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Sint-Bavohumaniora vormt jongeren in hun groei naar volwassenheid met zin voor 

verantwoordelijkheid. Ze ontwikkelt hun talenten in een zorgzame en eigentijdse 

omgeving en blijft geïnspireerd door de christelijke onderwijstraditie van de Zusters van 

Liefde Jezus en Maria, geconcretiseerd in de ankerpunten: kwaliteit, gastvrijheid, 

innovatie, evenwaardigheid, solidariteit, openheid, soberheid.  

 

Sint-Bavohumaniora is een secundaire school en biedt algemene vorming met focus op 

een theoretische en abstracte vorming.  Daardoor maken de leerlingen kans op een 

succesvolle doorstroming naar het hoger onderwijs en kunnen ze hun ambities 

realiseren. 

 

De vorming zet in op persoonlijkheidsontwikkeling waarin levensvragen een plaats 

krijgen. Leren betekent ook leren omgaan met emoties in het samenleven met anderen, 

leren veerkrachtig reageren en leren verantwoordelijkheid opnemen. Dit sluit aan bij de 

taak van de school om op te komen voor een leefbare wereld. 

 

Sint-Bavohumaniora streeft naar een krachtige en kwaliteitsvolle talentenontwikkeling 

en houdt daarbij rekening met de authenticiteit van elke leerling. Daarom creëert de 

school een stimulerende omgeving op het wetenschappelijke, taalkundige, culturele, 

sportieve, levensbeschouwelijke en sociale vlak met als doel: 

- theoretische vorming aan te bieden;  

- kennis bij te brengen over mens en wereld; 

- vaardigheden en competenties te stimuleren; 

- de leerlingen te vormen tot kritische en weerbare volwassenen. 

 

Sint-Bavohumaniora wil alle betrokkenen meenemen in levenslang leren. Leraren, 

leidinggevenden, medewerkers en leerlingen leren van elkaar. Die ambitie wordt 

gerealiseerd door een aanhoudend engagement van alle personeelsleden. De school kan 

een beroep doen op externe specialisten om nieuwe inzichten te implementeren. In het 

bijzonder worden ouders uitgenodigd om interesse te tonen voor het leerproces. Een 

herkenbare en heldere communicatie draagt bij tot de juiste sfeer op school.  

   

Op school moet het goed zijn om te vertoeven. De school is de ontmoetingsplaats van 

leerlingen, leraren, ouders en medewerkers. Een intense samenwerking in vertrouwen 

vormt de basis van de opvoeding.   

 

De school stimuleert de sportieve en de culturele ontwikkeling van de leerlingen. De 

ligging in het hart van de stad Gent, de grote groene tuin, de eigen theaterzaal en 

sportaccommodatie faciliteren dat. De school kan gemakkelijk participeren aan een brede 

waaier van activiteiten. De nabijheid van alle vormen van hoger onderwijs biedt 

uitgelezen kansen voor de ondersteuning van leerprocessen en voor de 

professionalisering van medewerkers.   

 

 

Ouders kunnen ervoor kiezen om hun kinderen in de week op de school te laten 

verblijven in een zorgzaam internaat, dat een stabiele structuur biedt en regelmaat 

bevordert. 

 

De school is lid van de scholengemeenschap Edith Stein, van Tabor en van 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen.      


