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Waarom kiezen eerstejaars voor onze school?

Ik heb deze school gekozen omdat ik hier 
veel richtingen kan volgen en kan kiezen.

Dit is een heel leuke school: je krijgt na 
de eerste dag al vrienden.

Lina

We krijgen in het eerste jaar al Engels: cool!

Annissa

Deze school is de enige school 
waar ik me thuis voel.

Ashante

De leerlingbegeleiding is er altijd voor jou.

Amber

De slogan ‘Leren vanuit je kracht’ hoort 
bij deze school. Leerkrachten kijken wat 
jou het beste ligt, dat is gewoon super!

Anbar

Wij krijgen koken en de hogere jaren 
zitten aan de overkant.

Yana

Mater Dei: veel leuke klassen met 
vriendelijke leerkrachten.

Manou

De talenturen zijn top!

Axelle

De middagsport wisselt altijd en je kan 
altijd iets anders doen.

Maurits
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Michael



Beste jongere

Weldra sla je de bladzijde van de basisschool 
om en start je aan het hoofdstuk van het  
secundair onderwijs.
Je zal een nieuwe school kiezen en 
dat is best wel moeilijk.  Daarom laten 
wij je hier kennismaken met de eerste 
graad van het Mater Dei-Instituut.  Wij zijn 
ervan overtuigd dat je na het lezen van deze 
brochure al een heel stuk op weg bent om 
de juiste keuze te maken.
In naam van alle leerkrachten van onze 
school wens ik je een fijne secundaire 
schooltijd.
 
Kris Van Opstal
directeur eerste graad
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Vernieuwde brede 1e graad voorbetere oriëntatie

Op 1 september 2019 werd het startschot gegeven voor de modernisering van het 
secundair onderwijs. De observerende en oriënterende functie van de 1e graad wordt 
hierbij nog meer benadrukt. Je krijgt alle kansen om je interesses en capaciteiten te 
ontdekken en te ontwikkelen. Via verschillende 
beheersingsniveaus zal je worden uitgedaagd om het beste van jezelf te geven.
In het Mater Dei-Instituut krijgen alle leerlingen van het 1e jaar tijdens 27 lesuren een 
brede basisvorming.
Heb je niet alle leerstof uit de lagere school begrepen of verworven, dan start het se-
cundair onderwijs voor jou in het 1e leerjaar B. De belangrijkste onderwerpen worden 
nog eens herhaald en de nieuwe leerstof wordt op een aangepast tempo in kleinere 
groepen onderwezen.
Heb je het getuigschrift van de lagere school behaald, dan begin je in het 1e leerjaar 
A. Daar kan je kiezen tussen pakket 1 met verdieping of pakket 2 met remediëring. Je 
zal hierdoor op een gepaste manier je eigen mogelijkheden kunnen verkennen waar-
bij de persoonlijke en gerichte studiekeuze nog meer de bovenhand krijgt.
In het 2e jaar besteden we 25 lesuren aan gemeenschappelijke vorming. Ook hier heb 
je de keuze tussen pakket 1 of 2. Daarnaast kan je een aantal basisopties kiezen. Op 
die manier krijg je een beeld voor je toekomstige studiekeuze. Pas vanaf de 2e graad 
spreken we trouwens over studierichtingen. 
Zo krijgt elke leerling in de eerste graad een gepast pakket: eentje dat uitdaagt of 
eentje dat eerder een duwtje in de rug geeft.
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godsdienst 2u
aardrijkskunde 2u
beeld 2u
Engels 1u
Frans 3u
geschiedenis 1u
lichamelijke opvoeding 2u

differentiatie-uur 1u
ICT-uur 1u
klasuur 1u
talenturen 2u

creatief atelier, culinair atelier, artistiek atelier, expressief atelier, STEM-atelier

godsdienst 2u
beeld 2u
Engels 1u
Frans 2u
lichamelijke opvoeding 2u
maatschappelijke vorming 3u

mens en samenleving 2u
natuurwetenschappen 2u
Nederlands 4u
techniek 2u
wiskunde 4u

