Safe college
Info over producten/diensten
* 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.

Safe college
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen
tel.: 015-298 438
e-mail: info@s-a-f-e.be

?

Word
jij onze
collega?

rek.nr.: BE68 9731 03411734

Christelijk Secundair Onderwijs

Wil je helpen? Heel graag!

Waar staat SAFE college voor?
Secundair Algemeen christelijk
Futuristisch Educatief
Secundair: 1A tot en met zesde jaar ASO (wis-we) met
erkenning van de Vlaamse Overheid. Dit houdt in dat

Ik ben heel dankbaar dat ik in Safe zit, omdat mijn ontwikkeling en groei als tiener er echt positief door beïnvloed
wordt. Het is elk jaar weer een avontuur. Zo zijn we afgelopen jaar naar een andere locatie verhuisd. Dat was heel
spannend. In Safe bidden en zingen we iedere ochtend.
Ik vind het echt mooi dat we samen als tieners God kunnen aanbidden en Zijn aanwezigheid mogen ervaren doorheen de lessen.
Je komt je ‘eigen ik’ tegen: doordat je in een kleine groep zit, kan
je je niet ‘verstoppen’. Je kunt
alleen jezelf zijn. Ik heb kijkstage
kunnen doen bij een gynaecoloog.
Ik mocht consultaties bijwonen en
een bevalling. Een ervaring om
nooit te vergeten! Loïs-Gloria - 16 jaar

Safe getuigschriften en diploma mag uitreiken die

Algemeen christelijk: Jezus Christus is ons voorbeeld.
Hem willen we beter leren kennen en in Zijn

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.

toegang geven tot hoger onderwijs. Ook
studietoelagen worden toegekend.

Voorbede: geef je e-mailadres door om op de

Ouders dragen toch niet meer bij dan

Ik vind het heel leuk dat ik hier
mag zijn. Ik voel me hier thuis en
heb leuke klasgenoten.
Merveille - 13 jaar

gebruikelijk in het secundair. Alle medewerkers
van Safe zetten zich dan ook kosteloos en
vrijwillig in. Toch zijn er nog tal van kosten die

voetsporen treden. De Bijbel is daarbij een belangrijke

enkel door giften gedragen kunnen worden. Heb

leidraad.

je het op je hart om Safe te ondersteunen?
Alvast hartelijk bedankt!

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, karaktervorming, 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.

Ik ben hier gegroeid op zoveel verschillende vlakken. Safe heeft me
dingen geleerd die ik nergens anders had kunnen leren.
Natan - 14 jaar
Ik vind het fijn dat er zoveel
rekening wordt gehouden
met persoonlijke interesses.
Elk jaar gaan we ook naar
Opwekking. Dat is één van de
leukste events die we met
Safe bijwonen.
Julie - 17 jaar.

Rekeningnummer: BE68 9731 03411734
ANBI: 82 42 97 167.

