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Annuntia-Instituut
Turnhoutsebaan 430 a

2110 Wijnegem 
Tel: 03 355 15 00 

www.annuntia.be

Sint-Jozef Instituut
Jozef Hendrickxstraat 153 

2900 Schoten
Tel: 03 680 15 80 

www.sjs.be

Sint-Cordula-instituut
Wilgendaalstraat 7 

2900 Schoten 
Tel: 03 658 94 49 

www.sintcordula.be

Heilig Hart van 
Maria-instituut 

Oudaen 76.2 
2970 ‘s Gravenwezel 

Tel: 03 658 12 62 
www.hhvm.be

Mater Dei-Instituut
Bredabaan 394
2930 Brasschaat
Tel: 03 651 86 51 

www.materdeibrasschaat.be

Vita et Pax-College
Victor Frislei 18 
2900 Schoten 

Tel: 03 658 52 33 
www.vitaetpax.be

Sint-Eduardusinstituut
Broeder Frederikstraat 3

2170 Merksem
Tel: 03 645 84 08

www.sint-eduardus.be

Kristus Koning 
Het Kompas
Bethaniënlei 5

2960 Sint-Job-in-’t-Goor
Tel: 03 217 03 50

www.busokristuskoning.be



Beste ouders 
Beste twaalfjarige

De 8 katholieke scholen van de scholengemeenschap 
Voorkempen bieden eigentijds en degelijk 
onderwijs aan en zullen dat, in het veranderende 
onderwijslandschap met bijhorende uitdagingen, 
blijven doen.

In de observerende en oriënterende eerste graad 
ontdekken jongeren wie ze zijn, waar hun talenten 
en ambities liggen en welke drempels ze kunnen 
overwinnen. Zo maken zij een bewustere keuze voor 
een studierichting in de tweede graad. 

Op 1 september 2023 wordt het aanbod in het eerste 
jaar van de derde graad vernieuwd. Hoe elke school 
dat concreet invult, ontdekt u in deze folder.

Voor een aantal studierichtingen wachten we nog op 
de goedkeuring van de overheid. Midden maart 2023 
zal het definitieve aanbod per school gekend zijn.

De vermelde informatie- en inschrijvingsmomenten 
houden geen rekening met mogelijke 
coronamaatregelen. U vindt de meest actuele 
informatie steeds terug op de websites van de scholen.

►  Donderdag 26 januari 2023 van 17u15 tot 20u00: 
 Scholenbeurs Cultureel centrum Deurne,
 Frans Messingstraat 36 te Deurne
► Woensdag 1 februari 2023 van 17u30 tot 20u30:
 Scholenbeurs De Kaekelaar,
 Sint-Cordulastraat 10 te Schoten
► Donderdag 9 februari 2023 van 17u30 tot 20u00:
 Scholenbeurs Dienstencentrum Werf 44,
 Schoolstraat 44 te Schilde 
► Woensdag 1 maart 2023 van 17u30 tot 20u00:
 Scholenbeurs Gemeentepark 5 te Brasschaat

              Hartelijke groeten

              Geneviève Vanneste
              Coördinerend directeur 
Meer informatie via www.sgvoorkempen.be

Deze brochure werd grafisch opgemaakt door de leerlingen 
van 6 Drukvoorbereiding, Sint-Cordula-instituut te Schoten.



Een warme, leerrijke school …
Een school is zoveel meer dan een lespakket, het is een echte beleving. 
Daarom hechten we bij Mater Dei veel belang aan een warm schoolklimaat 
en wederzijds respect. Daar werk je natuurlijk niet alleen aan. Je klastitularis, 
het enthousiaste lerarenteam en de leerlingenbegeleiders staan altijd 
klaar om jou te bij te staan, zodat jij straks helemaal klaar bent voor de 
arbeidsmarkt of het hoger onderwijs. Mater Dei heeft aandacht voor 
traditie én vernieuwing in het katholiek onderwijs van de 21e eeuw. Kortom: 
een school waar innovatie en traditie hand in hand gaan!

… in het hartje van Brasschaat!
Mater Dei heeft een unieke ligging: midden in het bruisende hart van 
Brasschaat, maar toch op wandelafstand van het groene gemeentepark. 
Dat maakt dat onze school heel eenvoudig én veilig te bereiken is met de 
fiets, de auto of het openbaar vervoer. 

Welkom in Mater Dei
waar je leert vanuit je kracht!



Oog voor talent, vanaf het eerste moment 
Alle leerlingen krijgen een laptop met touchscreen zodat we kunnen inspelen 
op de digitale toekomst. Dit betekent dat leerlingen altijd toegang hebben tot 
multimedia, e-books, leerplatformen, leerpaden, enzoverder. Het investeren in een 
laptop voor onze leerlingen is een investering in de digitale basisgeletterdheid van 
de toekomst.

In 1B werken we heel individueel in kleine klasgroepen, waardoor iedereen 
voldoende aandacht krijgt om te groeien. Naast de sterke focus op praktijk, 
verdiep je je tijdens de differentiatie-uren extra in Nederlands en wiskunde. 

In 1A kan je kiezen tussen 2 opties. In de optie remediëring ligt de klemtoon op 
de verwerking van de basisleerstof. In de optie verdieping ligt het tempo hoger, 
waardoor je ook wordt uitgedaagd om verdiepende en verbredende leerstof te 

verwerken. 

