
Alles wat je moet weten over je inschrijving in het
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Beste leerling
Beste ouder
Vanaf het komende schooljaar 
2023 – 2024 wijzigt het systeem om 
je in te schrijven in een secundaire 
school in Schoten of Brasschaat. 
Alle secundaire scholen van beide 
gemeentebesturen zullen werken 
met een centraal aanmeldsysteem. 
Heb je dus interesse in één of 
meerdere van onderstaande  
scholen? Neem dan zorgvuldig 
deze brochure door. 

• Sint-Cordula Instituut Schoten
• Mater Dei Brasschaat
• Sint-Jozef Instituut Schoten
• Sint-Michielscollege  

Brasschaat
• Vita et Pax College Schoten
• GO! Atheneum Brasschaat
• Sint-Michielscollege Schoten
• GO! Technisch Atheneum  

Brasschaat
• GO! Atheneum Schoten
• GIB Brasschaat
• XPLORE Schoten
• GO! Atheneum Schilde

Waarom een centraal  
aanmeldsysteem?

Het is een jaarlijks nieuwsitem: 
ouders die kamperen aan de 
schoolpoorten, om hun kinderen 
koste wat kost in te schrijven in 

een school van hun keuze. Vaak 
hanteren die scholen een ‘wie eerst 
komt, eerst maalt’-principe, met dus 
lange wachtrijen en frustraties tot 
gevolg. Stel dat je na een week 
kamperen te horen krijgt dat je 
net naast een plekje grijpt!

Door gebruik te maken van een 
centraal aanmeldsysteem maken 
we het inschrijvingsproces voor 
iedere leerling eerlijker. De tool 
wijst leerlingen op een objectieve 
manier beschikbare plaatsen toe 
en dit op basis van een geavan-
ceerd algoritme dat zich baseert 
op je voorkeurscholen, maar niet 
op basis van wie eerst registreert. 

Er is geen tijdsdruk. Je hebt dus 
alle tijd om rustig na te denken 
over de scholen van jouw voorkeur. 

Heb je na het lezen van deze 
brochure nog geen idee welke 
secundaire school het best bij jou 
past? Geen nood, voor jou is er de 
scholenbeurs, waar je persoonlijk 
kan kennismaken met de directies 
en leerkrachten van al onze scholen.

Scholenbeurs Schoten 
• woensdag 1 februari 2023 
• van 17.30 tot 20.30 uur
• Kaekelaar, Sint-Cordulastraat 10

Scholenbeurs Brasschaat 
• woensdag 1 maart 2023 
• van 17.30 tot 20 uur 
• Kasteel van Brasschaat,  

Hemelhoevedreef 1

S O S 
KEUZESTRESS?!
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STAP 1: Scholen kiezen
Maak een lijstje met de scholen die jou interesseren en waar je 
graag naartoe zou gaan. Zet ze in de volgorde van jouw voorkeur. 
De informatie op de volgende pagina’s kan je daarbij helpen!

STAP 2: aanmelden
Meld je aan voor de scholen van jouw keuze via 
brasschaat-schoten-so.aanmelden.in.

Wat heb ik nodig?
Je rijksregisternummer en een computer met internet. Je rijks- 
registernummer vind je achteraan je elektronische identiteitskaart.

Wanneer moet ik aanmelden?
Je kan je aanmelden tussen 27 maart 2023 
vanaf 12 uur tot en met 21 april 2023, 12 uur. 
Er is geen tijdsdruk. Het tijdstip waarop je 
aanmeldt, heeft geen enkele invloed op de 
verdeling van de vrije plaatsen. 

Hoe moet ik aanmelden?
Surf naar brasschaat-schoten-so.aanmelden.in en 
volg de stappen. Het is best om zoveel mogelijk scholen door 
te geven. Zet de scholen in volgorde van je voorkeur, met je 
favoriete school op nummer 1. De andere scholen die je invult, 
verkleinen de kans op een plek in de school van je eerste keuze 
niet, maar bieden juist een grotere kans op een toewijzing in 
een school. 

