
 

Safe college 

* ASO van 1A tot en met 3e graad wi-we. 

* Aandacht voor individuele interesses. 

* Extra vaardigheden bovenop ASO. 

* 100% gedragen door (vakbekwame)  

   vrijwilligers.  

* Ouders mogen mee coachen. 

Protestants-evangelisch 

 Secundair Onderwijs 

Safe college 

Varkensstraat 4 

Frederik de Merodestraat 18 

2800 Mechelen 
 

tel.: 015-298 438 

e-mail: info@s-a-f-e.be 
 

rek.nr.: BE68 9731 03411734 

 

ANBI: 82  42 97 167 

instellingsnummer: 131243 

? 

Infoavond 

Kom de sfeer opsnuiven! 

Maandag 5 juni   
van 19.00 uur tot 21.00 uur 
Bevestig je komst: info@s-a-f-e.be 

 
 
Herbekijk het concert: 
s-a-f-e.be/video/2022-09-
03LIVE.mp4 

 

Herbekijk de valentijnsactie: 
media.united7.tv/s-a-f-e/ 

 

 
Herbekijk de musical:   
united7.tv/livenl 

Word  

jij onze 

collega? 



Wil je helpen? Heel graag! 

Voorbede: geef je e-mailadres door om op de 

hoogte te blijven van de actuele gebedspunten. 

Praktisch: ben je Bachelor of Master en wil jij je 

knowhow delen? Jouw bijdrage is van 

onschatbare waarde!  Heb je geen 

onderwijsbevoegdheid maar wel een hart voor 

jongeren? Jouw helpende handen zijn meer dan 

welkom zoals bijvoorbeeld logistieke en/of 

administratieve ondersteuning, hulp bij 

excursies, ... 

Financieel: Safe wordt niet gesubsidieerd. 

Ouders dragen toch niet meer bij dan 

gebruikelijk in het secundair. Alle medewerkers 

van Safe zetten zich dan ook kosteloos en 

vrijwillig in.  Toch zijn er nog tal van kosten die 

enkel door giften gedragen kunnen worden. Heb 

je het op je hart om Safe te ondersteunen? 

Alvast hartelijk bedankt!  

Rekeningnummer: BE68 9731 03411734 

ANBI: 82  42 97 167. 

Waar staat SAFE college voor? 
Secundair Algemeen christelijk 
Futuristisch Educatief  

Secundair: 1A tot en met zesde jaar ASO (wi-we) met 

erkenning van de Vlaamse Overheid. Dit houdt in dat 

Safe getuigschriften en diploma  mag uitreiken die 

toegang geven tot hoger onderwijs. Ook studietoelagen 

worden toegekend.  Per 1 september  werd de 

erkenning ingetrokken. Dit is momenteel in behandeling 

bij de Raad van State. 

Algemeen christelijk: Jezus Christus is ons voorbeeld. 

Hem willen we beter leren kennen en in Zijn voetsporen 

treden. De Bijbel is daarbij een belangrijke leidraad.  

Futuristisch: Safe wil toekomstgericht werken door elke 

leerling maximaal voor te bereiden op zijn/haar 

toekomst, niet alleen cognitief, maar ook: 

* praktisch: klussen, koken, naaien, tuinieren, enz., 

* sociaal en emotioneel: leren dienen, volhouden,     

   omgaan met stress, communiceren, karakter-   

   vorming, verantwoordelijkheidszin, 

* artistiek: muziek, dans, woord, persoonlijke        

   talenten ontdekken en ontwikkelen. 

Educatief: respect en verdraagzaamheid voor ieders 

eigenheid vinden we belangrijk zodat extremisme en 

fanatisme geen plaats krijgen. 

Nog nooit eerder was ik zo gemotiveerd om er echt 
voor te gaan en mij 100% in te zetten voor school. 

Ondanks dat het niet altijd even gemakkelijk is (veel 
taken/toetsen)  weet ik waarvoor ik werk. De leer-

krachten zijn heel bemoedigend en wij als leer-
lingen steunen elkaar door dik en dun. Elisya,  16 jaar 

~~~ 
We zingen elke dag samen met de hele school lie-
deren voor de Heer. Dat vind ik heel fijn en maakt 

mij erg blij om de dag zo te beginnen. Daarom vind 
ik Safe een geweldige school.      Lisa, 12 jaar  

~~~ 

 
Ik ben hier gegroeid op zoveel verschillende vlak-
ken. Safe heeft me dingen geleerd die ik nergens 

anders had kunnen leren.  Natan, 14 jaar 
~~~ 

 
De sfeer binnen in de groep is echt super, we zijn 

net gewoon een grote familie! 
We startten het schooljaar met een knal, we moch-
ten meedoen met een gospelconcert van Rebekka 

en Iwan Sahertian, dat was zo tof! 
Ik ga met veel plezier elke dag naar school. 

Elaia, 13 jaar. 
~~~ 

 
De studies worden hier heel serieus genomen. We 
gaan snel, maar er wordt wel voor gezorgd dat ie-
dereen het begrijpt! Er hangt een toffe sfeer en ik 
kan helemaal mezelf zijn, omdat ik weet dat nie-

mand me zal veroordelen. Ik voel mij helemaal vei-
lig, geliefd en welkom hier op Safe! Naëmi, 14 jaar 

~~~ 

 
Ik zit nu in mijn laatste jaar en ik ben echt blij als ik 

terugkijk naar de afgelopen 5 jaren. Deze school 
heeft mijn leven verrijkt. Ik heb hier gitaar leren 

spelen. Nu schrijf ik zelfs mijn eigen liedjes.      
Beny, 17 jaar  