Nederlands 4u
techniek 4u
natuur en ruimte 3u
wiskunde 4u

Eerste leerjaar A Eerste leerjaar B

Algemene vorming          27u

Aangevuld met

Algemene vorming          27u
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godsdienst 2u
aardrijkskunde 1u
Engels 2u
Frans 4u
geschiedenis 2u

godsdienst 2u
beeld 1u
Engels 2u
Frans 1u
lichamelijke opvoeding 2u
maatschappelijke vorming 2u

lichamelijke opvoeding 2u
muziek 1u
natuurwetenschappen 1u
Nederlands 4u
techniek 2u
wiskunde 4u

muziek 1u
Nederlands 3u
techniek 2u
natuur en ruimte 1u
wiskunde 3u

5u basisoptie
economie en
organisatie

5u basisoptie
maatschappij 

en welzijn

5u basisoptie
moderne talen en 
wetenschappen

1u differentiatie

1 klasuur

1Ou basisoptie maatschappij en welzijn
(interessegebieden: mode, verzorging, 

lichaams verzorging)

Tweede leerjaar A Tweede leerjaar B

Algemene vorming          26u Algemene vorming          20u
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NIEUW vanaf
1 sept. 2020 1A en 2A

Keuzepakket met verdieping
Bovenop de brede basisvorming krijg je nog extra 
uitdagingen. Je krijgt verdiepende en verbredende 
leerstofdoelen voorgeschoteld. Deze abstracte leer-
stof wordt toegepast op andere interessegebieden en 
daagt uit tot meer zelfstandige verwerking.

Ben je een leerling voor deze optie? 
Je hebt de basisschool vlot doorlopen. Je behaalde 
voor alle vakken goede tot heel goede resultaten. Je 
houdt wel van extra uitdaging.

1B en 2B

In 1B wordt de leerstof uit de basisschool nog eens aan een rustig tempo herhaald. Je krijgt de kans om in kleine 
groepjes tekorten uit de basisschool weg te werken. Eén lesuur per week wordt er voor de vakken Nederlands en 
wiskunde gedifferentieerd. Je mag ook regelmatig je handen uit de mouwen steken en je maakt verschillende creatieve 
stukjes. Je leert vaardigheden die bij je later beroep belangrijk zijn: samenwerken, interesse en inzet, uitvoeren van 
opdrachten, stipt en ordelijk werken.

Ben je een leerling voor de B-stroom? 
In de basisschool ging het voor jou allemaal wat te snel. Je behaalde je getuigschrift niet. Je had dus heel wat 
problemen met één of meerdere vakken. Je hebt bovendien belangstelling voor praktijk en werkt graag met je handen.
In 2B krijg je de kans om meerdere interessegebieden te ontdekken.

Keuzepakket remediëring  
De focus ligt op de basisdoelen. Je krijgt hier extra tijd, 
extra uitleg en extra oefeningen om deze doelen te 
bereiken. De brede basisvorming wordt geremedieerd.

Ben je een leerling voor deze optie? 
In de basisschool ging het voor jou meestal vlot, maar 
met sommige onderdelen had je het moeilijker. Soms 
had je wat meer uitleg nodig.
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We vinden het belangrijk dat je in het 1e jaar uitzoekt wat je interesseert, wat je 
graag doet, wat je talenten zijn. Hiervoor krijg je tijd en ruimte tijdens 2 talenturen 
per week. Voor de invulling van deze talenturen kies je bij inschrijving 1 atelier dat 
je meer wil verkennen. Je kiest uit: creatief atelier, culinair atelier, kunstatelier, 
expressief atelier en STEM-atelier. Je leerkrachten maken je op een boeiende, in-
teractieve, uitdagende manier nieuwsgierig en dagen je hierbij uit om het beste van 
jezelf te geven. 

Elke leerling kiest 1 van de 5 verschillende ateliers:

Creatief atelier

Ben je een handige harry?  Kriebelt het om creatief aan de slag te gaan? Zou je 
graag sieraden ontwerpen, decoratie in elkaar knutselen, met naald en draad wer-
ken, timmeren …? In dit atelier ga je creatief aan de slag met allerlei materialen, 
technieken en gereedschappen!

