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Scheppers-
instituut
DEURNE & ANTWERPEN

In het eerste jaar maak je tijdens de uren 
‘atelier’ kennis met informatica, creatieve 
vorming en sociale vaardigheden. Hier 
ontdek je waar je sterktes liggen. Tijdens 
het uur ‘studiebegeleiding’ gaan we aan 
de slag met ‘leren leren’. Zo maak je vlot 
de overstap naar het secundair. Via een 
‘weekrapport’ kunnen je ouders wekelijks 
mee volgen hoe goed je het al doet.

In het tweede jaar A kies je voor één 
‘basisoptie’ (5 lesuren) die aansluit bij 
je interesses: Economie & organisatie, 
Maatschappij & welzijn of Moderne talen 
& wetenschappen. In 2B krijg je twee 
basisopties: Economie & organisatie en 
Maatschappij & welzijn (beide 5 lesuren). 
Je bent dus goed voorbereid om de juis-
te studiekeuze te maken in het derde jaar.
Niet onbelangrijk: de wereld is ruimer 
dan de schoolmuren. Tijdens de drie-
daagses leren we mekaar beter kennen 
en werken we aan een goede klassfeer. 

CAMPUS
SINT-ELIGIUS 
ANTWERPEN

VAN HELMONTSTRAAT 
27, 2060 ANTWERPEN
03/217 42 42

CAMPUS
SANCTA MARIA 
DEURNE

PIETER DE RIDDERSTRAAT 5,
2100 DEURNE
03/360 31 45

CAMPUS
SINT-ELIGIUS 
DEURNE

LAKBORSLEI 263,
2100 DEURNE
03/326 33 59

Kijk ook op www.scheppers.be



St-Lucaskso 
kunst & creatie

De missie van St-Lucas is veelzijdig. 
Enerzijds staat onze school garant voor 
een kwalitatieve en eigentijdse invulling 
van de beeldende kunsten binnen het 
secundair onderwijs. Anderzijds vinden 
wij een degelijk theoretisch kader 
essentieel om zich creatief te kunnen 
uiten. Bovendien wensen we ook een 
plek te zijn waar iedere leerling de kans 
krijgt zijn mogelijkheden te ontplooien.

Het lerarenteam stelt als doel de 
leerlingen op te leiden en te laten 
groeien tot zelfstandige, gezond 
kritische denkers en evenwichtige 
volwassenen. We geloven stellig dat 
dit gepaard gaat met een cultuur 
van overleg, uitwisseling van ideeën 
en een respectvolle houding ten 
opzichte van elkaar. Dit indachtig, 
willen wij ook als team de kracht van 
onderlinge samenwerking uitdragen 
en leerlingen hiermee inspireren. 

SINT-LUCASKSO 
KUNST&CREATIE 
SINT-JOZEFSTRAAT 35, 
2018 ANTWERPEN
03/201 59 70
INFO@ST-LUCAS.BE
WWW.ST-LUCASKSO.BE

CREËER l STUDEER l LEEF



Xaverius 
college

Al meer dan 85 jaar biedt het door de 
paters jezuïeten gestichte Xaverius-
college in de buurt van het Rivierenhof 
kwaliteitsvol onderwijs aan. Het geklas-
seerde gebouw aan de rand van de stad 
ontvangt dagelijks honderden leerlingen 
in de basisschool en de humaniora 
(ASO). Traditionele waarden en moderne 
metho des worden door een enthousiast 
team aangeboden.

Op Xaco geven we meer dan alleen 
les. De jonge mens bekwaam, bewust 
en bewogen maken voor de wereld en 
de verdere stappen in het leven, dat is 
onze missie gekaderd in het ignatiaans 
opvoedingsproject.  
U bent van harte uitgenodigd om eens 
te komen kijken hoe we onze jongeren 
voorbereiden op hogere studies en 
op een geëngageerd leven.

XAVERIUSCOLLEGE, 
COLLEGELAAN 36, 
2140 ANTWERPEN
03/217.44.10
INFO@XACO.BE
WWW.XACO.BE

VERBINDT l IN l VERTROUWEN



Instituut  
Sint-Maria

Instituut Sint-Maria streeft naar de  
(h)erkenning van het talent van elke 
leerling. Door een zeer persoonlijke 
aanpak en een optimale coaching 
proberen we deze talenten zoveel 
mogelijk te laten groeien. Heb je een 
roeping voor de sociale sector en/
of een passie voor wetenschap? Dan 
bereiden onze opleidingen binnen 
de personenzorg je voor op verdere 
studies of een job als opvoeder. 

Je kan in onze creatieve en 
grafische richtingen via beeldende 
kunsten, artistiek tekenen, publicitair 
ontwerp, illustratiemethoden en 
reproductietechnieken een evenwicht 
zoeken tussen technische en creatieve 
inbreng. We leiden je op voor de 
arbeidsmarkt én verdere studies. Bij 
de opleiding haarzorg/stilist bereiden 
we je via intensieve en persoonlijke 
begeleiding voor op het werken in 
een topsalon of een eigen zaak.

INSTITUUT SINT-MARIA 
LOVELINGSTRAAT 8,
2060 ANTWERPEN
03/235 37 35
SINTMARIA@ISMO.BE
WWW.SINTMARIA.SCHOOL

CREATIEF l SOCIAAL l OP MAAT



Onze-Lieve 
Vrouwecollege

plus
Het Onze-Lieve-Vrouwecollege plus 
is een jezuïetencollege in het hart van 
Antwerpen. Sinds 1 september 2020 
verenigt OLVCplus twee sterke 
onderwijstradities door het samengaan 
van het Onze-Lieve-Vrouwecollege 
(OLVC) met het Instituut Dames van het 
Christelijk Onderwijs (IDCO). In de naam 
OLVCplus ligt onze opdracht om onze 
leerlingen te laten groeien tot betere 
versies van zichzelf. 

We willen leerlingen een houding mee-
geven van voortdurende nieuwsgierig-
heid naar wat er in zichzelf, de andere 
en de wereld te ontdekken is. 
We vinden het ook belangrijk als school 
onze leerlingen te vormen tot bekwame, 
bewuste en bewogen mensen die zich 
engageren binnen de maatschappij en 
ijveren voor solidariteit, duurzaamheid en 
rechtvaardigheid. en zo meer betekenen 
in onze samenleving. Wij nodigen u graag 
uit om met onze school kennis te maken.

ONZE-LIEVE- 
VROUWECOLLEGE PLUS  
FRANKRIJKLEI 91,  
2000 ANTWERPEN
03/232 88 28
INFO@OLVCPLUS.BE
WWW.OLVCPLUS.BE

BETROKKENHEID l TRADITIE l UITDAGING
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