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CAMPUS KVO 
Campus KVO, gelegen op de Bredabaan in Merksem, is in volle 
ontwikkeling. Alle talenten komen aan bod op Campus KVO.

Ben je een doener? Werk je graag met je handen? Kies je voor 
een basisvorming met tijd en ruimte voor jouw ritme van leren? 
Dan ben je welkom in 1B. 

In 2B maak je kennis met STEM-technieken. Je leert 
verschillende technieken en materialen beter kennen. En je komt 
zo te weten wat jou het best ligt. Zo ben je helemaal klaar voor 
je verdere studiekeuze.

In het derde jaar bso kies je voor basismechanica met 
vormingscomponent ‘koeling en warmte’.

Heb je belangstelling voor technologie, in het bijzonder voor 
elektriciteit?
Heb je genoeg handvaardigheid en technische aanleg?
Wil je graag alles leren over elektrische installaties: licht en 
verwarming, schakelborden, leidingen?
Als je de basis wil leggen voor een succesvolle verdere 
technische studie, dan is het derde jaar elektrotechnieken (tso) 
een ideale voorbereiding. 

Zit er een wetenschapper in jou? 
Onderzoek je graag hoe de mens planten en dieren in zijn 
omgeving positief en duurzaam kan beïnvloeden? 
Doe je graag labowerk? Leer je graag over voeding? 
Dan is biotechnische wetenschappen (tso) de richting voor jou. 
Een opstap naar hoger onderwijs. 

Eerste graad
1ste jaar B
2de jaar B (STEM-technieken)

Tweede graad
TSO
Biotechnische wetenschappen
Elektrotechnieken (3de jaar)
BSO
Basismechanica (3de jaar)

Derde graad
TSO
Biotechnische wetenschappen (5de jaar)

Nieuwsgierig? Neem dan snel contact op. 

CAMPUS KVO 
Bredabaan 814 A, 2170 Merksem  
03 502 50 10
info@campuskvo.be 
www.campus-kvo.be 

Campus KVO wordt aangestuurd door Sint-Ludgardisschool 
Merksem en het Sint-Michielscollege Schoten
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MARIS STELLA INSTITUUT 
OOSTMALLE 

Secundaire School aso en kso 
Eerste graad
1ste jaar A met keuze

Latijn met project STEM 
Moderne met differentiatie (verdiepen/verbreden) 
Nederlands, Frans, wiskunde en keuze uit: STEM, talen, 
maatschappij of economie
Kunst

2de jaar met opties
Latijn met project STEM
Moderne wetenschappen met STEM of met SEI +
Artistieke vorming 

Tweede graad
Economie (4 of 5 uur wiskunde) 
Humane wetenschappen 
Latijn (4 of 5 uur wiskunde) 
Wetenschappen 
Beeldende en architecturale kunsten (kso) 
Woordkunst - drama (kso)

Derde graad
Economie - moderne talen 
Economie - wetenschappen 
Economie - wiskunde (6 of 8 uur wiskunde) 
Humane wetenschappen 
Latijn - moderne talen 
Latijn - wetenschappen 
Latijn - wiskunde (6 of 8 uur wiskunde) 
Moderne talen - wetenschappen 
Wetenschappen - wiskunde (6 of 8 uur wiskunde) 
Architecturale en binnenhuiskunst (kso) 
Vrije beeldende kunst (kso) 
Woordkunst - drama (kso)

Inschrijvingen 
Zie website. 
Inschrijvingen eerste jaar: 27 april 2019, 8-11 uur 
(voorrangsgroep: 30 maart 2019, 9-13 uur)
Tijdens de zomervakantie is de school open op werkdagen 
van maandag 1 tot 5 juli 2019 en van 16 tot 31 augustus 2019, 
telkens van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur. 

Infomomenten 
Infodag voor de 12-jarigen en hun ouders: zaterdag 16 februari 
2019 van 9.30 tot 12 uur. 
Opendeurdag: zondag 28 april 2019 van 11 tot 17 uur. 

