
DOOR VERSTRAETELEI 50 | 2930 BRASSCHAAT | TEL +32 3 650 00 70 | FAX +32 3 652 16 98

SECRETARIAAT@GIBBRASSCHAAT.BE | WWW.GIBBRASSCHAAT.BE



5 redenen om voor het GIB te kiezen



brede vorming

● In de eerste graad krijg je op onze school een brede vorming. Alle 
vakken krijgen de volle aandacht. Zo krijg je een stevige basis voor de 
volgende jaren.

● Bij Frans en wiskunde krijg je telkens één extra lesuur differentiatie. Kan 
je meer aan? Dan krijg je moeilijkere oefeningen en complexere 
uitdagingen. Heb je moeite met de basisdoelen? Dan krijg je bijkomende 
uitleg, zodat je de leerstof écht beet hebt. Deze differentiatie organiseren 
we klasdoorbrekend.

● Voor Nederlands, Frans en wiskunde zijn er inhaallessen voor nog wat 
extra uitleg kan gebruiken.

● Je kan op het GIB 2 uur zelf kiezen.



keuzevakken

● Taal en cultuur

- Atelier français 

- Verbale expressie

- Beeldtaal

- Creatief schrijven

● STEM en sport

- achtkamp

- STEM engineering

- STEM wetenschappen

- STEM programmeren



TAAL en CULTUUR
kies je favoriete vak uit TAAL en CULTUUR… en maak ook een keuze uit 

STEM en SPORT. Elk vak krijg je 2 uur per week gedurende een half jaar.

Atelier français
Atelier français is een uitdaging voor wie graag met taal bezig 

is. Je krijgt de kans om op een creatieve manier met de Franse 

taal en cultuur aan de slag te gaan. Zonder stress of 

prestatiedruk leer je op eigen tempo de Franse taal ontdekken, 

proeven en waarderen.

Dit keuzevak is zeker niet bedoeld voor wie het moeilijk heeft 

met de basisleerstof en nood heeft aan bijles.

Verbale expressie
Hou jij net zoals wij van theater? Ben je benieuwd hoe een 

acteur zich voorbereidt op een rol? Heb je stiekem gedroomd 

om acteur of actrice te worden? Dan ben je zeer welkom in dit 

keuzevak. We proberen stap voor stap via improvisatie, 

bewegingsoefeningen, ademhalingstechnieken en vooral met 

veel lef en durf jullie wegwijs te maken in de wondere wereld 

van theater. Met het nodige individuele inlevingsvermogen en 

de wervelende groepsdynamiek, komen we samen tot kleine 

parels. En die zijn niet voor de zwijnen…

Beeldtaal
Ben je geïnteresseerd in taal en wil je leren hoe beelden ons 

soms veel meer kunnen “vertellen” dan woorden? Volg dan 

zeker het keuzevak ‘Beeldtaal’! We vergelijken een boek met 

zijn verfilming. Daarnaast onderzoeken we beelden in strips en 

films en werken we rond emoji’s, fotografie, lichaamstaal, 

etc.

Creatief schrijven
Hou je van schrijven en vloeien je gedachten vlot uit je pen? Wil 

je weten hoe een journalist te werk gaat en op onderzoek gaat? 

Dan ben je zeer welkom bij dit keuzevak. Samen kunnen we 

een redactie vormen om aan de slag te gaan. Treed toe tot de 

wondere wereld van het schrijven.



STEM en SPORT
kies je favoriete vak uit STEM en SPORT… en maak ook een keuze uit 

TAAL en CULTUUR. Elk vak krijg je 2 uur per week gedurende een half jaar.

ACHTKAMP
Sporten in open lucht. Acht disciplines, van atletiek tot 

fietsen. Een oude traditie in Brasschaat maar weer 

helemaal springlevend. Wij zorgen voor de professionele 

begeleiding, doe jij mee met dit sportief avontuur?

STEM ENGINEERING

3D printen van een eigen ontwerp, ontdekken 

van nieuwe technologieën, op zoek gaan naar 

oplossingen… Ervaar hoe de ingenieur van de 

toekomst werkt en breng de wetenschap in de 

praktijk.

STEM WETENSCHAPPEN
Een Boeing 747 weegt 183 520 kg. Hoe kan zo’n gevaarte 

boven onze hoofden in de lucht blijven hangen? Om dat te 

weten te komen, kan je best zelf een vliegtuig maken en 

kijken wat de wind doet met een vliegtuigvleugel...

STEM PROGRAMMEREN
We leven in een digitale wereld waarin alles wordt 

gestuurd door computers. Wil jij aan de knoppen zitten? 

Ardublock maakt van jou een “digitale bouwvakker”. Je 

leert letterlijk een computerprogramma “bouwen”. 

Programmeer jij verkeerslichten die de fietser altijd 

voorrang geven?



lessentabel

Vakken Aantal uren Inhaallessen

Taal en cultuur

Nederlands 4 1

Frans 3 + 1* 1

Plastische opvoeding 2

Muzikale opvoeding 1

STEM

Wiskunde 4+1* 1

Techniek 3

Natuurwetenschappen 2

Mens en maatschappij

Aardrijkskunde 2

Geschiedenis 1

Economie 1

Mens en maatschappij 1

Lichamelijke opvoeding 2

Levensbeschouwing 2

Keuzevakken 2

Totaal 32
*1 uur differentiatie



doorstroommogelijkheden



uitgebreide zorg

Heb je vragen rond je welbevinden op school of thuis, dan kan je alle dagen 

naast je leerkrachten terecht bij de zorgcoördinatoren.

Ook met specifieke vragen rond leren en studeren kan je bij hen terecht.

De deuren van de zorgcoördinatoren staan ALTIJD voor jullie open.



uitstappen

We trachten zoveel mogelijk uitstappen 

te organiseren, zo starten we het 

schooljaar met een teambuildingsdag 

in de Lilse Bergen, gaan we met Frans 

naar Namen, genieten we van een toffe 

sportdag, ...



omgeving en lokalen

campus Door Verstraetelei campus Park



virtuele opendeur

Surf naar

www.gibbrasschaat.be

http://www.gibbrasschaat.be


aanmelden en inschrijven

Eerstejaars kunnen digitaal aanmelden op 
zaterdag 19 maart van 9 tot 12 uur via 
http://aanmelden.gibbrasschaat.be

Je ontvangt een mail met richtlijnen voor 
de effectieve inschrijving na de digitale 
aanmelding.

http://aanmelden.gibbrasschaat.be
http://drive.google.com/file/d/12T31xmJm_2rXlyYFalICXivCGh9Vcb05/view
http://drive.google.com/file/d/12T31xmJm_2rXlyYFalICXivCGh9Vcb05/view


contactgegevens GIB

Door Verstraetelei 50 E onthaal@gibbrasschaat.be

2930 Brasschaat W www.gibbrasschaat.be

F  

www.facebook.com/GemeentelijkInstituutBrasschaat

T 03 650 00 70 I   www.instagram.com/gibbrasschaat/
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