… waardoor jouw toekomst nu al start!
Of je nu theoretisch of praktisch ingesteld bent, in de volledig uitgeruste vaklokalen 
van Mater Dei voel je je ongetwijfeld meteen thuis. Toch gaat Mater Dei net iets 
verder dan gewoon lesgeven. We organiseren allerhande activiteiten buiten 
gewone lessen: excursies, toneelvoorstellingen en de sportdag. Bovendien zorgen 
we er elke dag voor dat jij je goed voelt op school, in de klas en op de speelplaats, 
dat je op een efficiënte manier leert leren en dat je het juiste duwtje in de rug krijgt 
als je schoolcarrière bij ons afloopt. Zo leggen we samen een brede basis voor jouw 
toekomst!

 “De slogan ‘Leren vanuit je kracht’ hoort bij onze 
school. Leerkrachten kijken wat jou het beste ligt, dat 

is gewoon super!” – Anbar



Bredabaan 394, 2930 Brasschaat www.materdeibrasschaat.be03 651 86 51

1A 1B

1 optie VERDIEPING/UITBREIDING optie REMEDIËRING 1u DIFFERENTIATIE (Ned/wis) 
en 1u ICT-VAARDIGHEDEN

2A 2B

2 basisoptie MAATSCHAPPIJ & WELZIJN
interessegebieden: mode, verzorging en lichaamsverzorging

basisoptie 
MODERNE TALEN & 
WETENSCHAPPEN

basisoptie  
MAATSCHAPPIJ & WELZIJN

basisoptie  
ECONOMIE & ORGANISATIE

DOORSTROOM HOGER ONDERWIJS DOORSTROOM / ARBEIDSMARKT VOORBEREIDING ARBEIDSMARKT 

3
+
4

Natuur-
wetenschappen

Humane 
wetenschappen

Maatschappij- 
en Welzijns-

wetenschappen

Bedrijfs-
wetenschappen

Bedrijf en 
organisatie Maatschappij en welzijn Moderealisatie en 

textielverzorging
Zorg en 
welzijn

5 Wetenschappen -
wiskunde

Humane 
wetenschappen

Welzijns-
wetenschappen

Bedrijfs-
wetenschappen

Bedrijfs-
organisatie

Internationale 
handel en 

logistiek

Opvoeding 
en 

begeleiding

Gezondheids-
zorg Moderealisatie Basiszorg en

ondersteuning

ASO TSO BSO

6 Wetenschappen - 
wiskunde

Humane 
wetenschappen Handel

Gezondheids- 
en welzijns-

wetenschap-
pen

Sociale en 
technische

wetenschap-
pen

Moderealisatie 
en verkoop Verzorging

7 Modespecialisatie 
en trendstudie

Kinderzorg
thuis- & bejaardenzorg/

Zorgkundige



BELANGRIJKE DATA

DIGITALE INFOAVOND OUDERS 6e LEERJAREN 
dinsdag 7 maart 2023 om 19.30 u.

KIJKDAG 
zaterdag 11 maart 2023 van 14 tot 17 u.

INSCHRIJVINGEN: Nieuw

1e jaar
Alle secundaire scholen van Brasschaat 
werken met een digitaal aanmeldsysteem voor 
inschrijvingen in het 1e leerjaar A en B.

Meld je kind digitaal aan in de periode 27 maart - 
21 april 2023. 
Op 15 mei 2023 verneemt u in welke school uw 
kind ingeschreven kan worden. Vanaf die datum 
plannen we de inschrijvingsgesprekken op school. 
Indien er op dat moment nog vrije plaatsen zijn, 
kunnen ook vrije inschrijvingen ingepland worden.

2e - 7e jaar: vrijdag 30 juni 2023 van 13 tot 18 u.

Voor meer informatie: 
raadplaag onze website 
www.materdeibrasschaat.be



Leerlinggericht 
Het Sint-Cordula-instituut in Schoten is een 
middelgrote school die inzet op leer-en leefzorg 
voor iedereen. De onthaalweken in september, een 
wekelijks klasuur met de titularis en een peter/meter 
uit de tweede of derde graad zorgen ervoor dat 
onze eerstejaars een vlotte overstap maken naar 
het secundair.

Open dialoog
Ouders kunnen de vorderingen van hun kind van 
nabij opvolgen via Smartschool.
Onze leerlingen kunnen een beroep doen op hun 
titularis, vakleerkrachten en leerlingbegeleiders 
om hen te coachen, zowel op studievlak als in hun 
socio-emotionele ontwikkeling.

in
st

itu
utSINT

CORDULA



Groeikansen
In onze school heb je tijd, ruimte en opties om je 
persoonlijke talenten en interesses te ontdekken voor 
je een definitieve studiekeuze maakt. Met een brede 
algemene vorming in de eerste graad, een ruime 
waaier aan keuzevakken in het 2de jaar en specifieke 
studierichtingen en finaliteiten in de 2de en 3de graad, 
blijft alles mogelijk.

Gevarieerde lessen, vakoverschrijdende projecten, 
teambuilding, klasactiviteiten, ... met talloze initiatieven 
stimuleren we kwaliteitsvol onderwijs en sociale 
vaardigheden. Dankzij buitenlandse reizen, internationale 
stages, e-Twinning, contacten met de academische 
wereld en het beroepenveld verruim je je blik op de 
wereld en maak je kans op interessante ontmoetingen. 
Zo stap je na je secundair onderwijs met de nodige 
kennis, competenties en vriendschapsbanden de wijde 
wereld in

ICT
Digitale vaardigheden zijn onmisbaar in je toekomstige
carrière. Daarom zijn zij geïntegreerd in de dagelijkse
schoolwerking.

