In welke richting ?
eerste graad
2 uur per week
 in alle richtingen
(soms facultatief)
4 uur per week
 1A Sport +
 1B

Ruiteropleiding Waregem
Algemene visie: studeren moet, sporten mag!
De studies komen op de eerste plaats. We vinden het
belangrijk dat leerlingen een richting kiezen die bij hun
interesses en mogelijkheden past. Daarnaast kiezen de
leerlingen ruitersport als keuzevak.

Aard van de ruiteropleiding
 De lessen worden gegeven door ervaren lesgevers
van Sport Vlaanderen Waregem op de accommodatie
van het Sport Vlaanderen-ruitercentrum.
 Het behalen van brevetten (A, B of initiator) is het
einddoel.
 Een eigen paard kan, maar is geen must. Er kan
gewerkt worden met paarden van Sport Vlaanderenruitercentrum.
 Er wordt gewerkt in verschillende niveaugroepen.
 Iedereen is welkom, ongeacht het niveau.

Internaat
 Internaat kan, maar is geen must
 Het sportinternaat biedt een oplossing voor wie niet in
de buurt van Waregem woont.
 Anderhalf uur verplichte studie per dag.
 Dagprijs is 17 euro, inclusief maaltijden.

Campus Middenschool
J. Duthoystraat 34
8790 Waregem
tel. 056 60 37 09
groenhove.ms@g-o.be

tweede / derde graad
2 uur per week
 ASO
 Latijn
 Economie
 Wetenschappen
 Wetenschappen-sport
 Humane
 Humane-sport
 TSO
 Handel
 Elektromechanica
 STW
 2de graad BSO
 Hout
 Metaal
 Voeding-verzorging
 Haarzorg

kostprijs
€ 220 per schooljaar voor 2 uur/week
€ 430 per schooljaar voor 4 uur/week
(busvervoer inbegrepen)

Campus Atheneum
Westerlaan 69
8790 Waregem
tel. 056 60 73 74
groenhove.ka@g-o.be

Sportinternaat
Westerlaan 69
8790 Waregem
tel. 0492 72 18 06
sportinternaat.waregem@g-o.be
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