STAP 3: inschrijven
Hoe weet ik welke school ik kreeg toegewezen?
Ten laatste op 15 mei 2023 ontvang je een e-mail met daarin 
de school die aan jou toegewezen is. Opgelet, daarmee is je 
inschrijving nog niet compleet. 

Vanaf wanneer kan ik me inschrijven?
Je moet je vanaf 16 mei 2023 nog formeel inschrijven bij de 
school. Dit gebeurt op afspraak. Ook hier is er geen tijdsdruk. 
De school waaraan je toegewezen wordt, neemt hiervoor 
contact met je op. Inschrijven kan tot en met maandag 12 juni 
2023. Na 12 juni 2023 vervalt de voorrang die je krijgt dankzij 
het aanmelden. 

Geen vrije plaatsen meer 
Kan je bij geen enkele van je voorkeurscholen 
inschrijven? Neem dan contact op met de andere 
scholen, waarvoor je je niet aanmeldde. 
Inschrijven in die scholen kan, zonder je eerst 
digitaal te moeten aanmelden, vanaf 16 mei 2023.

Goed om te weten: als je nergens een plaats krijgt 
toegewezen, ontvang je een officiëel weigerings-
document waarop jouw plaats op de wachtlijst 
vermeld staat.

hulp bij het aanmelden
Heb je geen computer of heb je ondersteuning nodig bij 
het digitaal aanmeldsysteem? Neem dan contact op met 
de school van je eerste keuze. Zij helpen je graag verder! 
Met vragen over het aanmeldsysteem en/of de -procedure 
kan je terecht bij aanmelden@brasschaatschoten.be.

voorrang 
Kinderen van schoolpersoneel of leerlingen waarvan de 
broer(s) of zus(sen) al les volgen op de voorkeursschool, 
krijgen voorrang. Duid dit aan in het aanmeldformulier.
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Het Sint-Cordula-Instituut is een 
middelgrote middelbare school 
waar je alle kansen krijgt om te 
groeien. Je hebt er alle ruimte om 
je talenten en persoonlijkheid te 
ontdekken, terwijl je in onze hechte 
community vriendschappen voor 
het leven opbouwt. 

Ons breed studieaanbod biedt 
voor ieder wat wils, of je nu beslist 
om verder te studeren of niet. In 
het Sint-Cordula-Instituut krijg je 
kwalitatief onderwijs in een  
aangenaam schoolklimaat met 
een hecht thuisgevoel. 

Dankzij ons breed onderwijsaan-
bod hoef je nog niet meteen een 
definitieve studierichting te kiezen. 
In het eerste jaar kan je eerst je 

talenten ontdekken en bouw je 
een brede algemene kennis op. 
In je tweede jaar vul je 5 lesuren 
per week naar wens in met een 
keuzevak. Naast het A-stroom 
onderwijsaanbod, hebben we 
ook een B-stroom waar je eerder 
al doende leert en waar leerstof 
vaker herhaald wordt. Omdat we 
inzetten op digitale vaardigheden, 
krijgt iedere leerling toegang tot 
een eigen laptop.

CONTACT

• 03 658 94 49
• inschrijvingen@sintcordula.be
• www.sintcordula.be
• Wilgendaalstraat 7, Schoten

facebook.com/sintcordulaschoten
instagram.com/sintcordulaschoten

SI
NT

-c
or

du
la

-in
st

itu
ut

Welkom in Mater Dei waar je leert 
vanuit je kracht!

Bij Mater Dei hechten we veel  
belang aan een warm school- 
klimaat en wederzijds respect.  
Je klastitularis, het enthousiaste  
lerarenteam en de leerlingbegeleiders 
staan altijd klaar om jou 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.

Of je nu theoretisch of praktisch 
bent ingesteld, in de volledig 
uitgeruste vaklokalen voel je je 
ongetwijfeld meteen thuis. Toch 
gaat Mater Dei net iets verder dan 
gewoon lesgeven. We organiseren 

allerhande activiteiten buiten de 
gewone lessen: excursies, toneel-
voorstellingen, de sportdag… 

We zorgen 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!

ma
te
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ei

schoten brasschaat

CONTACT

• 03 651 86 51
• inschrijvingen@materdeibrasschaat.be
• www.materdeibrasschaat.be
• Bredabaan 394, Brasschaat

facebook.com/materdei
instagram.com/materdei_brasschaat
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Het Sint-Jozefinstituut Schoten is 
een STEM-school met een brede 
waaier aan mogelijkheden in zowel 
de D- en D/A-finaliteit als in de 
A-finaliteit. We streven ernaar een 
warme omgeving te creëren door 
in te zetten op teamwerking, zelf-
ontplooiing en vooruitstrevend-
heid. In onze opleidingen leggen 
we het accent op de verschillende 
domeinen van STEM.