- Onze leerlingen werken met een eigen laptop.
- Om een vlotte start te garanderen, krijgen de 

leerlingen van het eerste jaar een ICT-bad.
- Onlinemateriaal wordt ingezet in de verschillende 

lessen.
- Het digitaal schoolplatform Smartschool is een 

vertrouwd communicatiemiddel. 
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SintCordulaSchoten

www.sintcordula.be
03 658 94 49

directie@sintcordula.be

DOORSTROOM DUBBELE FINALITEIT ARBEIDSMARKTGERICHT
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Humane
wetenschappen

Bedrijfs-
wetenschappen

Taal en 
communicatie

Bedrijf en 
organisatie

Grafische
technieken

Organisatie
en logistiek

Publiciteit
(Decor en etalage)
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ondersteunende 

informatica-
wetenschappen

Taal en 
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Software-
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en data-
beheer
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organisatie

Grafi-
media

Cross-
media

Onthaal
organisatie 

en sales

Data-
communi-
catie- en 
netwerk-

technieker

Duaal
logistiek

Decor, eta-
lage en

publiciteit

Duaal
printmedia

7 Commercieel
assistent

Logistiek 
assistent 

magazijn duaal

Duaal operator digitaal 
drukken in de printmedia / 

papier- en karton-
verwerking

BSO

1A met 3 projecten 1B met 3 projecten

1 Moderne vreemde talen (focus Engels), STEM-technieken, kunst en creatie Maatschappij en welzijn, STEM-technieken, kunst en creatie

2A met 1 keuze uit 4 basisopties 2B met 3 basisopties

2
Optie 

moderne talen - 
wetenschappen

Optie 
economie - 
organisatie

Optie 
STEM pakket 

grafische media

Optie 
kunst - creatie Economie en organisatie, STEM-technieken, kunst en creatie

DOORSTROOM DUBBELE FINALITEIT ARBEIDSMARKTGERICHT
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wetenschappen

Bedrijfs-
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Duaal
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Richtingen 3de graad onder voorbehoud. 



Infomomenten 
Een digitale schoolvoorstelling staat 
klaar op de website. 

Individuele rondleiding op afspraak voor 
het 1ste jaar 
● woensdag 22 maart 2023 

   van 13 uur tot 16 uur

Kijkdag met rondleidingen en kans tot 
vragen stellen 

● vrijdag 28 april 2023  

   van 15 uur tot 20 uur

Inschrijvingen
Voor 1A en 1B  
● Digitaal aanmelden via V-ICT-OR (gemeente Schoten/    

   Brasschaat/Schilde). Link via onze website.  

● Aanmelden tussen 27 maart en 21 april  

● Toewijzing aan je voorkeurschool ten laatste 15 mei 

● Vrije inschrijvingen vanaf 16 mei

Voor alle andere jaren 
● Inschrijvingen* vanaf 30 juni om 11.00 uur op school  
   (*afhankelijk van beschikbare plaatsen)



Onze school
 
Onze passie is het aanwakkeren van je interesse 
voor wetenschappen en technologie. We helpen 
je bij het ontwikkelen van je STEM-vaardigheden. 
Ons team gemotiveerde leerkrachten staat 
daarom klaar om samen met jou al je talenten 
te ontdekken en je interesses te ontplooien. Een 
warme school betekent ook aandacht voor 
differentiatie: leerkrachten trachten de leerlingen 
in hun vakken telkens uit te dagen om te groeien 
tot een volgend niveau. Onze leerlingen leren 
en werken als team in een vooruitstrevende 
omgeving waar zelfontplooiing centraal staat. 
Zo bereiden we jou voor op een mooie toekomst 
aan de universiteit, de hogeschool en de 
arbeidsmarkt.



STEM

(Science, Technology, Engineering, Mathematics)

Ons STEM-onderwijs vormt dé ideale start voor jouw toekomst 
als ingenieur, elektricien, lasser, wetenschapper … .

Het Sint-Jozefinstituut is een STEM-school in centrum Schoten 
met verschillende richtingen in de D-, D/A- en A-finaliteit. In 

onze opleidingen leggen we het accent op de verschillende 
domeinen van STEM. We beschikken over modern uitgeruste 
praktijklokalen. Onze leerkrachten zetten in de lessen sterk in 
op 21ste-eeuwse vaardigheden. Je leert naast vernieuwend 
en oplossingsgericht denken ook resultaatgericht handelen. 

Het Sint-Jozefinstituut biedt een brede waaier STEM-richtingen 
aan van theoretisch tot zeer praktisch. Het innoverend en 
projectmatig werken op onze school, verhoogt je kans op 

succes bij je verdere studies of een professionele loopbaan.





Inschrijvingen
Bezoek onze website www.sjs.be.

Maak een afspraak via inschrijvingen@sjs.be. 

Bereikbaarheid
De school is veilig bereikbaar met de fiets vanuit de 
omliggende gemeenten. Volgende bussen van de Lijn 
brengen je tot vlak bij de school:
Lijn 600: Hoogstraten - Antwerpen
Lijn 601: St.Job - Antwerpen
Lijn 602: Meer - Hoogstraten - Antwerpen
Lijn 621: Antwerpen - Schoten
Lijn 610: Antwerpen - Oelegem
Lijn 629: Antwerpen - Brecht 
Lijn 620: Antwerpen - Hoogstraten - meer
Lijn 780: Zandvliet - Wijnegem

Meer informatie?

     www.sjs.be
     info@sjs.be
     03 680 15 80



Vita et Pax-college: kleinschalig en eigentijds

Vita et Pax-College
Victor Frislei 18, 2900 Schoten 

Tel: 03 658 52 33 
info@vitaetpax.be 
www.vitaetpax.be

Onze leerlingen krijgen een stevige intellectuele 
uitdaging en worden in een warme, kleinschalige 

omgeving begeleid op hun weg naar volwassenheid. 
We stimuleren hun leergierigheid en creativiteit. 

We leren hen zich weerbaar en respectvol op te 
stellen, beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid 

te dragen. Dit gebeurt niet alleen met de neus in de 
boeken, maar ook in diverse activiteiten binnen en buiten 

de schoolmuren. 

