
Inschrijven voor 2021-2022 

 

Vanaf vorig schooljaar wordt er digitaal aangemeld.  

Digitaal aanmelden betekent dat je vooraf aanduidt in 

welke school of scholen jij je kind wil inschrijven.  

Een kind inschrijven in een school houdt in dat er een 

plaats vrij is in de school en dat je als ouder akkoord 

gaat met het pedagogisch project en het schoolregle-

ment. 

Je kan aanmelden op https://aanmelden.school  

van maandag 29 maart 14.00u  

tot maandag 26 april 14.00u. 

Wat heb je nodig om aan te melden? 

 Een computer met internet; 

 Naam, voornaam, geboortedatum en adres van je 

kind; 

 Het rijksregisternummer van je kind. Dat vind je 

op de achterzijde van de kids-ID van je kind  

(11 cijfers; links bovenaan); 

 Indien je geniet van voorrang:  

het rijksregisternummer van het kind/personeelslid 

waardoor je recht hebt op voorrang. 

Stappenplan: 

 De aanmelder (ouder/voogd) maakt een account 

aan op de website en bevestigt deze account via 

een link in de mail; 

 Je geeft de gegevens op van je kind; 

 Je geeft de schoolkeuzes op; 

 Je ontvangt ter bevestiging de gegevens in een  

e-mail en controleert deze (check SPAM). 

Op donderdag 6 mei weet je in welke school je kind 

een plaats krijgt.  

In deze e-mail staan de instructies om in te schrijven 

in onze middenschool.  

Je kind inschrijven kan van maandag 10 mei tot vrij-

dag 4 juni. 

 

www.middenschool-keerbergen.be 

Vlieghavenlaan 18 - 3140 Keerbergen 

015/23.52.41 

 

GO! Middenschool Keerbergen GO! Middenschool Keerbergen 

Benieuwd naar hoe het er in onze school  

aan toe gaat? 

 

Wil je eens de sfeer van onze middelbare school 

opsnuiven? 

 

We maakten een filmpje dat je hier  

kan bekijken: 

Goed kiezen lukt beter  

indien je goed geïnformeerd bent. 

Jouw toekomst begint hier! 

https://aanmelden.school


GO! Middenschool Keerbergen GO! Middenschool Keerbergen 

Studieaanbod 2021-2022 

Basisvorming 1ste jaar 2de jaar 

Nederlands 4u 4u 

Wiskunde 4u 4u 

Frans 3u 3u 

Engels 2u 2u 

Historisch bewustzijn en  
actief burgerschap 

2u 3u 

Natuurwetenschappen 2u 1u 

Aardrijkskunde 2u 1u 

Lichamelijke opvoeding 2u 2u 

Muzikale opvoeding 1u   

Plastische opvoeding 1u   

Techniek 2u 2u 

Financiële en economische 
geletterdheid 

  1u 

Levensbeschouwing 2u 2u 

   

Differentiatie-uren 1u 2u 

   

Keuze-uren 4u 5u 

 32u 32u 

Keuze-uren 1ste jaar  

Klassieke talen 4u 

  
Klassieke talen, Moderne talen  
en wetenschappen 

 

Klassieke talen  2u 

Frans 1u 

Wetenschappen  1u 

  
Economie, Moderne talen  
en wetenschappen 

 

Economie 2u 

Frans 1u 

Wetenschappen  1u 

  
Klassieke talen en STEM-wetenschappen  

Klassieke talen  2u 

STEM-wetenschappen 2u 

  
STEM-wetenschappen en Economie  

STEM-wetenschappen 2u 

Economie 2u 

  
STEM-wetenschappen en Sport  

STEM-wetenschappen 2u 

Sport 2u 

  
Maatschappij– en welzijnswetenschappen 
en economie 

 

Maatschappij– en welzijnswetenschappen 2u 

Economie 2u 

Keuze-uren 2de jaar 5u 

Klassieke talen 

Moderne talen en wetenschappen 

STEM-wetenschappen 

Economie 

Maatschappij– en welzijnsweten-
schappen 

Sport 

Benieuwd naar de  

doorstromingsmogelijkheden  

van het Atheneum?  

—> Kijk eens op hun website:  

www.atheneum-keerbergen.be

Onze aanpak kort  

toegelicht 

Een nieuw model voor studierichtingen dat bestaat 

uit: 

 de basisvorming die versterkt wordt en bedoeld 

is om alle leerlingen een vooropgesteld niveau 

- geformuleerd in eindtermen - te laten beha-

len; 

 

 differentiatie-uren die ruimte bieden voor:  

-  remediëring voor leerlingen die de doelstel-

lingen van de basisvorming voor een bepaald 

vak niet bereiken en dus extra hulp nodig 

hebben.  

-  verdieping voor leerlingen die de doelstellin-

gen van de basisvorming voor een bepaald 

vak vlot bereiken en dus extra uitdaging no-

dig hebben; 

 

 keuze-uren die een beter idee geven van 

de vervolgstudies waaruit de leerlingen kunnen 

kiezen.  

De leerlingen kiezen in het eerste jaar voor 2 

opties. Elke optie neemt 2 uur van het weke-

lijkse lessenpakket in beslag. 