We beschikken over modern uit-
geruste praktijklokalen en zetten 
in de lessen sterk in op kritisch 
denken, ICT-basisvaardigheden, 
samenwerken, probleem- 
oplossend handelen, etc. Kortom: 
de 21ste-eeuwse vaardigheden.

Als school willen we jongeren 

klaarstomen voor een beroep in 
een technische sector van lasser 
tot IT’er. De beroepen waarvoor 
je binnen onze school leert, zijn 
allemaal knelpuntberoepen. 

We zijn een katholieke school 
waarbij leerkrachten lesgeven 
vanuit een open en spontane 
houding. Ze durven af en toe de 
platgetreden paden te verlaten, 
en stimuleren creativiteit. 

CONTACT

• 03 680 15 80
• info@sjs.be
• www.sjs.be
• Jozef Hendrickxstraat 153, 

Schoten
facebook.com/sjs2900
instagram.com/sjs_schoten
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Een school, ruim en groen, waar je 
je thuis voelt. In het Sint-Michiels- 
college krijg je een stevige oplei-
ding met veel aandacht voor talen 
(bepaalde vakken worden in het 
Engels gegeven), cultuur, weten-
schap en sport. Daarbinnen is er 
ook ruimte voor spirituele groei 
vanuit de christelijke traditie. Hier 
staat een sterk gedreven team leer-
krachten voor je klaar dat met jou 
op weg gaat om het beste uit jezelf 
te halen. We voorzien een breed 
zorgpad voor wie extra omkadering 
nodig heeft, en verdieping voor wie 
verder wilt gaan. Vrijheid waar het 
kan en discipline waar nodig. 

GEZOCHT: leerlingen die zichzelf, 
de anderen en de wereld willen 
ontdekken; die kunnen genieten 

van een uitdaging en hun dromen 
willen najagen; die verantwoorde-
lijkheid willen (leren) nemen; die 
deze school samen met ons vorm 
willen geven; die hun hoofd willen 
gebruiken en hun hart laten spreken. 

Op onze school volg je les met 
een multifunctionele tablet. We 
beschikken over een modern open-
leercentrum om gedifferentieerd 
te werken. Sint-Michielscollege: 
waar we leren sterk te staan.
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schoten brasschaat

CONTACT
• 03 640 30 30
• info@smcb.be
• www.smcb.be
• Kapelsesteenweg 72, Brasschaat 

 instagram.com/smcbrasschaat
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Het Vita et Pax College: een degelijke 
klassieke vorming, kleinschalig en 
op maat van elke leerling, in een 
open en groene omgeving.

Voor een brede intellectuele 
vorming ben je op ons college aan 
het goede adres. En niet alleen 
het hoofd telt! We besteden ook 
ruime aandacht aan de begeleiding 
van het groeiproces van elke leer-
ling tot een zelfstandige en 
harmonische persoonlijkheid. 

Hier laten we jonge mensen groeien 
naar meer mens zijn, in een klimaat 
van vrijheid en verantwoordelijk-
heid, in een sfeer van vertrouwen 
en dialoog. De opvoedingsrelatie 
tussen opvoeder en leerling roept 
op tot evenwichtige zelfontplooiing, 

die interesse en creativiteit onder-
steunt en oproept tot inzet,  
respect, tact, trouw, innerlijkheid 
en godsdienstzin. 

Kortom: bij ons in het Vita et Pax 
College maken we jonge mensen 
bekwaam tot vriendschap, ware 
liefde, gerechtigheid en vrede. 