Onze mooie, groene omgeving zorgt ervoor dat de leerlingen 
zich tijdens de pauzes echt kunnen ontspannen. Ook op sportief vlak 

komen ze ruim aan hun trekken. 

De moderne lokalen zijn allemaal uitgerust met een digiboard en sinds de 
digisprong beschikt ook elke leerling over een eigen chromebook.  Zo 
kunnen de nieuwe onderwijsvormen vlot worden geïmplementeerd in de 
lessen.



Een klassieke opleiding
Op ons college bieden wij zowel 

talengerichte als wetenschappelijke 
en wiskundige richtingen aan. Tot 

het vierde jaar altijd in combinatie 
met Grieks en/of Latijn, in 5 en 6 

kan je ook kiezen voor de richting 
Wetenschappen-wiskunde zonder 

een klassieke taal. 
 

Sober en stijlvol
Stijl, soberheid en solidariteit vinden 

we belangrijk. Daarom kiezen we 
onder meer voor een schooluniform. 

Marineblauw en grijs zijn hierin 
de hoofdkleuren, uitgebreid met 

bordeauxrood voor enkele 
kledingstukken.

Leerlingenparticipatie
De leerlingenraad, Paxion, is de spreekbuis 
van de leerlingen. Paxion levert een 
bijdrage aan de dialoog tussen al wie bij het 
schoolleven betrokken is. Verder organiseert 
de leerlingenraad leuke activiteiten zoals een 
sinterklaashappening, valentijnsactie, dag 
van de jeugdbeweging, ...

Begeleiding op maat
Onze school is kleinschalig en dat zorgt 
voor een familiale sfeer! Elke leerling is 
uniek en krijgt persoonlijke aandacht en 
begeleiding. De titularis, leerkrachten en de 
leerlingbegeleider waken over de positieve 
evolutie van het studietraject en over de 
persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen, in 
samenspraak met de ouders.



Doorstroomfinaliteit

GRAAD 1

1 1ste leerjaar A met klassieke talen

2 Grieks - Latijn Latijn

GRAAD 2

3 + 4 Grieks - Latijn Latijn

GRAAD 3

5 + 6 Grieks - 
Latijn

Grieks - 
wiskunde (6/8)

Latijn - 
wiskunde (6/8)

Latijn - 
wetenschappen

Latijn - 
moderne talen

Wetenschappen - 
wiskunde (6/8)



Infomomenten
Tijdens het infomoment op zaterdag 18 maart 
van 10u tot 11.30u geven onze eerstejaars aan 

toekomstige leerlingen een rondleiding door 
de school.  De ouders krijgen ondertussen een 

voorstelling van de school en haar pedagogisch 
project.  U bent welkom na inschrijving via onze 

website.  

Aanmeldsysteem
Vanaf dit schooljaar zullen de inschrijvingen voor het eerste 
jaar via het centrale aanmeldsysteem van de gemeente 
werken.  Aanmelden kan tussen 27 maart en 21 april. 

Inschrijving
Inschrijven is mogelijk vanaf 16 mei.  Meer 
details krijgt u via de gemeente Schoten of 
Brasschaat.  Hou zeker onze website in het 
oog indien u in een andere gemeente woont.



Warme school, midden in ’t groen

Het Heilig Hart van Maria-instituut is een kleinschalige, 
warme school. Dagelijks verwelkomen wij een 500-
tal leerlingen uit verschillende gemeentes (Schilde, 
Schoten, Zoersel, Brasschaat, Brecht, Antwerpen, Ranst, 
Wijnegem…).

Ons schoolteam streeft naar het welbevinden van onze 
leerlingen. Zo hanteren we hartelijke omgangsvormen 
en hebben we aandacht voor onderlinge 
verdraagzaamheid en respect tussen leerling en 
leerkracht.

De groene ligging van onze nog nieuwe 
schoolgebouwen en de sportvelden stimuleren de 
verbondenheid met de natuur en zorgen voor de nodige 
rust tijdens pauzes.

Stapsgewijs maar doelbewust slaan we de weg van de 
digitalisering in. Elke leerling krijgt een laptop van de 
school in bruikleen tegen een billijke vergoeding. Op deze 
manier beogen we een leerwinst voor onze leerlingen, 
zetten we in op differentiatie en bouwen we verder aan 
kansen voor iedereen.



Starten in het eerste jaar?

1A STEM, als je sterk bent in 
wiskunde en wetenschappen. We 
zetten in op extra uren STEM en 
verdieping wiskunde.

1A Maatschappij en 
welzijn, als je sociaal voelend 
bent, creatief en geboeid door mens 
en milieu. We zetten extra in op 
remediëring tijdens het levelproject 
(FRA, NED, WIS). Of neem je misschien 
liever deel aan ons verkennend 
project? Zo kan je nieuwe interesses 
ontdekken of bestaande talenten 
ontwikkelen.

1B, omdat jij bovenal wil doen, 
zetten wij onze extra uren in op 
techniek. Het spreekt voor zich dat dit 
in een kleine klasgroep gebeurt.

In alle klassen van het 1ste jaar geven 
we ook extra aandacht aan ICT, 
Engels en leer- en leefvaardigheden.



  
Voorbereiding hoger onderwijs 
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Hoger onderwijs of arbeidsmarkt 
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Bereikbaarheid

Per fiets:
Er zijn vele veilige binnenwegen en de fietsen worden 
geplaatst in een veilige fietsenstalling.