Culinair atelier

Heb je interesse in alles wat met voeding te maken heeft? Wat is gezond en even-
wichtig? Heb je feeling met creativiteit in de keuken en oog voor hygiëne? Neem 
je graag initiatief in een keuken, heb je goede tafelmanieren en spreekt een leuk 
gedekte tafel je aan … ? In dit atelier kan je deze talenten verder ontwikkelen!
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Talenturen 1e jaar



Kunstatelier

Geniet je van kunst en het creëren ervan? Voel je je graag kunstenaar? Ben je 
benieuwd naar andere culturen? In het kunstatelier maak je met behulp van een 
heleboel technieken een heus kunstwerk!  Denk maar aan linosnede, ruimtelijk 
werken met papier-maché, digitale fotobewerking …   

Expressief atelier

Droom je er wel eens van om acteur of actrice te worden? Breng je graag een 
strip tot leven? Hou je ervan om gedichten expressief voor te dragen? Zou je willen 
leren omgaan met podiumstress? In het expressief atelier maak je via allerhande 
expressievormen en rollenspellen kennis met de theaterwereld in al zijn facetten. 
Misschien creëren we wel een eigen toneelstuk!

STEM-atelier 

Zegt programmeren jou iets? Dagen wetenschappelijke, technologische en/of wis-
kundige vraagstukken jou uit? Ontwerp je graag spitstechnologische snufjes die je 
kan gebruiken in het dagelijkse leven? In het STEM-atelier ga je aan de slag met 
onderzoeksvragen en worden jou methodieken aangereikt om zelf oplossingen te 
bedenken! 
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Basisoptie in 2A

Heb je je al eens afgevraagd waarom die nieuwe IPhone duurder is dan 
de Samsung variant?

Wil je later de bedrijfswereld in?

Mijn nieuwe trui … welke invloed heeft dit op het milieu?

Oh nee, spammail, wat nu?

Die pizza op mijn bord, waar komt hij vandaan?

Wat als een ziekenhuis alleen maar winst wilde maken? Wordt gezond-
heidszorg dan onbetaalbaar?

Bol.com, vandaag besteld morgen in huis, toch?

Vul je ook vaak je gegevens in op formulieren? Wat doen ondernemingen 
met al mijn onlinedata?
 

Basisoptie in 2A

Ooit al eens van een kamishibai gehoord? Ontdek dit Japanse vertelthe-
ater en beleef een Aha-erlebnis!

Bezoek je mee de plekken uit verhalen als ‘Around the world in 80 days’ 
met Google Lit trips? 

Denk je dat je dialect spreekt? Ontvang een ‘spiêkmadolle’ wanneer je 
ontdekt wat ‘een stutte mè koas en espe’ betekent!

Wil je nieuwe werelden ontdekken in verhalen geschreven in verschil-
lende talen?

Hoe komt het dat we blijven staan op de grond? En waarom blijft de 
maan in een baan rond de aarde? 

Hoe werkt een rollercoaster?

Hoe maak je elektriciteit met citroenen en hoe ontstaat bliksem? 

Zinkt een blikje cola en wat met een blikje cola light? 

Kan je een ei doen zweven in water? Hoe werkt een duikboot?

 

Benieuwd naar een antwoord op deze vragen? 
Je kiest best voor Economie en organisatie

Geprikkeld door deze vragen? 
Je kiest best voor Moderne talen en wetenschappen
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Basisoptie in 2A

Heb je je al eens afgevraagd waarom die nieuwe IPhone duurder is dan 
de Samsung variant?

Wil je later de bedrijfswereld in?

Mijn nieuwe trui … welke invloed heeft dit op het milieu?

Oh nee, spammail, wat nu?

Die pizza op mijn bord, waar komt hij vandaan?

Wat als een ziekenhuis alleen maar winst wilde maken? Wordt gezond-
heidszorg dan onbetaalbaar?

Bol.com, vandaag besteld morgen in huis, toch?

Vul je ook vaak je gegevens in op formulieren? Wat doen ondernemingen 
met al mijn onlinedata?
 

Benieuwd naar een antwoord op deze vragen? 
Je kiest best voor Economie en organisatie 2A

Basisoptie in 2A

Ooit al eens van een kamishibai gehoord? Ontdek dit Japanse 
verteltheater en beleef een Aha-erlebnis!