CONTACT
• 03 658 52 33
• directie@vitaetpax.be
• www.vitaetpax.be
• Victor Frislei 18, Schoten

facebook.com/VitaetPaxCollege-
Schoten
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Wat denken wij over studeren? 
Studeren is meer dan leren!

Studeren is... je goed voelen op 
school. Daar werken wij elke dag 
aan: een warm onthaal, een goede 
sfeer in een groene omgeving en 
met enthousiasme van alle mede-
werkers. Elke dag opnieuw.

Studeren is... respectvol omgaan 
met elkaar. Iedereen moet zich 
goed voelen op onze school. Pesten 
hoort daar niet bij. 

Studeren is... verder studeren 
met succes. Wij zijn een ASO-
school (doorstroomfinaliteit), wat 
betekent dat we onze leerlingen 
voorbereiden om succesvol hogere 
studies aan te vatten. In de derde 

graad hebben we maar liefst 8 
studierichtingen. Zo kan je kiezen 
op maat. 

In de eerste graad bieden we een 
uitgebreid basispakket aan met 
Engels vanaf het eerste jaar en 
verschillende optievakken. 

Voor leerlingen die graag actief 
bezig zijn en zelf de leerstof willen 
ontdekken en onderzoeken, bieden 
we ook Freinetonderwijs aan.  
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schoten brasschaat

CONTACT
• 03 651 59 90
• ms.brasschaat@inventoscholen.be
• www.atheneumbrasschaat.be
• Van Hemelrijcklei 29, Brasschaat 

     facebook.com/atheneumbrasschaat
instagram.com/atheneumbrasschaat
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Het Sint-Michielscollege Schoten 
is een secundaire school met een 
domeinoverschrijdende ASO- 
bovenbouw. We zijn een actieve 
en zorgende school en liggen in 
een groene en rustige omgeving. 

In het 1ste jaar kan je kiezen voor 
moderne of Latijn. We proberen 
zo goed mogelijk in te spelen op 
ieders talent en voorzien differen-
tiatie voor Frans, Nederlands en 
wiskunde. Voor Frans en Neder-
lands wordt er ook in leerateliers 
gewerkt, aangepast aan ieders 
tempo.

We bieden aan alle eerstejaars 
STEM-projecten (onder andere 
micro:bit en microbiologie) aan 
omdat we STEM-geletterdheid  

belangrijk vinden. Deze combineren 
we met taalprojecten waarin je actief 
en creatief aan de slag gaat met taal 
tijdens een taalproject Engels, Frans 
en Nederlands.

En we vinden ook jou als persoon 
belangrijk. Zo is er een zorgteam 
en zijn er studiecoaches die je, in-
dien nodig, een steuntje in de rug 
geven. Het ganse Sint-Michiels-
team verwelkomt je graag.

CONTACT
• 03 658 54 68
• info@sintmichiel-schoten.be
• www.sintmichiel-schoten.be
• Papenaardekenstraat 53, Schoten

facebook.com/sintmichiels- 
collegeschoten
instagram.com/sint_michiel_
schoten
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Je weg naar succes? Die bouw je 
samen met ons!

Dat je belangstelling toont voor 
een combinatie van theorie en 
praktijk, getuigt van een toe-
komstgericht inzicht. Dit biedt je 
namelijk een uitstekende kans op 
succesvol verder studeren of op 
werkgelegenheid. Je leert bij ons 
in goed uitgeruste praktijklokalen 
en ruime laboratoria.

Hier creëren we de ruimte om je 
unieke ik met jouw talenten te 
ontdekken en expertise te ontwik-
kelen. We werken aan de totale 
ontplooiing van jou als persoon 
en begeleiden je op weg naar 
volwassenheid. 

Wat maakt ons anders? We zetten 
naast kennis en vaardigheden ook 
erg in op belangrijke maatschap-
pelijke attitudes zoals verant-
woordelijksbesef, doorzettings-
vermogen en verdraagzaamheid. 

We verkleinen de kloof tussen 
onderwijs en beroepswereld door 
intensieve stages. Leren op de 
werkvloer: check!
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schoten brasschaat

CONTACT
• 03 651 55 71
• info@tabrasschaat.be
• www.tabrasschaat.be
• Prins Kavellei 98, Brasschaat 

facebook.com/ta.brasschaat
instagram.com/ta_brasschaat
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Waarvoor staat onze 1TOP Richting 
(1B-richting)?