Met de lijnbus vanuit:
Antwerpen - Merskem - Schoten - Oelegem - Schilde
(lijnbus 610 - www.delijn.be)

Heilig Hart van Maria-instituut
Oudaen 76.2
2970 ‘s-Gravenwezel (Schilde)
Tel.: 03 658 12 62
E-mail: secretariaat@hhvm.be
www.hhvm.be

    Heilig Hart van Maria-instituut 
    hhvm2970

Informatiemomenten

- Zaterdag 4 maart:
  voor leerlingen van het basisonderwijs en hun 

ouders
- Maandagavond 15 mei:
 voor alle kandidaat-leerlingen en hun ouders
- Vrijdagnamiddag 30 juni: 
  gerichte info voor alle kandidaat-leerlingen en 

hun ouders
- Tijdens de zomervakantie

 Op afspraak

 Via onze website en sociale media brengen we 
u op de hoogte van de concrete planning van 
onze informatiemomenten. We kiezen voor een 
persoonlijke aanpak, daarom werken we graag 
op afspraak voor een rondleiding, gevolgd door 
de mogelijkheid om aan te melden.

Voor een blik achter de 
schermen op het HHVM.



In het Annuntia-Instituut willen we graag samen met jou een verhaal 
schrijven, jouw verhaal! 

In een respectvolle, hartelijke en warme leef- en leeromgeving 
streven we naar een optimale voorbereiding op het hoger 
onderwijs.  Daarom zetten we in op theoretisch sterk en 
kwaliteitsvol onderwijs én op ‘net dat ietsje meer’.
Leren in onze school betekent eveneens 
leren d.m.v. activiteiten, zoals projecten, excursies en 
meerdaagse reizen, bedrijfsstages, … 

Persoonlijke begeleiding

Het welbevinden van onze leerlingen staat centraal. Wie zich goed 
voelt in de klas en op school kan zich immers optimaal ontplooien.
En dat vinden wij belangrijk. 

Alle wegen leiden naar … het Annuntia-Instituut

Door de centrale ligging zijn onze hedendaagse gebouwen makkelijk te bereiken vanuit alle 
randgemeenten. Rondom de school zijn veilige fietsstraten aangelegd. Leerlingen 
die per fiets naar school komen, kunnen gebruik maken van een overdekte en afgesloten 
fietsenstalling. Diverse bushaltes liggen in de onmiddellijke nabijheid van de school. 
Bovendien zijn de schooluren afgestemd op het openbaar vervoer. 



Welke keuze maak jij in 1A?

In het eerste leerjaar A krijgen al onze leerlingen hetzelfde basispakket algemene vakken (27uur). 
Daarnaast kiezen zij uit twee keuzepakketten (5uur):

ofwel Exploratie 
• 1 uur Frans, 1uur Nederlands en 1uur wiskunde extra: remediëring of verdieping bij de basisleerstof

•  1 uur ICT 

• 1 klasuur: leren leren, sociale vaardigheden, …

ofwel Klassieke talen 
• 4 uur Latijn, initiatie Grieks, antieke cultuur 

• 1 klasuur: leren leren, sociale 
vaardigheden, …    



*Onder voorbehoud

DOORSTROOM NAAR UNIVERSITEIT OF HOGESCHOOL

1
1A met keuzepakket van 5 uur:

KLASSIEKE TALEN EXPLORATIE

2
2A met keuze uit 3 basisopties:

KLASSIEKE TALEN STEM-WETENSCHAPPEN MODERNE TALEN EN WETENSCHAPPEN

3
+
4

ASO – DOORSTROOM TSO – DUBBELE FINALITEIT

LATIJN ECONOMISCHE 
WETENSCHAPPEN

HUMANE 
WETENSCHAPPEN MODERNE TALEN NATUUR-

WETENSCHAPPEN
BEDRIJF EN 

ORGANISATIE

5 LATIJN-
MODERNE TALEN

LATIJN-
WISKUNDE

ECONOMIE-
MODERNE TALEN

ECONOMIE-
WISKUNDE

HUMANE 
WETENSCHAPPEN MODERNE TALEN WETENSCHAPPEN-

WISKUNDE
BEDRIJFS-

ORGANISATIE
TAAL EN 

COMMUNICATIE*

6 LATIJN-
MODERNE TALEN

LATIJN-
WISKUNDE

ECONOMIE-
MODERNE TALEN

ECONOMIE-
WISKUNDE

HUMANE 
WETENSCHAPPEN

MODERNE TALEN - 
WISKUNDE

WETENSCHAPPEN-
WISKUNDE HANDEL SECRETARIAAT -

TALEN



Infodag

We plannen onze infodag op zaterdag 11 maart 2023  
in de namiddag. 

Hou onze website www.annuntia.be in de gaten 
voor meer informatie!

 
 

Inschrijvingen 2023-2024

Inschrijven na aanmelding voor 1A
Digitaal aanmelden kan via meldjeaan.antwerpen.be 
van maandag 27 maart 2023 (vanaf 9u30)
tot vrijdag 21 april 2023 (tot 17u).

De toegewezen leerlingen dienen zich digitaal in te schrijven 
tussen dinsdag 16 mei 2023 en maandag 12 juni 2023.

Indien er nog vrije plaatsen zijn, starten vanaf dinsdag 
16 mei 2023 de vrije inschrijvingen.

Inschrijven voor de hogere jaren
Zie onze website www.annuntia.be
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SINTSINT--EDUARDUSEDUARDUS  SPORT EN WETENSCHAPPENSPORT EN WETENSCHAPPEN
Het Sint-Eduardusinstituut is al decennialang een begrip in Merksem en de ruime omgeving. In de doorstroomrichtingen Het Sint-Eduardusinstituut is al decennialang een begrip in Merksem en de ruime omgeving. In de doorstroomrichtingen 
ligt de nadruk op wetenschappen, wiskunde en economie. Met de STEM-richting biedt de school een antwoord op de ligt de nadruk op wetenschappen, wiskunde en economie. Met de STEM-richting biedt de school een antwoord op de 
groeiende vraag naar (exact)-wetenschappelijke en wiskundige profielen op de arbeidsmarkt.groeiende vraag naar (exact)-wetenschappelijke en wiskundige profielen op de arbeidsmarkt.

