- en meterproject voor het 1e jaar
 x mini-onderneming
 x toneelstuk op De Zolder
 x optreden op Stage for Teens
 x talendag ‘Linguissimo’
 x vakoverschrijdende projecten 
zoals ‘t Sma(a)kt ...

 x deelname aan buitenschoolse activiteiten 
zoals levensloop, KRAS parlement ...

De leerlingenraad heeft een dikke 
vinger in de pap
Jaarlijks wordt de minileerlingenraad voor 
het 1e en 2e jaar en de leerlingenraad voor 
het 3e tot 6e jaar democratisch verkozen. 
En dan … vergaderen, afspraken maken, 
verslagen schrijven, voorstellen doen, 
samenwerken met het schoolbestuur, kritiek 
incasseren, een nederlaag lijden of je slag 
thuishalen … Je leert het allemaal als je je 
engageert in de leerlingenraad.

De leerlingen zijn vertegenwoordigd in 
de schoolraad

Een school gemaakt door de leerlingen

Zin in actie? Volg alle initiatieven en activiteiten op facebook.com/OLVAssebroek





Een school waar je op adem kunt komen
Bij ons bestaan er geen dunne en dikke, 
domme en slimme, rijke en arme leerlingen. 
Samen vormen wij een groep mensen. 
Wij respecteren ieders eigenheid.

Je kunt er tot rust komen of steun zoeken 
bij vrienden in de Blauwe Zone, een nieuwe 
stemmige ruimte

Geen plaats voor pestgedrag
Leerkrachten en directie volgen elke melding 
van pestgedrag op. Pestkoppen worden tot 
de orde geroepen om zich bewust te worden 
van de gevolgen van hun pestgedrag.

Met andere leerlingen ga je samen op zoek 
naar een eigentijdse spirituele beleving en 
verdieping
 x tijdens verdiepings- en inleefdagen
 x in de sociale werkgroep
 x in verzorgde vieringen rond thema’s 
vriendschap, vrede, verdriet, hoop, 
vertrouwen, respect, vergeving …

Een school waar je op verhaal kunt komen
Zit je in de knoei met een schools of 
persoonlijk probleem? Heb je nood aan 
een luisterend oor en/of helpende hand? 
Je bent meer dan welkom in de The lounge 
of de leerhoek. Je kunt er altijd met je verhaal 
terecht bij een leerkracht-leerlingenbegeleider.

Een levenskrachtige school

Even op adem komen? Wandel eens de Blauwe Zone binnen op blauwezone.olva.be



“Vind je het een grote stap 
naar het college? Geen nood, 

gauw voel je je op je gemak.
We zijn met zo’n 625 en we bestaan in alle maten en 
gewichten: bruine ogen, blauwe 
ogen, groene ogen, groot, klein, 
langharig, kortharig. Met andere woorden ... in OLVA is 

er plaats voor iedereen. Samen proberen we er een toffe school van te maken.”



“Vind je het een grote stap 
naar het college? Geen nood, 

gauw voel je je op je gemak.
We zijn met zo’n 625 en we bestaan in alle maten en 
gewichten: bruine ogen, blauwe 
ogen, groene ogen, groot, klein, 
langharig, kortharig. Met andere woorden ... in OLVA is 

er plaats voor iedereen. Samen proberen we er een toffe school van te maken.”





 x Een team leerkrachten en opvoeders bijgestaan door leerlingen van de hogere jaren (peters en meters) zorgen voor 
een hartelijk onthaal

 x Leerlingen van het 1e en 2e jaar hebben een eigen speelplaats waar ze kunnen spelen, sporten 
of gezellig bijpraten met vrienden

 x Elke klas heeft een eigen lokaal 
 x Elke leerling heeft een kastje waar ze hun boeken op een veilige manier kunnen opbergen
 x Aansluitend op de lessen kunnen leerlingen van het 1e en 2e jaar vrije avondstudie volgen in een eigen studiezaal
 x Om de overstap van het lager naar het secundair zo vlot mogelijk te laten gebeuren is er een aanbod van inhaallessen, 
individuele studiebegeleiding en zorgmaatregelen voor leerlingen die er nood aan hebben

 x Een spetterende ontmoetingsdag in het begin van het schooljaar breekt het ijs
 x Over de middag kun je nieuwe vrienden maken tijdens de verschillende gratis activiteiten in o.a. de spellenclub en de kelder
 x Je kan nu al dromen van twee bijzondere vakantiebelevingen: skipret in de paasvakantie en een bergkamp als 
afsluiter van het 1e jaar in Tirol

 x Leerkrachten, opvoeders en directie zijn vlot bereikbaar 
 x Ouders ontmoeten andere ouders tijdens infoavonden, oudercontacten, een verwenavond en in de ouderraad

Bijzondere aandacht voor leerlingen en ouders van het 1e jaar



“We werken jaar na jaar 

om onze droom waar te maken ...”



Nieuwe invulling
1e jaar 
 x Algemene vorming
 x Algemene vorming
met STEM projectwerk

 x Klassieke talen

2e jaar
 x Algemene vorming
 x Algemene vorming
met STEM projectwerk

 x Latijn
 x Latijn-Grieks

3e en 4e jaar
 x Economie (4 of 5 u. wiskunde)
 x Grieks
 x Grieks-Latijn
 x Latijn (4 of 5 u. wiskunde)
 x Wetenschappen
 x Wetenschappen 
met STEM projectwerk

5e en 6e jaar
 x Economie-Moderne talen
met seminarie boekhouden

 x Economie-Wiskunde
met seminarie boekhouden

 x Grieks-Latijn
 x Grieks-Wiskunde (6 of 8 u.)
 x Latijn-Moderne talen
 x Latijn-Wiskunde (6 of 8 u.)
 x Moderne talen-Wetenschappen
 x Moderne talen-Wiskunde
 x Wetenschappen-Wiskunde (6 of 8 u.)
met seminarie inleiding tot wet. onderzoek

Onze studierichtingen

Alle lessentabellen per studierichting en een uitgebreide studierichtingengids vind je op studierichtingen.olva.be



De voorbije 65 jaar hebben we 
zo’n 5.959 leerlingen uitgezonden. 
Naar de andere kant van de 
wereld, maar even goed gewoon 
enkele straten verder. Om mensen 
te genezen, kinderen op de wereld 
te zetten, huizen te bouwen en 
te verkopen, amusement en kunst 
te brengen, recht te verdedigen, 
de economie te laten draaien of 
leerlingen de wereld in te sturen. 