MARIS STELLA INSTITUUT 
Antwerpsesteenweg 67, 2390 Oostmalle 
03 312 02 33 
marisstella@skynet.be  
www.marisstella.be
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SINT-LUDGARDISSCHOOL 
ANTWERPEN 

Secundaire School aso en tso 

Eerste graad
1e jaar A met keuze Latijn, STEM of Moderne 
2e jaar met keuze Grieks - Latijn, Latijn, Moderne 
wetenschappen, Handel, Techniek - wetenschappen

Tweede graad
Economie (variant talen of variant wiskunde) 
Grieks - Latijn (basis of extra wiskunde)
Latijn (variant talen of variant wiskunde)
Humane wetenschappen (basis of extra wiskunde)
Wetenschappen
Techniek - wetenschappen
Ondernemen en IT 

Derde graad
Economie - moderne talen
Economie - wiskunde
Latijn - moderne talen
Latijn - wetenschappen
Latijn - wiskunde (6 uur wiskunde)
Grieks - Latijn (basis of extra wiskunde)
Humane wetenschappen (basis of extra wiskunde) 
Moderne talen - wetenschappen
Wetenschappen - wiskunde (7 uur wiskunde)
Chemie
Marketing en ondernemen
Techniek - wetenschappen

Vanaf het 4e jaar keuze tussen Duits of Spaans

Inschrijvingen
Net als alle Antwerpse scholen schrijft onze school in na digitale 
aanmelding via de website https:/meldjeaansecundair.antwerpen.be/.
Wij verwijzen u ook graag voor informatie naar de website van 
onze school.

Opendeurdag 
Opendeurdag op zondag 17 februari 2019 van 12 tot 16 uur.

SINT-LUDGARDISSCHOOL ANTWERPEN 
Maarschalk Gérardstraat 18, 2000 Antwerpen 
03 233 93 20
informatie@stludgardis.be 
www.stludgardis.be 
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SINT-LUDGARDISSCHOOL MERKSEM 
Secundaire school aso - tso - bso
Secundaire school eerste graad A- en B-stroom + aso en tso 
Eerste graad 
1e jaar A met keuze 

Moderne met sport, taal en expressie of crea 
Moderne met Latijn (2 uur)
Moderne met STEM - wetenschappen (2 uur)
Latijn (5 uur)
STEM - wetenschappen (5 uur)

Ie jaar B met keuze
STEM
Sport
Crea
Taal en expressie

2e jaar met opties 
Moderne wetenschappen met keuze expressie, sport, STEM 
of Latijn (2 uur)
Latijn (5 uur)

2e jaar (BVL Nijverheid-STEM-technieken)
Tweede graad 
aso 

Economie (4 of 5 uur wiskunde) 
Latijn (4 of 5 uur wiskunde) 
Wetenschappen (met economie of met 2 uur Latijn)

tso 
Biotechnische wetenschappen 

bso
Basismechanica (september 2019: 3e jaar/september 2020: 4e jaar)
Derde graad 
aso 

Economie - moderne talen 
Economie - wiskunde 
Latijn - moderne talen 
Latijn - wetenschappen (ook optie uitbreiding wiskunde) 
Moderne talen - wetenschappen 
Wetenschappen - wiskunde 

tso 
Biotechnische wetenschappen (september 2019: 5e jaar/
september 2020: 6e jaar)

Inschrijvingen 
Net als alle Antwerpse scholen schrijft onze school in na digitale 
aanmelding via de website https:/meldjeaansecundair.antwerpen.be/.
Wij verwijzen u ook graag voor informatie naar de website van 
onze school.
Infomomenten 
Welkom op de infoavond voor ouders en leerlingen van het  
6e Ij. basisonderwijs op dinsdag 12 februari 2019 om 19 uur.