Ook bouwde de school doorheen de jaren een stevige reputatie op met haar sportrichtingen. In de doorstroomrich-Ook bouwde de school doorheen de jaren een stevige reputatie op met haar sportrichtingen. In de doorstroomrich-
ting Sportwetenschappen worden veel wetenschappen en wiskunde afgewisseld met sport. De dubbele finaliteitrichting        ting Sportwetenschappen worden veel wetenschappen en wiskunde afgewisseld met sport. De dubbele finaliteitrichting        
Sport en Sportbegeleiding biedt, naast een algemene vorming, een ruim pakket aan van acht à tien uur sport per week.Sport en Sportbegeleiding biedt, naast een algemene vorming, een ruim pakket aan van acht à tien uur sport per week.

Al onze richtingen, zowel doorstroom als dubbele finaliteit, bereiden voor op verdere studies.Al onze richtingen, zowel doorstroom als dubbele finaliteit, bereiden voor op verdere studies.

SINTSINT--EDUARDUSEDUARDUS  GROENE OMGEVING EN UITGEBREIDE ACCOMODATIEGROENE OMGEVING EN UITGEBREIDE ACCOMODATIE
De school is makkelijk bereikbaar met de fiets en het openbaar vervoer. Ze ligt aan de rand van Antwerpen, naast het De school is makkelijk bereikbaar met de fiets en het openbaar vervoer. Ze ligt aan de rand van Antwerpen, naast het 
Bouckenborghpark, waar zich terreinen voor de buitensporten bevinden. Atletiekpiste De Rode Loop en het openbaar Bouckenborghpark, waar zich terreinen voor de buitensporten bevinden. Atletiekpiste De Rode Loop en het openbaar 
zwembad liggen op wandelafstand. Naast een omnisporthal van 2400 m² beschikt de school over een ultramoderne zwembad liggen op wandelafstand. Naast een omnisporthal van 2400 m² beschikt de school over een ultramoderne 
sportzaal voor toestelturnen.sportzaal voor toestelturnen.

Vaklokalen zoals het STEM-lokaal, groepswerklokalen of het labolokaal beantwoorden aan de nieuwste onderwijsnormen.Vaklokalen zoals het STEM-lokaal, groepswerklokalen of het labolokaal beantwoorden aan de nieuwste onderwijsnormen.

SINTSINT--EDUARDUSEDUARDUS  ONZE VISIEONZE VISIE
Hoe wij omgaan met onze leerlingen, wordt sterk bepaald door de vijf pijlers van onze visie:Hoe wij omgaan met onze leerlingen, wordt sterk bepaald door de vijf pijlers van onze visie:
Sport en wetenschappen: Sport en wetenschappen: we benadrukken een sportieve geest en een gezonde levensstijl.we benadrukken een sportieve geest en een gezonde levensstijl.
Discipline: Discipline: discipline werkt persoonlijkheidsvormend en biedt de leerling houvast tijdens het leertraject.discipline werkt persoonlijkheidsvormend en biedt de leerling houvast tijdens het leertraject.
Teamspirit:Teamspirit:  we streven naar een sterke verbondenheid tussen leerling, ouders en personeel.we streven naar een sterke verbondenheid tussen leerling, ouders en personeel.
Zorgzaam: Zorgzaam: we hebben aandacht voor extra uitdagingen of specifieke noden van de leerling.we hebben aandacht voor extra uitdagingen of specifieke noden van de leerling.
Grensverleggend:Grensverleggend:  sociale, wetenschappelijke, sportieve, culturele en internationale ervaringen verruimen de blik op de wereld.sociale, wetenschappelijke, sportieve, culturele en internationale ervaringen verruimen de blik op de wereld.
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STUDIESTUDIEAANBODAANBOD

1A - 4u differentiatie1A - 4u differentiatie
Moderne talen WetenschappenModerne talen Wetenschappen

STEMSTEM
SportSport

DOORSTROOMDOORSTROOM

Economische WetenschappenEconomische Wetenschappen
Natuurwetenschappen (STEM)Natuurwetenschappen (STEM)

Sportwetenschappen Sportwetenschappen 

DUBBELE FINALITEITDUBBELE FINALITEIT

SportSport

1STE GRAAD                                                                          1STE GRAAD                                                                          1ste l 2de jaar

2DE GRAAD2DE GRAAD                                                                             3de l 4de jaar
ARBEIDSMARKTGERICHTARBEIDSMARKTGERICHT

Beweging en SportBeweging en Sport  ll aangevraagd aangevraagd

Economie - Moderne TalenEconomie - Moderne Talen
Economie - Wiskunde Economie - Wiskunde 

Wetenschappen - WiskundeWetenschappen - Wiskunde
Sportwetenschappen Sportwetenschappen 

3DE GRAAD                                                              3DE GRAAD                                                                        5de l 6de l 7de jaar

SportbegeleidingSportbegeleiding

Lichamelijke OpvoedingLichamelijke Opvoeding
en Sporten Sport

2A - 5u basisoptie en 2u differentiatie2A - 5u basisoptie en 2u differentiatie
Moderne talen WetenschappenModerne talen Wetenschappen

Economie en OrganisatieEconomie en Organisatie
STEM-WetenschappenSTEM-Wetenschappen

SportSport

33
44

55
66

77

DOORSTROOMDOORSTROOM DUBBELE FINALITEIT/TSODUBBELE FINALITEIT/TSO ARBEIDSMARKTGERICHTARBEIDSMARKTGERICHT

Beweging en SportBeweging en Sport  ll aangevraagd aangevraagd

SENSE duaal : fitnessbegeleiderSENSE duaal : fitnessbegeleider

11
22

SINTSINT--EDUARDUSEDUARDUS  BEREIKBAARHEIDBEREIKBAARHEID
De school is bereikbaar via veilige fietsroutes en een uitgebreid openbaar vervoer. De school is bereikbaar via veilige fietsroutes en een uitgebreid openbaar vervoer. 
Er is een halte vóór de school, halte ‘Merksem - Oude Bareel’, voor heel wat lijnbussen Er is een halte vóór de school, halte ‘Merksem - Oude Bareel’, voor heel wat lijnbussen 
en trams vanuit de ganse regio.en trams vanuit de ganse regio.