Bezoek je mee de plekken uit verhalen als ‘Around the world in 80 days’ 
met Google Lit trips? 

Denk je dat je dialect spreekt? Ontvang een ‘spiêkmadolle’ wanneer je 
ontdekt wat ‘een stutte mè koas en espe’ betekent!

Wil je nieuwe werelden ontdekken in verhalen geschreven in verschil-
lende talen?

Hoe komt het dat we blijven staan op de grond? En waarom blijft de 
maan in een baan rond de aarde? 

Hoe werkt een rollercoaster?

Hoe maak je elektriciteit met citroenen en hoe ontstaat bliksem? 

Zinkt een blikje cola en wat met een blikje cola light? 

Kan je een ei doen zweven in water? Hoe werkt een duikboot?

 

Geprikkeld door deze vragen? 
Je kiest best voor Moderne talen en wetenschappen 2A

Basisopties 2e jaar
In het tweede leerjaar kies je een basisoptie. 
Voor de leerlingen van 2A bieden we volgende opties aan: 
Economie en organisatie, Maatschappij en welzijn of Moderne 
talen en wetenschappen. 
De leerlingen van 2B ontdekken binnen de basisoptie 
Maatschappij en welzijn drie verschillende interessegebieden: 
lifestyle, lichaamszorg en voeding. 
Het verkennen van je aanleg voor deze basisoptie kan je helpen 
bij de keuze van een studierichting in de 2e graad.
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Basisoptie in 2A

Heb je jezelf al eens ondergedompeld in mindfulness? Heb je kwaaltjes 
waarvan je de oorsprong niet kent? 

Wil je aan de slag gaan met tips en tricks om te groeien in een gezonde 
levensstijl? 

Neem je af en toe tijd voor jezelf, neem je tijd om te ontstressen? 

Kijk je graag naar anderen, wil je graag alles gezien hebben, probeer je 
het gedrag van anderen te verklaren? 

Ben je mee met de laatste nieuwe trends, kledingstijlen en 
verschillende culturen? Heb je interesse in kunstgeschiedenis?

Vind je het moeilijk om in groep je plek te vinden, of neem je vaak te veel 
de leiding? Hoe kan je conflicten vermijden en oplossen? 

Gebruik jij ook al kartonnen rietjes en herbruikbare winkeltassen? 

Ben jij een online shopaholic of geef je eigen kledij een 2de leven? 

Waarom kies je niet eens voor een gezonde snack zoals hummus in een 
wrap, een soep van vergeten wintergroenten en een havermout
smoothie? 

Heb je al eens een goed doel gesteund, wil je eens iets doen voor De 
Warmste Week? 

 

Basisoptie in 2B

Benieuwd naar tips om jezelf of anderen te maquilleren zoals je
 favoriete influencer dat doet?

Weet jij welk huidtype jij hebt?

Zou je graag met een decibelmeter rondlopen op school om na te gaan 
hoeveel lawaai hier gemaakt wordt?

Twijfel je soms welke kleuren wel of niet bij jou passen? 

Ben je een zomer- of wintertype?

Zou jij graag je lievelingsgerechtje willen klaarmaken? Hou je ervan om 
de feesttafel te versieren met zelfgemaakte decoratie?

Kan jij een lekkere maaltijd samenstellen voor 3 euro?

Wat denk jij ervan om een hip herbruikbaar boodschappentasje te 
maken?

Yoga jij mee?

 

Is je antwoord vaak  ‘ja’? 
Je kiest best voor Maatschappij en welzijn 2A 

Kan je niet wachten om te starten? 
Je kiest op onze school voor Maatschappij en welzijn 2B

Trips? i
variant?

die op het milieu?
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Basisopties in 2A

Heb je jezelf al eens ondergedompeld in mindfulness, heb je kwaaltjes 
waarvan je de oorsprong niet kent? 

Wil je aan de slag gaan met tips en tricks om te groeien in een gezonde 
levensstijl? 

Neem je af en toe tijd voor jezelf, neem je tijd om te ontstressen? 