Hoe uiteenlopend die nieuwe 
omgevingen ook zijn, ze hebben 
allemaal hetzelfde rugzakje 
meekregen. Een rugzakje 
dat we in OLVA gevuld hebben. 
Met kennis, waarden en dromen ... 

“Wie kennis aanbiedt, doet nieuwsgierigheid 
ontbranden. Dat lijkt me trouwens de defi nitie 

van een goede school: kennis, maar ook honger 
naar kennis meegeven. En honger naar 
waarden, zoals menselijkheid, openheid 

en respect. De meeste leerkrachten 
waren echt toegewijd.  ”

David Van Reybrouck (bekroond schrijver - 
afgestudeerd in 1989)

“Dat ik geen krak 
ben in wiskunde bijvoorbeeld, 

hoefde niet het einde van de wereld 
te zijn als je van woorden houdt. OLVA 

was een voedingsbodem voor 
al mijn grootste en wildste dromen. 

En toegegeven: dromen is misschien wel de 
mooiste vorm van plannen.”

Lies Gallez (scenarist en schrijfster - afgestudeerd in 2009)



“Mede door de stevige
basis waarmee elke student OLVA 

verlaat, heb ik mijn opleiding vlot kunnen 
doorlopen. Ook het sociaal contact en de 

omgang met mensen, zo belangrijk in mijn job, heb 
ik geleerd in OLVA, een school die open-minded is en 

waar elke leerling een eigen mening kan hebben.”
Elke David (vastgoedconsulente - afgestudeerd in 2003)

“Als vroedvrouw in St.-Lucas heb 
ik intussen al menig ex-Olvaan over   
de vloer gehad voor de geboorte van

hun kindje. Allebei ex-Olvaan
zijn schept een bijzondere

vertrouwensband.”
Britt Debaene (vroedvrouw - 

afgestudeerd in 2003)

“Als ik aan den OLVA denk, denk ik aan die 
speciale plekken: de kelder en de zolders. 
De ruimtes buiten de klaslokalen stonden 

symbool voor de aandacht voor andere aspecten 
van ons jonge leven, zoals sport, cultuur en 

maatschappelijke betrokkenheid.”
             

Joachim Coens (Burgemeester 
Damme - afgestudeerd in 1984)

“In de gangen van OLVA kwam 
ik niet alleen leerkrachten 
met een passie voor hun 

vak en de school tegen, of 
vrienden voor het leven, maar 
ik kwam er ook mezelf tegen. 
Mijn mooiste souvenir aan zes 
onvergetelijke OLVA-jaren? De 
passie voor mijn leerlingen!”

Kenny Janssens 
(leerkracht lager onderwijs -

afgestudeerd in 2008)



/OLVAssebroek

@OLVAsecundair

“We zouden je nog veel over 
onze school kunnen vertellen ... 

Maar misschien wil je liever 
zelf de sfeer komen opsnuiven? 
Dat kan op onze infoavond 
en infodag! Intussen kun je ook een kijkje 

nemen op onze website www.olva.be en sociale media. Tot binnenkort?



Infoavond 
voor ouders en leerlingen 6e leerjaar

op donderdag 19 maart 2020 
om 19.30 u.

Infodag 
voor leerlingen en ouders

op zaterdag 25 april 2020
van 14 tot 18 u.

Je bent van harte welkom in OLVA

We schrijven nieuwe leerlingen in
 x tijdens de infodag
 x of daarna 
op elke dag van de week van 9 tot 12 u. 
en van 14 tot 17 u.

 x of op een ander moment na afspraak
telefonisch via 050 35 26 10 
of per e-mail naar directie@olva.be

“We zouden je nog veel over 
onze school kunnen vertellen ... 

Maar misschien wil je liever 
zelf de sfeer komen opsnuiven? 
Dat kan op onze infoavond 
en infodag! Intussen kun je ook een kijkje 

nemen op onze website www.olva.be en sociale media. Tot binnenkort?



02/2020 • Verantwoordelijke uitgever: Michiel Van den Berghe, Collegestraat 24, 8310 Assebroek       

Assebroek
Collegestraat

Assebroeklaan
Vondelstraat

Speelpleinlaan

Maalse Steenweg

Gaston
Roelandtsplein

                       
      Bossuytlaan

St.-Kristoffelstraat

Fortuinstraat
St.-Kruisstraat

Gen. Lemanlaan

Astridlaan

                         
    Vossensteert

Brugge St.-Kruis

Onze-Lieve-Vrouwecollege

Collegestraat 24
8310 Assebroek

t 050 35 26 10
onthaal@olva.be
www.olva.be 

     /OLVAssebroek
     @olvAsecundair

PollePCPCoPo

Infoavond 
voor ouders en leerlingen 6e leerjaar
op donderdag 19 maart 2020
om 19.30 u.

Infodag 
voor leerlingen en ouders
op zaterdag 25 april 2020
van 14 tot 18 u.


