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Samen zijn we uniek



Wil jij meer weten over onze secundaire 
scholen in Hamme, Lokeren en Zele?
Kijk dan snel binnenin!

07:23



De Karwij 
Durmelaan 118  
9160 Lokeren
09 348 67 86 
www.de-karwij.be

Warm 
Deskundig 
Dynamisch

Op zoek naar een school waar men aan de slag 
gaat met jouw talenten, rekening houdend met jouw 
mogelijkheden? Dan is BuSO De Karwij ongetwijfeld 
“the place to be”: onderwijs op maat in een warme, 
deskundige en dynamische omgeving. Kom alles over 
ons te weten via onze website. Tot snel! 07:34



KOHa Heilig Hart 
Slangstraat 12  
9220 Hamme 
052 47 24 81 
www.kohamme.be

KOHa Sint-Jozef 
2de en 3de graad

Samen geven  
we vorm aan  

jouw toekomst.

Naar school gaan in KOHa secundair betekent naar 
school gaan waar je woont, waar je je vrienden 
hebt, waar je je hobby’s doet. Hier kennen we jou 
en willen we jou nog beter leren kennen. 
Je zet je eerste stapjes in KOHa Heilig Hart, onze 
middenschool, de springplank naar de 2de en 3de 
graad in KOHa Sint-Jozef. Twee scholen die samen 
één geheel vormen en een heel ruim studieaanbod 
hebben. Samen sterk en heel dichtbij! 07:45



OLVI-Pius X 
Collegestraat 1  
9240 Zele 
052 44 92 26   
https://website.olvi-piusx.be

OLVI-Pius X Zele,  
een open en warme  
school voor iedereen!

Voor ons is iedereen gelijkwaardig! We zetten sterk 
in op een warm onthaal en ook ‘Leren Leren’ is 
voor ons een prioriteit. We loodsen je graag door 
de nieuwe lokalen, de nieuwe vakken, de nieuwe 
handboeken ...    08:05



Campus  
Sint-Lodewijk 
2de en 3de graad

Campus  
Sint-Teresia 
Eksaarde-dorp 1A 
9160 Lokeren 
09 346 81 50

Campus  
Sint-Laurentius 
2de en 3de graad

Campus  
CREO 
Heilig Hartlaan 1A 
9160 Lokeren 
09 348 61 39 
www.vlot.be

Aanmelden voor een 
school in Lokeren of 
Eksaarde kan door 
de code hiernaast in 
te scannen.

Geloof in jezelf. Wij geloven 
alvast in jou en in jouw toekomst! 
Scan de QR, we willen heel graag 
met jou kennismaken!

08:19
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