Kijk je graag naar anderen, wil je graag alles gezien hebben, probeer je 
het gedrag van anderen te verklaren? 

Ben je mee met de laatste nieuwe trends en kledingstijlen, verschillende 
culturen en heb je interesse in kunstgeschiedenis?

Vind je het moeilijk om in groep je plek te vinden, of neem je vaak te veel 
de leiding? Hoe kan je conflicten vermijden en oplossen? 

Gebruik jij ook al kartonnen rietjes en herbruikbare winkeltassen? 

Ben jij een online shopaholic of geef je eigen kledij een 2de leven? 

Waarom kies je niets eens voor een gezonde snack zoals hummus in 
een wrap, een soep van vergeten wintergroenten en een havermouts-
moothie? 

Ooit al eens gewokt? 

Heb je al eens een goed doel gesteund, wil je eens iets doen voor de 
warmste week? 

 

Basisopties in 2B

Benieuwd naar tips om jezelf of anderen te maquilleren zoals je favorie-
te influencer dat doet?

Weet jij welk huidtype jij bent?

Zou je eens graag met een decibelmeter-meter rondlopen op school om 
na te gaan hoeveel lawaai hier gemaakt wordt?

Twijfel je soms welke kleuren die wel of niet bij jou staan? 

Ben je een zomer- of wintertype?

Zou jij graag je lievelingsgerechtje van op vakantie eens willen klaarma-
ken? En dan de feesttafel versieren met zelfgemaakte decoratie!

Kan jij een lekkere maaltijd samenstellen voor 3€?

Wat denk jij ervan om een hip herbruikbaar boodschappentasje te ma-
ken?

Yoga jij mee?

 

Is je antwoord vaak  ‘ja’? 
Je kiest best voor Maatschappij en welzijn. 

Kan je niet wachten om te starten? 
Je kiest op onze school voor Maatschappij en welzijn.

10

Basisoptie in 2A

Heb je je al eens afgevraagd waarom die nieuwe IPhone duurder is dan 
de Samsung variant?

Wil je later de bedrijfswereld in?

Mijn nieuwe trui … welke invloed heeft dit op het milieu?

Oh nee, spammail, wat nu?

Die pizza op mijn bord, waar komt hij vandaan?

Wat als een ziekenhuis alleen maar winst wilde maken? Wordt gezond-
heidszorg dan onbetaalbaar?

Bol.com, vandaag besteld morgen in huis, toch?

Vul je ook vaak je gegevens in op formulieren? Wat doen ondernemingen 
met al mijn onlinedata?
 

Benieuwd naar een antwoord op deze vragen? 
Je kiest best voor Economie en organisatie 2A

Basisoptie in 2A

Ooit al eens van een kamishibai gehoord? Ontdek dit Japanse 
verteltheater en beleef een Aha-erlebnis!

Bezoek je mee de plekken uit verhalen als ‘Around the world in 80 days’ 
met Google Lit trips? 

Denk je dat je dialect spreekt? Ontvang een ‘spiêkmadolle’ wanneer je 
ontdekt wat ‘een stutte mè koas en espe’ betekent!

Wil je nieuwe werelden ontdekken in verhalen geschreven in verschil-
lende talen?

Hoe komt het dat we blijven staan op de grond? En waarom blijft de 
maan in een baan rond de aarde? 

Hoe werkt een rollercoaster?

Hoe maak je elektriciteit met citroenen en hoe ontstaat bliksem? 

Zinkt een blikje cola en wat met een blikje cola light? 

Kan je een ei doen zweven in water? Hoe werkt een duikboot?

 

Geprikkeld door deze vragen? 
Je kiest best voor Moderne talen en wetenschappen 2A

Basisopties 2e jaar
In het tweede leerjaar kies je een basisoptie. 
Voor de leerlingen van 2A bieden we volgende opties aan: 
Economie en organisatie, Maatschappij en welzijn of Moderne 
talen en wetenschappen. 
De leerlingen van 2B ontdekken binnen de basisoptie 
Maatschappij en welzijn drie verschillende interessegebieden: 
lifestyle, lichaamszorg en voeding. 
Het verkennen van je aanleg voor deze basisoptie kan je helpen 
bij de keuze van een studierichting in de 2e graad.
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Basisoptie in 2A

Heb je jezelf al eens ondergedompeld in mindfulness? Heb je kwaaltjes 
waarvan je de oorsprong niet kent? 