Co-teaching: We werken met ver-
schillende leerkrachten in 1 klas. 
Dit betekent dat we 20 uur met 2 
leerkrachten dezelfde groep hebben. 
Er is dus veel mogelijkheid tot 
overleg en we kennen elkaar snel.
Welbevinden: leerlingen een 
leuke en aangename tijd op school 
bezorgen en terug zin geven in 
school: daar gaan we voor. 
Positief: Via classdojo/uitstappen/
beloningssystemen werken we 
aan een positief klasklimaat en 
kan je bonussen verdienen.
Differentiëren: Leerlingen die naar 
1TOP komen, hebben allemaal een 
verschillende achtergrond. Ieder-
een mag op eigen niveau werken.

Eigen tempo: Je werkt via dit 
leertraject op je eigen tempo. Heb 
je meer tijd nodig om iets rustiger 
door te nemen? Leerlingen die 
sneller kunnen gaan, hoeven niet 
meer te wachten. 
SAMEN: SAMEN komen we er, 
samen bereiken we onze doelen. 
Wekelijks werken we aan ons 
groepsgevoel door opdrachten 
rond vertrouwen en samenwerken.

CONTACT
• 03 658 52 31
• info@atheneumschoten.be
• www.atheneumschoten.be
• Emiel Blangenoisstraat 2, Schoten

facebook.com/athschoten
instagram.com/atheneum_schoten
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Het Gemeentelijk Instituut Bras-
schaat (GIB) vind je in het cen-
trum van Brasschaat vlak bij het 
gemeentepark. We maken ook 
gebruik van klaslokalen en sport-
infrastructuur in het park. 

Het GIB bereidt je voor op verder 
studeren in het hoger onderwijs. 
In de eerste graad biedt het GIB 
enkel de A-stroom aan. In de 
tweede en derde graad hebben 
we een waaier aan studierichtingen 
voor leerlingen met interesses in 
economie, humane wetenschappen, 
moderne talen, sport of STEM. 

Verder werken we in het GIB aan 
volgende troeven: 
• Werken aan je toekomst: we 

geven je een stevige basis.

• Op verkenning: je ontdekt de 
wereld, en niet enkel vanachter 
de schoolbank! 

• Goed in je vel: we staan voor 
je klaar in een warme sfeer.

• Kans om te groeien: in elke 
les word je uitgedaagd om het 
beste van jezelf te geven.

• Werken met topmateriaal: met 
perfect uitgeruste wetenschaps- 
lokalen, een technieklokaal en 
aangepaste sportaccommodatie.

CONTACT
• 03 650 00 70
• secretariaat@gibbrasschaat.be
• www.gibbrasschaat.be
• Door Verstraetelei 50, Brasschaat

facebook.com/GemeentelijkInsti-
tuutBrasschaat
instagram.com/gibbrasschaat
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‘Leren met goesting’, ‘Grenzen 
verleggen en groeien’ en ‘Zorg-
zaam zijn voor mens en planeet’: 
dat zijn de kernwaarden van 
Xplore. 

Hier combineren we theoretisch 
en ervaringsgericht onderwijs. 
Naast instructielessen werk je 
in de zelfstandige werktijd aan 
opdrachten volgens je eigen plan-
ning. Tijdens vakoverschrijdende 
projecten ga je op onderzoek en 
zet je opgedane kennis om in de 
praktijk. Je leert kritisch nadenken 
en opzoeken en maakt gebruik 
van tools die jou voorbereiden op 
de toekomst. Jouw persoonlijke 
coach bespreekt wekelijks met 
jou je planning, studiehouding en 
zelfontplooiing. Zo krijg je meer 

inzicht in jouw talenten en werk-
punten en kom je stap voor stap 
tot zelfregulerend leren. 

We leggen de lat hoog en dagen je 
steeds uit om grenzen te verleggen. 
De campus biedt jou naast een 
moderne leeromgeving ook een 
groene buitenruimte met sport- 
faciliteiten, buitenklassen en rustige 
zithoekjes. Ons klein, hecht team 
maakt van Xplore de warme school 
waar iedereen zich thuis voelt.

