
Welkom



Studiemogelijkheden 
1ste jaar a-stroom

27 u basisvorming
−4 u. wiskunde
−2 u. techniek
−2 u. natuurwetenschappen
−2 u. sport
−2 u. aardrijkskunde
−1 u. levensbeschouwing
−1 u. muzikale opvoeding
−1 u. burgerschap
−1 u. geschiedenis

−4 u. Nederlands

−3 u. Frans

−2 u. Engels

−2 u. plastische 
opvoeding

5 u optie

− 2 u. werkruimte talen

− 2 u. werkruimte STEM

− 1 u. flexibele 
werkruimte



Studiemogelijkheden 
1ste jaar b-stroom

1 PLUS (1P)
27 u basisvorming

− 16 u. leertraject algemene vakken

− 6 u. techniek

− 4 u. sport

− 2 u. plastische opvoeding

− 2 u. levensbeschouwing

− 1 u. muzikale opvoeding

− 1 u. burgerschap

dit omvat:
→Nederlands
→Frans / Engels
→wiskunde
→natuurwetenschappen
→maatschappelijke vorming



Specifieke info 1e

jaren

• Leefsleutels

• Meter en peter

• Lockers

• …

Specifieke info 
1e jaren

• Co-teaching en aangepaste lokalen in de 

pluswerking

• Werkruimtes worden benut om leerlingen op 

maat te begeleiden

• Kleine klasgroepen

• Aparte ingang en speelplaats 1ste tot 3de jaar



Studiemogelijkheden hogere jaren



Waarom 
kiezen voor 

TA 
Brasschaat? 

• Aandacht voor iedere leerling
• Leerlingbegeleiding

• Attitudebegeleiding

• Veel ICT-mogelijkheden

• Gebruik van smartschool
• Raadplegen van agenda

• Raadplegen van rapporten

• Dagdagelijkse communicatie

• Groen kader





Voor 1A en 1B
• Aanmelden vanaf maandag 1 maart. We contacteren je zo 

snel mogelijk. 

Voor alle andere jaren
• Digitaal aanmelden op de website vanaf maandag 19 april

Ben je geïnterresseerd maar wens je nog verdere info? 

Wij staan voor je klaar. Contacteer ons en we nemen graag de tijd
om je verder te informeren.

Informatie over de richtingen en de aanpak van onze school vind
je alvast terug op onze website: www.ktabrasschaat.be

Wanneer

en hoe 

aanmelden/

inschrijven?

http://www.ktabrasschaat.be/


Prins Kavellei 98
2930 Brasschaat

03/651 55 71

www.ktabrasschaat.be

http://www.ktabrasschaat.be/


MEER informatie over 
onze school?

www.ktabrasschaat.be

http://www.ktabrasschaat.be/