Wil je aan de slag gaan met tips en tricks om te groeien in een gezonde 
levensstijl? 

Neem je af en toe tijd voor jezelf, neem je tijd om te ontstressen? 

Kijk je graag naar anderen, wil je graag alles gezien hebben, probeer je 
het gedrag van anderen te verklaren? 

Ben je mee met de laatste nieuwe trends, kledingstijlen en 
verschillende culturen? Heb je interesse in kunstgeschiedenis?

Vind je het moeilijk om in groep je plek te vinden, of neem je vaak te veel 
de leiding? Hoe kan je conflicten vermijden en oplossen? 

Gebruik jij ook al kartonnen rietjes en herbruikbare winkeltassen? 

Ben jij een online shopaholic of geef je eigen kledij een 2de leven? 

Waarom kies je niet eens voor een gezonde snack zoals hummus in een 
wrap, een soep van vergeten wintergroenten en een havermout
smoothie? 

Heb je al eens een goed doel gesteund, wil je eens iets doen voor De 
Warmste Week? 

 

Basisoptie in 2B

Benieuwd naar tips om jezelf of anderen te maquilleren zoals je
 favoriete influencer dat doet?

Weet jij welk huidtype jij hebt?

Zou je graag met een decibelmeter rondlopen op school om na te gaan 
hoeveel lawaai hier gemaakt wordt?

Twijfel je soms welke kleuren wel of niet bij jou passen? 

Ben je een zomer- of wintertype?

Zou jij graag je lievelingsgerechtje willen klaarmaken? Hou je ervan om 
de feesttafel te versieren met zelfgemaakte decoratie?

Kan jij een lekkere maaltijd samenstellen voor 3 euro?

Wat denk jij ervan om een hip herbruikbaar boodschappentasje te 
maken?

Yoga jij mee?

 

Is je antwoord vaak  ‘ja’? 
Je kiest best voor Maatschappij en welzijn 2A 

Kan je niet wachten om te starten? 
Je kiest op onze school voor Maatschappij en welzijn 2B

2e leven?



ONZE TROEVEN

Studiebegeleiding
Tijdens de les leer je hoe je een vak het best studeert. 
Leerkrachten trainen je om meer studiemethodes onder de knie 
te krijgen. In het begin van het schooljaar ontvang je een studiebundel en ook 
de proefwerkbundels zorgen voor extra ondersteuning. Wie nood heeft aan meer 
begeleiding kan na schooltijd altijd terecht in de zelfstandige studie.  

Klasuur
Je leren organiseren, je huiswerk en je lessen aanpakken, 
maar ook een fijne klassfeer, daar wordt van in het begin aan gewerkt.

 Onthaaldag
 Na de onthaaldag in het begin van het schooljaar, zal je je snel thuis 
 voelen in onze school. Een zoektocht door de school, een interview met de 
 leerlingenbegeleiding, een praatje met de secretariaatsmedewerkers … 
 op het einde van die dag weet je ze allemaal te vinden.

  Sportdag en naschoolse sport
  De derde vrijdag van september trekt de ganse school 
  erop uit om te sporten. Naast de LO-lessen bieden wij
  nog meer sportieve momenten aan: middagsport en 
  een voetbalwedstrijd. 
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Middagactiviteiten
Sporten, zingen, zetelen in de leerlingen- of milieuraad … dat kan 
tijdens de middag. Samen met klas- en schoolgenoten kan je aan 
deze activiteiten deelnemen.

Leerlingenparticipatie
Jouw mening telt! Denk mee na over de school en werk 
toffe projecten uit met medeleerlingen.

Wetenschappelijke uitdagingen
We zijn ervan overtuigd dat we deze lessen boeiend kunnen brengen, maar wie 
de wiskundige of wetenschappelijke uitdaging graag aangaat, neemt zeker deel 
aan de Kangoeroewedstrijd of de Wetenschapsweek!

