
Welkom in het 
SINT-
MICHIELSCOLLEGE 
SCHOTEN!



Studiemogelijkheden 
1ste jaar

1ste leerjaar A

Keuze uit:

 moderne,

 Latijn.



Studiemogelijkheden 
2de jaar

2de leerjaar A

Keuze uit:

 moderne talen en wetenschappen,

 STEM-wetenschappen,

 Latijn.



Specifieke info 1ste

jaar

• Vak MENS: rond persoonsvorming, sociale vaardigheden, 
pestpreventie, omgaan met media, leren leren en 
studievaardigheden,… Gegeven door klassenleraar.

• Vak SAMENLEVING: over maatschappelijke, sociale, 
financiële zaken en ICT-vaardigheden.

• Meters en peters uit 5 en 6 begeleiden iedere 
eerstejaarsklas: warm onthaal en aandacht voor 
welbevinden.

• Werken in leerateliers voor Frans en Nederlands: 
differentiatie met specifieke aandacht voor zij die meer baas 
kunnen en leerlingen die extra steun nodig hebben.

• STEM- en TAALprojecten voor ALLE eerstejaars: aanscherping 
van probleemoplossend denken, creativiteit in brede variatie 
aan projecten. 



Structuur school
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Waarom kiezen 
voor SINT-
MICHIEL
SCHOTEN?

• Rustige groene omgeving in het park.

• Familiale en warme sfeer.

• Breed ASO-aanbod: in functie van ieders 
sterktes en talenten zijn latere keuzes mogelijk 
voor economie, humane wetenschappen, Latijn, 
moderne talen, wetenschappen en wiskunde.

• Veel zorgende aandacht voor iedereen door o.a. 
studiecoach, zorgcoach, taalcoach en 
gemotiveerde klassenleraars.

• Versterking digitale vaardigheden dankzij een 
Chromebook voor iedereen.

• Eigentijdse gebouwen met o.a. nieuw STEM-
lokaal en labo’s.



Enkele leerlingen aan het woord
Klik hier indien de video niet start

https://youtu.be/lnPCEglpti8


Wanneer
en hoe 

informatie
krijgen en

inschrijven?

Op onze website vind je veel informatie en leuke filmpjes waarin de
schoolwerking wordt voorgesteld.

Ook kan u zich als ouder via de website inschrijven voor een digitale
infoavond van dinsdag 22 februari 2022. U kan hiervoor vooraf ook
vragen aan ons doorgeven die mee worden verwerkt tijdens de
infoavond.

Indien COVID-19 het toelaat, voorzien we het volgende programma:
Kennismakingsgesprekken
Op dinsdag 15 maart houden we van 18 tot 21 uur
kennismakingsgesprekken met de ouders van de kandidaat-eerstejaars.
Inschrijvingen
Zaterdag 23 april 2022. Meer gedetailleerde info volgt via de website.
Openschooldag
Op zondag 8 mei van 13 tot 17 uur: openschooldag met mogelijkheid
tot inschrijvingen.

Belangrijk
Alle info i.v.m. onze infomomenten en inschrijvingen onder voorbehoud
van aanpassingen n.a.v. COVID-19. Raadpleeg deze website voor
eventuele aanpassingen en updates.



Contactgegevens
SINT-MICHIELSCOLLEGE
SCHOTEN

Papenaardekenstraat 53

2900 Schoten

info@sintmichiel-schoten.be

03 658 54 68





MEER informatie over 
onze school?

www.sintmichiel-schoten.be

U kan onze infobrochure aanvragen 
door een mailtje te sturen naar
info@sintmichiel-schoten.be.

http://www.sintmichiel-schoten.be/
mailto:info@sintmichiel-schoten.be