SINT-LUDGARDISSCHOOL MERKSEM 
du Chastellei 48, 2170 Merksem 
03 645 88 27
info@slm.be
www.slm.be
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SINT-MICHIELSCOLLEGE 
BRASSCHAAT 

Secundaire School aso 

Eerste graad: observerend en oriënterend
1ste jaar A met keuze: Latijn met projecten STEM, Pi-klas 
met projecten STEM, Moderne talen met projecten STEM 
en STEM-wiskunde.
2de jaar met opties Grieks - Latijn, Latijn (met inbegrip van 
projectwerk), Pi-klas, Moderne wetenschappen met taal, 
Moderne wetenschappen met STEM

Tweede graad
Economie (4 of 5 uur wiskunde), Grieks, Grieks - Latijn,
Latijn (4 of 5 uur wiskunde), Wetenschappen

Derde graad
Economie - moderne talen, Economie - wiskunde 
Grieks - Latijn, Grieks - wiskunde
Latijn - moderne talen, Latijn - wetenschappen 
Latijn - wiskunde, Moderne talen - wetenschappen 
Moderne talen - wiskunde, Wetenschappen - wiskunde

Inschrijvingen
Inschrijven is mogelijk op 16 maart van 10 tot 16 uur voor 
het eerste jaar. Dit kan ook op 25 april vanaf 19.30 uur na 
telefonische afspraak 
Inschrijvingen andere jaren vanaf 23 april.
Tijdens de zomervakantie van maandag 1 juli tot en met vrijdag 
5 juli en vanaf maandag 19 augustus.
Wenst u op een ander moment in te schrijven, dan dient u een 
afspraak te maken (03/640 30 30).
Inschrijvingsprocedure op www.smcb.be.

Infomomenten
Kennismakingsdag voor het eerste jaar : zaterdag 16 maart 
2019 van 10 tot 16 uur met mogelijkheid tot inschrijven en 
individuele rondleiding.
Inschrijvingsavond met info op 25 april van 19.30 tot 21 uur na 
telefonische afspraak

SINT-MICHIELSCOLLEGE BRASSCHAAT 
Kapelsesteenweg 72, 2930 Brasschaat
03 640 30 30
inschrijving@smcb.be
www.smcb.be
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SINT-MICHIELSCOLLEGE SCHOTEN VZW
Samen werken aan morgen 

Secundaire School aso

Eerste graad
1ste jaar A met keuze 4 uur klassieke studiën of
1ste jaar A moderne
• STEM- en TAALprojecten voor alle eerstejaars
• NIEUW! niveaugroepen voor Frans en wiskunde
• Inspelen op ieders talent voor Frans, wiskunde, 

Nederlands en Latijn via binnenklas differentiatie of 
klasdoorbrekende activiteiten

• NIEUW! Engels taalproject 
2de jaar met optie Moderne wetenschappen of optie Latijn

Tweede graad
Economie A (4 uur wiskunde) 
Economie B (5 uur wiskunde) 
Latijn A (4 uur wiskunde)
Latijn B (5 uur wiskunde) 
Wetenschappen 

Derde graad
Economie - moderne talen 
Economie - wiskunde 
Latijn - moderne talen
Latijn - wiskunde 
Moderne talen - wiskunde
Wetenschappen - wiskunde

Inschrijvingen 
Inschrijvingsavond met kennismakingsgesprekken 
donderdag 14 maart 2019 van 18 tot 21 uur
 
Infoavond 
Op dinsdag 26 februari 2019 om 19 uur met infowandeling voor 
ouders en onthaalprogramma voor kandidaat-eerstejaars.
 
Openschooldag 
Op zondag 5 mei 2019 van 13 tot 17 uur: openschooldag met 
mogelijkheid tot inschrijvingen.

SINT-MICHIELSCOLLEGE SCHOTEN 
Papenaardekenstraat 53, 2900 Schoten 
03 658 54 68
info@sintmichiel-schoten.be 
www.sintmichiel-schoten.be 
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CAMPUS KAJEE SCHOTEN - 
INTERNAAT 

Campus Kajee in Schoten biedt de mogelijkheid aan jongens en 
meisjes van 5 tot 18 jaar om te verblijven op ons internaat. 
Campus Kajee is een ontmoetingsplaats voor iedereen, waar 
groeien op alle vlakken centraal staat. We zetten sterk in op de 
volledige persoonlijkheidsontwikkeling van elk kind; het kader 
dat wij aanbieden zorgt er mee voor dat rekening gehouden 
wordt met de behoeften van iedereen.