Leeruitstappen
Het park van Brasschaat, Antwerpen, Tongeren of Trier … 
niet alleen de school is ons terrein om te leren!

Projecten en preventie
In de 1e graad werken we projectmatig en preventief. Tal van thema’s 
zoals water, veiligheid, roken, alcohol... komen aan bod. 

Een eigentijdse pastorale werking
Elke week starten we met een bezinningstekst. Stilstaan 
bij zingeving, gebed of actualiteit is een bewuste keuze in onze 
school. Zo geven wij op een eigentijdse manier gestalte aan 
katholiek onderwijs in de 21e eeuw.
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Schoolkledij
Een kleurrijke speelplaats, een kleurrijke klas … Onze 
leerlingen leren kiezen. Toch hebben we duidelijke  
kledijvoorschriften. Ze staan vermeld in het school-
reglement en worden in september besproken in de 
klassen. Wat extravagant of provocerend is, hoort niet 
thuis in de school. Wij staan erop dat onze leerlingen 
deze afspraken zorgvuldig naleven.

Hoe kom je naar school?
Te voet: kom binnen via de Bredabaan of via de  
Bloemenlei.
Met de fiets: zet je fiets in de fietsenstalling van de  
Bloemenlei.
Met het openbaar vervoer: de school is gemakkelijk  
bereikbaar met het openbaar vervoer www.delijn.be 

Schooluren
De lessen starten om 8u15 en eindigen om 15u15. Voor 
sommige klassen eindigen de lessen op een aantal 
schooldagen om 16u20.

Laptop
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. 

Middagverblijf
Zit je in de eerste of tweede graad dan eet je  
’s middags thuis of in de school.  De ouders beslissen 
hierover en via het schoolpasje kennen wij de gemaakte 
keuze.  In de derde graad kan je ook elders lunchen dan in 
de school of thuis.

Boeken
Bij inschrijving ontvangen de ouders informatie 
over de werkwijze voor het bestellen van boeken 
en werkschriften.



 
Infoavond
Heeft je kind van het zesde leerjaar interesse om in te schrijven in ons 1e jaar? 
Dan mag je onze infoavond op dinsdag 8 maart ’22 niet missen. 
We vragen je om vooraf in te schrijven via onze website www.materdeibrasschaat.be .
 
Kijkdag
Maak kennis met ons op zaterdag 23 april 2022. Onze leerkrachten geven informatie en 
gidsen je door de school van 14 tot 17 uur.

Inschrijvingen
Onze inschrijvingen in het 1e jaar starten vanaf 25 april. Heb je interesse om in te schrijven?
Vul het formulier in op onze website www.materdeibrasschaat.be . 
We contacteren je vanaf maandag 25 april om je inschrijving te finaliseren.
Inschrijvingen voor het 2e - 7e jaar gaan door op donderdag 30 juni ’22.

Inschrijvingen  
Vul het inschrijvingsformulier op onze website in,  
en hou volgende documenten bij de hand:

  • identiteitskaart
  • laatste rapport
  • BASO –fiche
 
Alle info over de inschrijvingen www.materdeibrasschaat.be

INFOAVOND1e JAAR
di 8 maart ‘22Schrijf je in via

www.materdeibrasschaat.be

VIRTUELE RONDLEIDINGProef de sfeer op Mater Dei!www.materdeibrasschaat.be

BELANGRIJKE DATA
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KIJKDAG
23 april 2022

van 14 tot 17 uur
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Bredabaan 394  I  2930 Brasschaat  I  03 651 86 51  I  www.materdeibrasschaat.be

FINALITEIT ARBEIDSMARKT

Zorg en welzijn Moderealisatie en 
textielverzorging

Maatschappij en
welzijn

Bedrijf en
organisatie

Bedrijfs-
wetenschappen

Humane
wetenschappen

Natuur-
wetenschappen

Maatschappij-
en welzijns-

wetenschappen

FINALITEIT DOORSTROOM/ARBEIDSMARKTFINALITEIT DOORSTROOM

interessegebieden: mode, verzorging en lichaamsverzorging

met
en 1u ICT-VAARDIGHEDEN
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