
‘Hier groeit talent’ vat samen wie wĳ zĳn.  
Hier kan je jouw talent ontwikkelen.  
Jouw toekomst is wat ons drĳft. Wĳ ondersteunen jou  
vol warmte en deskundigheid om je talent te ontwikkelen  
en je als mens te ontplooien. We werken kleinschalig en  
vinden zelfstandigheid superbelangrĳk.

Made by Sint-Paulus

secundair onderwijs

Hier groeit
talent.



Je komt in een krachtige onderwĳsomgeving terecht waar je  
volop leerkansen krĳgt. Een gemotiveerd schoolteam daagt je  
elke dag opnieuw uit via gevarieerde en activerende werkvormen.  
Je krĳgt tools om succesvol hogere studies aan te vatten en uit te 
groeien tot een kritische, zelfstandige wereldburger.  
We bieden kwalitatief onderwĳs aan dat durft te streven naar meer.

 

Groeien doe je niet alleen. Je komt terecht op een warme 
school waar je je echt thuis voelt, een geborgen omgeving 
met respect voor wie je bent. Welkom!

Onze visie



Onze studierichtingen
1ste GRAAD 3de GRAAD

Campus Marathonstraat

Campus E. De Deynestraat Campus E. De DeynestraatCampus E. De Deynestraat

Derde jaar doorstroom
• economische wetenschappen
• humane wetenschappen  

(in aanvraag)
• Latĳn
• moderne talen
• natuurwetenschappen
Vierde jaar
• economie
• Latĳn
• wetenschappen

2de GRAAD

Derde jaar doorstroom
• humane wetenschappen
• maatschappĳ en welzĳns- 

wetenschappen (in aanvraag)
Vierde jaar
• humane wetenschappen

• humane wetenschappen1A 
• talent
2A basisoptie
• maatschappĳ en welzĳn
• moderne talen en wetenschappen

1A 
• klassieke talen Latĳn
• talent
2A basisoptie
•  economie en maatschappĳ
• klassieke talen 
• maatschappĳ en welzĳn
• moderne talen en wetenschappen
• STEM-wetenschappen

• economie-moderne talen
• economie-wiskunde
• Latĳn-moderne talen
• Latĳn-wetenschappen
• Latĳn-wiskunde
• moderne talen-wetenschappen
• wetenschappen-wiskunde
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Sint-Paulus? 
Dat zĳn 3 kleinschalige campussen in de stad of in het 
groen. Je wordt persoonlĳk begeleid zodat je je thuis voelt 
en jezelf kan zĳn. 

• 
Deze campus ligt in het verlengde van de Boudewĳnstraat 
die uitloopt op het Maria-Hendrikaplein. De school bevindt 
zich op 5 minuten van het Sint-Pietersstation.

• Campus Ebergiste De Deynestraat
De campus ligt in een groene omgeving, tussen de 
Oudenaardsesteenweg, de Zwĳnaardesteenweg, de 
Ringvaart en de wĳk Nieuw Gent. Vlakbĳ de school is een 
bus- en tramhalte.

• Campus Marathonstraat 
Deze campus ligt op wandelafstand van het station.  
In 10 minuutjes sta je aan het Sint-Pietersstation. 

Internaat 
Jongens en meisjes van het 5de leerjaar tot en met het 
7de middelbaar uit alle scholen binnen de Gentse regio zĳn 
welkom op ons kleinschalig internaat met plaats voor 40 
internen. 

Campus Ebergiste  
De Deynestraat  
E. De Deynestraat 2A
9000 Gent
09 222 11 66

Internaat 
E. De Deynestraat 2G
9000 Gent
09 222 11 66

Welkom op onze  
kleinschalige campussen! secundair onderwijs

Campus Patĳntjestraat
Patĳntjestraat 45
9000 Gent
tel. 09 222 38 22

Campus Marathonstraat 
Marathonstraat 35
9000 Gent
tel. 09 221 15 33

Alle info en foto’s van onze school vind je op www.sintpaulusgent.be 
Volg ons op Instagram en facebook 