SINTSINT--EDUARDUSEDUARDUS  OPENINFOAVONDOPENINFOAVOND
Donderdag 27 april van 17 tot 21 u.Donderdag 27 april van 17 tot 21 u.

SINTSINT--EDUARDUSEDUARDUS  INSCHRIJVINGSMOMENTENINSCHRIJVINGSMOMENTEN
Inschrijvingen leerlingen 1A Inschrijvingen leerlingen 1A 
Sinds enkele schooljaren moeten alle Antwerpse scholen gebruik maken van een digitaal Sinds enkele schooljaren moeten alle Antwerpse scholen gebruik maken van een digitaal 
inschrijvingssysteem voor alle leerlingen van het eerste jaar. inschrijvingssysteem voor alle leerlingen van het eerste jaar. 
Van 27 maart tot en met 21 april 2023 kunnen eerstejaars zich aanmelden op de site Van 27 maart tot en met 21 april 2023 kunnen eerstejaars zich aanmelden op de site 
www. meldjeaan.antwerpen.be. De effectieve inschrijvingsperiode voor het eerste jaar www. meldjeaan.antwerpen.be. De effectieve inschrijvingsperiode voor het eerste jaar 
plannen we in op dinsdag 16 mei (17 tot 20 u.) en woensdag 17 mei (9 tot 12 u.).  plannen we in op dinsdag 16 mei (17 tot 20 u.) en woensdag 17 mei (9 tot 12 u.).  

Inschrijvingen leerlingen 2-7Inschrijvingen leerlingen 2-7
Donderdag 27 april van 17 tot 21 u (openinfoavond).Donderdag 27 april van 17 tot 21 u (openinfoavond).

Onze infoavonden Onze infoavonden 
DezeDeze  gaan door op donderdag 23 maart (1ste graad) en maandag 17 april (1ste en 2de graad). gaan door op donderdag 23 maart (1ste graad) en maandag 17 april (1ste en 2de graad). 

SINT-EDUARDUSINSTITUUT
Broeder Frederikstraat 3
2170 MERKSEM
+32 3 645 84 08
info@sint-eduardus.be
WWW.SINT-EDUARDUS.BE
     Sint-Eduardusinstituut Merksem
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Welkom in onze school!   
Samen met onze jongeren zoeken we een uniek 
traject om hen ten volle tot bloei te laten komen. 
Centraal hierbij staat de focus op het versterken 
van de zelfstandigheid, goed kunnen samenleven 
met anderen, voorbereiden op verder studeren 
of het leren van een  beroep voor een passende 
tewerkstelling. Ook bouwen we aan een steunend 
netwerk en een stevige omkadering voor elke 
jongere. We volgen hierbij het tempo van de leerling 
zelf. Stapsgewijs begeleiden we hen naar een 
gelukkige toekomst op maat.  Aan buitengewone 
vragen schenken we een bijzondere aandacht. 

“Tijdens de lessen rots 
en water leer ik hoe ik 

met stressvolle situaties  
kan omgaan” 

– Jonas



“Ik heb veel last van de 
drukte van een speelplaats. 
Daarom komt mijn 
leerkracht mij halen. Hier 
houden ze echt rekening 
met mij.” 
– Alexandra



Hoe ondersteunen we onze jongeren? 

Op onze school staat een geëngageerd team van gespecialiseerde leraren 
(theorie en praktijk) en paramedici (psychologen, orthopedagogen en 
ergotherapeuten, logopedist) paraat om de leerlingen te ondersteunen op 
vlak van “leven” en “leren”. 

De begeleidings- en ondersteuningsmogelijkheden zijn zeer uitgebreid en 
worden afgestemd op elke leerling. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • kleine en gestructureerde klasgroepen met specifiek    
    klasmanagement,
 • specifieke trainingen zoals ‘Rots & water’ en ‘Reboot’,
 • een gesprek met een vertrouwenspersoon,
 • de mogelijkheid om even uit de klas “te ontsnappen” om tot   
    rust te komen via een actieve –of werk time-out,
 • de speelplaats verdeeld in verschillende zones, elk met een  
                   specifieke functie: sportzone, recreatieve zone, game-zone, stille
                   zone,
 • specifiek handelingsgericht traject voor elke leerling waarbij we  
    via POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) werken aan hun eigen   
    talenten en valkuilen om op te groeien tot volwassen,
 • specifieke trainingen om vaardigheden aan te leren in  
    levensechte situaties,
 • tijdelijk onderwijs aan huis,
 • samen met het ganse netwerk rond de leerling, zoeken we de   
    beste aanpak.

“Een babbeltje met mijn juf 
Stefanie doet deugd op 
moeilijke momenten!” 
– Mathieu



Onze school biedt 2 opleidingsvormen aan voor 3 types 

HET ANKER – OV3 DE SCHAKEL - OV3 HET KOMPAS – OV4

VOOR 
WIE?

