
Welkom in het 
Mariagaarde
Instituut



Studiemogelijkheden 
1ste jaar

In de A-stroom wordt de leerstof van het 
basisonderwijs verder uitgediept. De nadruk ligt op 
theorie. Praktische vorming komt minder aan bod. Je 
leert stap voor stap zelfstandig studeren.

• Basisvorming

• Differentiatie
• 1u. titularisuur

• 1u. basisgeletterdheid Taal / ICT

• 1u. differentiatie wiskunde / Nederlands / Frans

• 1u. project

• 1u. keuzevak (beweeg wijzer – sociale vorming – wetenschappen & 
wiskunde)



Studiemogelijkheden 
1ste jaar

In de B-stroom is er extra aandacht en meer tijd om je 
te helpen met studeren. Zo kan je tekorten uit het 
basisonderwijs wegwerken. De klasgroepen zijn kleiner 
zodat iedere leerling meer aandacht krijgt. Het tempo 
in de B-stroom ligt lager dan in de A-stroom.

• Basisvorming

• Differentiatie
• 1u. titularisuur

• 1u. ICT

• 1u. techniek 

• 2u. keuzevak (beweeg wijzer – crea) 



Specifieke info 
1e jaar A

• Onthaaldagen
• Ontdekken van de school en omgeving
• Kennismaken met elkaar
• Een vlotte start in het secundair

• Interesses en talenten verkennen

• Frans én Engels

• Remediëring én verdieping

• Titularisuur
• Klassfeer – leren plannen – leren leren…

• Sportdag

• …



Specifieke info 
1e jaar B

• Onthaaldagen
• Ontdekken van de school en omgeving
• Kennismaken met elkaar
• Een vlotte start in het secundair

• Interesses en talenten verkennen

• Frans én Engels

• Remediëring én verdieping

• Titularisuur
• Klassfeer – leren plannen – leren leren…

• FLEX
• Begeleid zelfstandig leren van Mavo, Nederlands en wiskunde
• Projectmatig werken
• Op het tempo van de leerling

• Projecten

• Sportdag

• …



Studiemogelijkheden in Mariagaarde



Waarom kiezen 
voor 
Mariagaarde? 

• Brede basiszorg

• Digitaal zorgteam – zorgleerkrachten

• Groene school

• Natuurreservaat “Schaggel”

• Atletiekpiste

• Goed uitgeruste wetenschapslokalen

• 4 pijlers 
• natuurbeleving 

• zelfkennis 

• gezonde levenswijze

• creativiteit

• Gebruik van ICT tijdens de lessen

• CLIL in de hogere jaren





Wanneer
inschrijven?

• Voor 1A en 1B

• Nieuwe info voor 12-jarigen en hun ouders op 
www.mariagaarde.be vanaf 27 februari.

• Digitaal inschrijven vanaf zaterdag 24 april. U wordt
nadien gecontacteerd voor een intakegesprek.

• Zorggesprek (indien nodig)

• Voor alle andere jaren

• Digitale aanvraag tot inschrijving via de website vanaf
woensdag 30 juni om 19.00 uur

• Nadien wordt u gecontacteerd om in te schrijven

http://www.mariagaarde.be/


Contactgegevens

Directie

Denise Eelen – Peter Van Hoorenbeke –
Sam Sauvillers

secretariaat@mariagaarde.be

03 312 02 56 

Oude Molenstraat 13

2390 Westmalle

mailto:secretariaat@mariagaarde.be


Foto van de school



MEER informatie over 
onze school?

www.mariagaarde.be

http://www.mariagaarde.be/