CONTACT
• 03 641 94 81
• info@go-xplore.be
• www.go-xplore.be
• Emiel Blangenoisstraat 6, Schoten

facebook.com/Xploreschoten
instagram.com/Xplore_schoten 

schoten

Atheneum Schilde is een school 
met een A-stroom in de eerste 
graad en studierichtingen binnen 
de doorstroomfinaliteit vanaf 
de tweede graad. Net zoals het 
groen in onze schoolomgeving 
stimuleren we je om te groeien!  

We bieden je de mogelijkheid om 
al je talenten te ontwikkelen, zo-
wel binnen als buiten de school-
muren. We leggen de lat hoog en 
ondersteunen je in het realiseren 
van je doelen. Daarom zetten 
we sterk in op studiebegeleiding, 
coaching en leerlingbegeleiding. 
Hierbij hanteren we een gezond 
evenwicht tussen presteren en 
ontspannen als de basis voor 
succes. We willen jou optimaal 
voorbereiden om met de juiste 

attitudes, theoretische bagage en 
vakbekwaamheid succesvol door 
te kunnen stromen naar het hoger 
onderwijs. 

Met aandacht voor het welzijn 
van al onze leerlingen werken we 
aan een schoolomgeving waar er 
een fijne, ontspannen sfeer heerst 
en waar er respectvol wordt 
omgegaan met elkaar. Kortom, 
Atheneum Schilde: de school met 
de vele plussen!
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CONTACT
• 03 651 55 71
• info@atheneumschilde.be
• www.atheneumschilde.be
• Hoevedreef 9, 2970 Schilde 

facebook.com/atheneum.schilde
instagram.com/atheneum_schilde
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Eerst zien, 
Kom dan een kijkje nemen tijdens een van de infomomenten of open-
deurdagen. Even de sfeer opsnuiven, de schoolbanken uittesten en een 
rondje over de speelplaats lopen: het kan dan allemaal. Hieronder vind 
je alvast de data, meer informatie lees je op de websites van de scholen.

Sint-Cordula Schoten
• Infomoment eerste jaar met individuele 

rondleiding: woensdag 22 maart 2023 
tussen 13 en 16 uur (op afspraak)

• Kijkdag: vrijdag 28 april tussen 15 en 
20 uur

Mater Dei Brasschaat
• Digitale infoavond: dinsdag 7 maart 

2023 om 19.30 uur
• Kijkdag: zaterdag 11 maart 2023  

van 14 tot 17 uur

Sint-Jozefinstituut Schoten
• Infomoment ouders eerste jaar:  

maandag 20 maart 2023 om 19.30 uur
• Opendeurdag: zondag 14 mei 2023

Sint-Michielscollege Brasschaat
• Opendeurdag: zaterdag 4 maart 2023 

van 10 tot 16 uur
• Inschrijven voor een rondleiding kan 

via de website vanaf januari 2023.

Vita et Pax College Schoten
• Opendeurdag: zaterdag 18 maart 2023 

van 10 tot 11.30 uur

GO! Atheneum Brasschaat
• Opendeurdag: zaterdag 6 mei 2023  

van 14 tot 17 uur 

Sint-Michielscollege Schoten
• Opendeurdag: zondag 12 maart 2023 

van 13 tot 17 uur

GO! Technisch Atheneum Brasschaat
• Infomoment: donderdag 2 maart 2023 

om 19.30 uur

GO! Atheneum Schoten
• Opendeurdag: zaterdag 3 juni 2023  

van 10 tot 14 uur

GO! Atheneum Schilde
• Opencampusdag: zaterdag 6 mei 2023 

van 10 tot 13 uur

GIB Brasschaat
• Opendeurdag: zondag 5 maart 2023 

van 14 tot 17 uur

XPLORE Schoten
• Infoavond: donderdag 16 februari 2023
• Opencampusdag: zaterdag 18 maart 2023 
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dan geloven?



Een intergemeentelijke samenwerking tussen Lokaal Bestuur Schoten 
en Lokaal Bestuur Brasschaat

veel
succes!
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