
 

 

 

OPVOEDINGSPROJECT  PRIZMA  MIDDENSCHOOL  IZEGEM 
 

Missie 
De scholengemeenschap PRIZMA en onze Middenschool bieden vanuit de 

inspirerende figuur van Jezus van Nazareth kwaliteitsvol onderwijs aan voor 
alle jongeren tussen 13 en 19 in de regio Izegem, Ingelmunster en Lendelede 

Op een warme en respectvolle manier begeleiden we onze leerlingen bij het 
ontdekken en ontplooien van hun specifieke talenten. We doen dit in 

samenspraak met alle betrokkenen (ouders, personeel, directie en 
schoolbestuur). Zo bereiden we onze leerlingen in gedeelde 

verantwoordelijkheid voor op de arbeidsmakt, hogere studies en het leven in al 
zijn facetten.  
 

Visie 
 

Hier groeit talent! 
 

 Prizma Middenschool Izegem wil elk talent laten groeien vanuit de 

evangelische gedachte dat elk leven een gave en opgave is waarbij wij 
als school de opdracht hebben het goede, het mooie en het ware door te 

geven aan al onze jongen mensen. 
 

 Hier groeit talent door te vertrekken vanuit de leerling en zijn/haar 

leefwereld. Een aangename leef en –leeromgeving met begeleiding op 
maat staan hiervoor garant. 

 

 Hier groeit talent door kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden. 

Inhoudelijk sterke lessen onderwezen door professionele leerkrachten 
willen elk talent naar boven halen en stimuleren. Op deze manier 

begeleiden we onze jonge mensen in het kiezen voor de juiste 
toekomstmogelijkheden. 

 

 Hier groeit talent door de vorming van de totale persoon centraal te 
stellen. Hoofd, hart en handen kunnen en mogen op alle vlakken aan bod 

komen en dit op een creatieve, aanmoedigende manier. 
 

 Hier groeit talent door onze jonge mensen de dialoog te laten aangaan 

met onze snel veranderende samenleving. Een samenleving waarin zij 
hun eigen plek en inbreng moeten zoeken vanuit hun eigen talenten. 

 

 Hier groeit talent door het voorleven en doorgeven van waarden die ons 
als mens en samenleving beter maken. Waarden zoals 

verdraagzaamheid – respect – zorg  verantwoordelijkheid – 

hulpvaardigheid – inzet. 
 
 
 
 



  

Kernwoorden die staan voor Middenschool Izegem zijn: 

 christelijke inspiratie 

 kindvriendelijk 
 kwaliteit 

 totale persoon 
 dialoog 

 respect – zorg – inzet – verantwoordelijkheid  
 

EVANGELISCHE GEDACHTE 

 De evangelische gedachte vind je weer in de lessen godsdienst.  
 Ze wordt ook geruggensteund door een goed werkende werkgroep 

pastoraal.  
 Via een herstelgerichte aanpak willen we de leerlingen blijvend kansen 

geven. 
 De werkgroep pastoraal verzorgt onder andere de volgende activiteiten: 

o de startviering in de St.-Tillokerk. 
o bezinningen op belangrijke liturgische momenten tijdens het 

schooljaar 
o sponsorwandeltocht 

o voedselinzameling ten voordelen van De Stamper 
o stiftenverkoop voor de Damiaanactie 

o een verkoop voor een zelf uitgekozen project en voor Broederlijk 
Delen 

o posterbeurs 
 

DE LEERLING CENTRAAL 

 extra-murosactiviteiten die drempelverlagend werken en meehelpen bij 
het zorgen voor het welbevinden van de leerlingen 

 movie@middenschool 
 eigen opvoeder voor elk leerjaar 

 een sterk uitgebouwde Cel Leerlingenbegeleiding 
 redicodimaatregelen voor leerlingen met een leerstoornis 

 muziek beluisteren tussen de middag 

 Gelijke Onderwijskansen (GOK) 
 begeleide werkstudie  

 sessies leren leren 
 ICT tussen de middag 

 sportactiviteiten tussen de middag 
 deelname aan verschillende naschoolse sportcompetities (MOEV) 

 wedstrijd sportiefste klas  
 

KWALITEITSVOL ONDERWIJS 

 in een groene omgeving, in een warme school 
 aanschouwelijk onderwijs: excursie aardrijkskunde, workshop 

prehistorie… 
 overal wifi, internet, gebruik van i-pads, laptopproject 

 smartschool 
 beamer, laptop of pc en projectiescherm in elke klas 

 gevarieerde didactische werkvormen 
 objectieve, juiste oriëntering 

 studiekeuzeloopbaanbegeleiding volgens een uitgewerkt traject 



  

de totale persoon 

 een eigen schoolbibliotheek 

 crea tussen de middag 
 ukelele, djembé, gitaarlessen 

 cultuur: optredens en toneel op school of in de leest 
 dag van de smaak 

 gezondheidsbeleid: rookvrije klassen, afval sorteren, helpen bij het 
opnetten van het schooldomein, actie ‘doe het in de vuilbak’ 

DIALOOG 
 open, snelle en duidelijke communicatie 

 leerlingenraad 
 ouderraad 

 directieraad  
 schoolraad 

WAARDEN  
 verdraagzaamheid 

 respect 

 zorgzaamheid 
 verantwoordelijkheid 

 inzet 
 hulpvaardigheid 

 BRONS: beleefdheid, respect, orde, netheid, stiptheid 
 aanleren van dresscode, netiquette, theateretiquette, kerketiquette… 

 

 