We willen de kinderen en jongeren die op ons internaat 
verblijven een plek bieden waar ze zich kunnen thuis voelen.

Een huiselijke sfeer: Met een hechte leefgroep en de zorgzame 
begeleiding proberen we de gezinssfeer te benaderen. Wij bieden 
onze jongeren een warm nest, waar het welbevinden van elk 
individu centraal staat. We bieden onze jongeren een thuis, waar 
ze na een schooldag graag naar terug keren.

Stimuleren tot ontwikkeling: Op Campus Kajee staat een 
volledige ontwikkeling centraal. We begeleiden alle kinderen 
die op ons internaat verblijven in hun groeipad, en dit op alle 
vlakken. Een positief studieklimaat bevordert hun engagement 
om optimaal te presteren op school.

Praktisch
• kleine leefgroepen voor de kinderen van de basisschool 
• 45 individuele kamers voor de jongeren van de secundaire 

scholen; zij verblijven op ons internaat en gaan met de fiets of 
met het openbaar vervoer naar een school in de omgeving 

• het internaat is geopend van zondagavond tot vrijdagavond 
• gelegen op een prachtig groen domein met veel ruimte om te 

bewegen en te ontspannen in de open lucht

Meer info
• Neem voor meer informatie of voor een rondleiding 

telefonisch contact op. 
• Op onze website vindt u uitvoerig informatie terug over het 

internaat, en over de basisschool.

CAMPUS KAJEE 
Alice Nahonlei 65, 2900 Schoten 
03 641 86 70 
info@campuskajee.be 
www.campuskajee.be
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BUSO ’T LOMMERT SCHOTEN 
Algemeen
BuSO ’t Lommert is een kleine school die een algemene 
en beroepsgerichte vorming aanbiedt aan jongeren met 
leermoeilijkheden (type Basisaanbod/ type 1), jongeren met 
emotionele en/of gedragsproblemen (type 3) en jongeren 
met de diagnose autismespectrumstoornis (type 9) binnen 
opleidingsvorm 3 (OV3).

Opleidingen
-  Grootkeukenmedewerker:
 De afdeling grootkeukenmedewerker leidt je op tot 

keukenmedewerker of -hulp in de grootkeuken.
 Je leert in teamverband werken. Je maakt kennis met 

producten en grondstoffen die verwerkt worden tot 
grootkeukengerechten.

- Medewerker fastfood duaal
 In de opleiding medewerker fastfood duaal verwerf je 

vaardigheden in de school en op de werkvloer.
 De leerlingen gaan 2 dagen naar school en 3 dagen betaald 

werken.
 In deze opleiding leert men koude en/of warme gerechten 

bereiden: belegde broodjes, salades, hamburgers, ijs, pizza’s, 
gefrituurde gerechten, pasta’s, desserten...

-  Logistiek assistent:
 In deze opleiding word je voorbereid om verpleegkundigen 

en verzorgenden te ondersteunen in taken in een ziekenhuis of 
een RVT.

Inschrijvingen
Als ouders hun zoon of dochter willen inschrijven bij BuSO  
’t Lommert, nemen zij telefonisch contact op met het secretariaat 
van de school op het nummer 03/658.65.56.
Er wordt een afspraak gemaakt voor een infogesprek.
De leerling kan ingeschreven worden in de school als hij of 
zij over een OV3 type basisaanbod/1, type 3 of type 9 attest 
beschikt.

Open klasavond
Vrijdag 10 mei 2019 van 17 tot 20 uur.