Type basisaanbod 
Type 3

Type 9
Type 9
Type 3

“Vroeger moest ik het ritme van de 
school volgen. Deze school volgt 
mijn ritme” 
– Dimitri



STRUCTUUR  -  HET ANKER  -  OV3

OBSERVATIEJAAR  -  1STE JAAR

OPLEIDINGSFASE  -  2DE EN 3DE JAAR

KWALIFICATIEFASE  - 4DE EN 5DE JAAR
> getuigschrift

INTEGRATIEFASE  -  ABO - DUAAL

Basis metaal Basis groenvoorziening en 
-decoratie Basis hout Basis organisatie 

en logistiek
Basis schilderen 
en behangen

Basis confectie en 
textielverzorging Basis bouw

Hoeknaadlaser Medewerker ruwbouw Assistent plantaardige productie* Medewerker hout

Magazijnmedewerker* Medewerker schilder- en behangwerken* Medewerker groen- en tuinbeheer* Medewerker productielijn kleding, 
confectie en meubelstoffering

LEREN OP SCHOOL

Schilder-decorateur Tuinbouwarbeider Werkplaatsschrijnwerker Magazijnmedewerker

Meubelstoffeerder Hoeklasser Metselaar

DUAAL

Medewerker schilder –en 
behangwerken duaal

Medewerker groen- en 
tuinbeheer duaal

Assistent plantaardige 
productie duaal

Magazijnmedewerker
duaal

*DUAAL ook mogelijk



STRUCTUUR  -  DE SCHAKEL  -  OV3

OBSERVATIEJAAR  -  1STE JAAR

OPLEIDINGSFASE  -  2DE EN 3DE JAAR

KWALIFICATIEFASE  - 4DE EN 5DE JAAR
> getuigschrift

INTEGRATIEFASE  -  ABO - DUAAL

VOLLEDIGE AUTIWERKING

Basis groenvoorziening 
en -decoratie

Basis organisatie 
en logistiek

GEÏNTEGREERDE AUTIWERKING

Schilderen en 
behangen Basis metaal Basis hout Basis confectie en 

textielverzorging Basis bouw

VOLLEDIGE AUTIWERKING

Assistent 
plantaardige

productie*

Medewerker 
groen- en 

tuinbeheer$

Magazijn-
medewerker*

GEÏNTEGREERDE AUTIWERKING

Medewerker
schilder- en 

behangwerken*
Hoeknaadlaser Medewerker

hout

Medewerker productie-
lijn kleding, confectie
en meubelstoffering

Medewerker
ruwbouw

VOLLEDIGE AUTIWERKING

Tuinbouwarbeider Magazijn-
medewerker

GEÏNTEGREERDE AUTIWERKING

Schilder-decorateur Hoeklasser Werkplaats-
schrijnwerker Meubelstoffeerder Metselaar

*DUAAL ook mogelijk



STRUCTUUR  -  HET KOMPAS  -  OV4

A STROOM
TSO - DOORSTROOMRICHTING

B STROOM
BSO - ARBEIDSGERICHTE RICHTING

1STE

GRAAD

1ste leerjaar A 1ste leerjaar B

2de leerjaar A
Basisoptie STEM Wetenschappen

2de leerjaar B
Basisoptie STEM Technieken

Pakket hout en bouw / Pakket land- en tuinbouw

2DE

GRAAD

3de leerjaar A
Biotechnische wetenschappen

3de leerjaar B
Hout

3de leerjaar B
Bouw

3de leerjaar B
Plant, Dier & Milieu

4de leerjaar A
Biotechnische wetenschappen

4de leerjaar B
Hout

4de leerjaar B
Bouw

4de leerjaar B
Plant, Dier & Milieu

3DE

GRAAD

5de leerjaar A
Biotechnologische en chemische 

STEM wetenschappen

5de leerjaar B
Land- en tuinbouw

- assistent plantaardige productie duaal
- medewerker groen- en tuinaanleg duaal

5de leerjaar B
STEM

- ruwbouw duaal
- binnenschrijnwerk en interieur duaal
- binnen en buitenschrijnwerkerij duaal

6de leerjaar A
Techniek wetenschappen

6de leerjaar B
IN OPBOUW 



Inschrijvingen na CLB 
door-verwijzing 
(verslag M-decreet)

Voor alle verdere 
informatie
T   03/217 03 50
W info@busokristuskoning.be

“Om me beter te concentreren, mag ik 
mijn hoofdtelefoon opzetten in de klas” 
– Aïsa



Annuntia-Instituut
Turnhoutsebaan 430 a

2110 Wijnegem 
Tel: 03 355 15 00 

www.annuntia.be

Sint-Jozef Instituut
Jozef Hendrickxstraat 153 

2900 Schoten
Tel: 03 680 15 80 

www.sjs.be

Sint-Cordula-instituut
Wilgendaalstraat 7 

2900 Schoten 
Tel: 03 658 94 49 

www.sintcordula.be

Heilig Hart van 
Maria-instituut 

Oudaen 76.2 
2970 ‘s Gravenwezel 

Tel: 03 658 12 62 
www.hhvm.be

Mater Dei-Instituut
Bredabaan 394
2930 Brasschaat
Tel: 03 651 86 51 

www.materdeibrasschaat.be

Vita et Pax-College
Victor Frislei 18 
2900 Schoten 

Tel: 03 658 52 33 
www.vitaetpax.be

Sint-Eduardusinstituut
Broeder Frederikstraat 3

2170 Merksem
Tel: 03 645 84 08

www.sint-eduardus.be

Kristus Koning 
Het Kompas
Bethaniënlei 5

2960 Sint-Job-in-’t-Goor
Tel: 03 217 03 50

www.busokristuskoning.be