BUSO ’T LOMMERT 
Botermelkbaan 75, 2900 Schoten
03 658 65 56
www.lommert.be
mail@lommert.be
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OLV PULHOF
Secundaire school : domein overstijgend

Eerste graad
1e jaar A met keuze STEM, Moderne Talen- Wetenschappen 
of Latijn 
2e jaar met keuze STEM, Moderne Talen- Wetenschappen, 
Grieks-Latijn of Latijn

Tweede graad
Grieks - Latijn
Latijn (keuze talen)
Latijn (keuze wiskunde)
Economie (keuze talen)
Economie (keuze wiskunde)
Wetenschappen
Wetenschappen (keuze STEM)
Humane wetenschappen

Derde graad
Grieks - Latijn
Latijn - moderne talen
Latijn - wetenschappen
Latijn - wiskunde (6u, 7u of 8 u wiskunde)
Wetenschappen - wiskunde (6u, 7u of 8u wiskunde)
Economie - moderne talen
Economie - wetenschappen
Economie - wiskunde (6u wiskunde)
Humane wetenschappen
Moderne talen - wiskunde (6u wiskunde)
Moderne talen - wetenschappen

Inschrijvingen
Net als alle Antwerpse scholen schrijft onze school in na digitale 
aanmelding via de website https:/meldjeaansecundair.antwerpen.be/.
Wij verwijzen u ook graag voor informatie naar de website van 
onze school.

Infodag
zaterdag 16 maart 2019 - 13u30 t.e.m. 16u30

OLV PULHOF
Grotesteenweg 489, 2600 Berchem
03/230.12.78
secretariaat@pulhof.be
www.pulhof.be
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BASISSCHOLEN KVO
Antwerpen

Sint-Ludgardisschool
Maarschalk Gérardstraat 18 of Bervoetstraat 25, 2000 Antwerpen
03 233 93 20
informatie@stludgardis.be
www.stludgardis.be
Sint-Ludgardis basisschool Belpaire
Haantjeslei 50-52, 2018 Antwerpen 
03 213 29 89
belpaire@stludgardis.be
www.stludgardis.be

Berchem
Onze-Lieve-Vrouwinstituut Pulhof kleuterschool
Floraliënlaan 370 bus 2, 2600 Berchem
03 230 12 78
secretariaat@pulhof-ks.be
Onze-Lieve-Vrouwinstituut Pulhof Lagere school
Grotesteenweg 489, 2600 Berchem
03 230 12 78
secretariaat@pulhof-ls.be
www.pulhof-ls.be

Brasschaat 
Openluchtschool Sint-Ludgardis
Donksesteenweg 150, 2930 Brasschaat 
03 651 86 07
info@sintludgardis.be
www.sintludgardis.be
Sint-Michielscollege
Kapelsesteenweg 74 of Zwaantjeslei z.n., 2930 Brasschaat
03 640 30 34
directie@smcbls.be
www.smcbls.be 

Merksem
Sint-Ludgardisschool 
du Chastellei 48, 2170 Merksem 
03 645 68.67
directie@slmbasis.be 
www.slm.be
Sint-Ludgardisschool Campus KVO
Bredabaan 814A, 2170 Merksem 
03 502 50 10
directeur@slcampus.be 
www.slm.be 

Schilde
Openluchtschool Sint-Ludgardis 
Heidedreef 82, 2970 Schilde
03 353 71 19
info@sint-ludgardis.be 
www.sint-ludgardis.be

Schoten
Openluchtschool Sint-Ludgardis 
Sint-Maria-ten-Boslei 10, 2900 Schoten  
03 658 48 42
info@sintludgardis-schoten.be 
www.sintludgardis-schoten.be 
Campus Kajee Schoten – Basisschool  
(met internaat basis en secundair)
Alice Nahonlei 65, 2900 Schoten 
03 641 86 70 
info@campuskajee.be 
www.campuskajee.be

Vlimmeren
Katholieke Basisschool Triangel 
Hoogstraat 19, 2340 Vlimmeren
03 312 29 38 
kbtriangel@skynet.be
www.kbtriangel.be


