Ontdek het allemaal zelf
Middenschool Den Brandt is gehuisvest op twee campussen in Boom en Aartselaar. Kom eens langs! Tijdens onze infoavond leg je contacten met leerkrachten
die je kunnen helpen bij je studiekeuze en bij wie je terechtkan met allerlei vragen. Ook kan je een bezoekje brengen aan onze leslokalen en computerlokalen.
Natuurlijk zijn je ouders, familie, vrienden en klasgenoten ook welkom.
Wil je weten wanneer onze infomomenten zijn? Bel dan naar 03 888 15 99
(campus Boom) of naar 0473 22 46 15 (campus Aartselaar).

Maximale ontwikkeling van talenten en
vaardigheden

Ik kies voor Middenschool Den Brandt
Denk je dat Middenschool Den Brandt bij jou past? Schrijf je dan snel in! Inschrijven kan elke schooldag (na telefonische afspraak) en in de zomervakantie
tijdens de eerste week van juli en de laatste twee weken van augustus, telkens
van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur (uitgezonderd woensdagnamiddag) of na
afspraak. Inschrijvingen op Campus Aartselaar zijn volgens afspraak. Breng volgende documenten mee: identiteitskaart, SIS-kaart, kopie van je rapport en een
pasfoto. De leerlingen van het zesde leerjaar brengen ook nog het getuigschrift
van het basisonderwijs mee.

Elk kind zo begeleiden dat het zijn vleugels optimaal kan uitslaan, nu en later, is
ons doel. Een dergelijke begeleiding beperkt zich niet tot het intellectuele. Kinderen opvoeden tot evenwichtige persoonlijkheden vraagt ook een ontwikkeling op
sociaal, cultureel en sportief vlak.
Naast kennis en vaardigheden dient daarenboven de burgerschapszin van de leerling te worden gestimuleerd. De jongere verdraagzaamheid, respect voor mens en
milieu, verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstandigheid, mondigheid en een blijvende leergierigheid bijbrengen, zijn waardevolle aandachtspunten.

Middenschool Den Brandt is goed bereikbaar
Onze campus in Boom ligt centraal tussen de basisscholen Boom-Centrum
(BS De Hoeksteen) en Boom-Park en het atheneum. De campus ligt buiten het
drukke centrum, juist naast het voormalig algemeen ziekenhuis Van Enschodt en
is makkelijk bereikbaar per fiets, auto en bus. De vertrek- en aankomsturen van
bijvoorbeeld de buslijn met als halte Boom-RMS zijn aangepast aan de begin- en
einduren van de lessen. Op- en afstappen op de Markt van Boom (tien minuten
wandelen) is ook mogelijk en dit eveneens op aangepaste tijdstippen. Volgende
buslijnen stoppen aan onze campus in Boom: lijn 132 (Lier – Kontich), lijnen
252-253-254-257 (Boom-Dendermonde), lijn 286-287 (Mechelen-WillebroekBoom), lijn 290 tot 295 (Antwerpen-Hemiksem), lijn 298 (Berchem-HobokenNiel-station-Boom), lijn 460 (Brussel-Londerzeel-Boom), lijn 500 (AntwerpenBoom), lijn 500 (Mechelen-Rumst-Boom), lijn 502 (Antwerpen-Reet-Boom) en
lijn 506 (sneldienst Antwerpen-Rumst-Boom, let op: enkel voor terugweg naar
huis).
Campus Aartselaar ligt in de Leon Gilliotlaan die uitkomt in het centrum (de
kerk) van de gemeente. De bushaltes zijn op tien minuten wandelen.
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Heb je nog vragen?
Voor meer informatie kun je ons altijd contacteren.

Middenschool Den Brandt
Campus Boom
Hollezijp 11
2850 Boom
T 03 888 15 99
F 03 880 64 66
ms.denbrandt@g-o.be
www.msboom.be
060502
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Middenschool Den Brandt laat de leerlingen een diploma halen dat past bij hun
ambities, mogelijkheden en talenten, zodat ze zelfverzekerd, flexibel en ondernemingsgezind hun verdere toekomst in handen kunnen nemen.

Middenschool Den Brandt
Campus Aartselaar
L. Gilliotlaan 58
2630 Aartselaar
T 0473 22 46 15
ms.denbrandt@g-o.be
www.msaartselaar.be

de schakel!

Een kwaliteitsvol
opleidingenaanbod
Al 130 jaar leiden wij kinderen op. Met veel individuele aandacht geven we onze leerlingen een sterke start. Onze inspanningen worden beloond. Middenschool Den Brandt
heeft zich opgewerkt tot een van de betere autonome middenscholen van het land.

Eerste graad

Jouw toekomst begint hier
De overgang van lager naar secundair onderwijs is een grote stap voor een twaalfjarige. Middenschool Den Brandt beseft
dit. Ze biedt de leerlingen én hun ouders
dan ook alle begeleiding. Afgeschermd van
de jongeren van de tweede of derde graad,
geven wij onze kinderen alle comfort en
aandacht.
Aan de hand van opdrachten, activiteiten
en toetsen observeren we wat iedere leerling in zijn mars heeft. Niet alleen qua
kennis. We bekijken ook hoe uw kind zijn
of haar werk organiseert, in welke richting zijn of haar belangstelling evolueert
en, niet onbelangrijk, hoe groot de wilskracht en het doorzettingsvermogen zijn.
We spelen daarbij kort op de bal. Zo overleggen onze leerkrachten regelmatig over
welk kind extra aandacht of hulp nodig
heeft. We overleggen ook met u als ouder.
Samen houden we de vinger aan de pols.
Want ons hoofddoel is duidelijk: uw kind

een sterke start geven om zijn verdere
schoolloopbaan te optimaliseren.
Aan het einde van de middenschool (na
de eerste graad) is uw kind veertien jaar.
Klaar voor de stap naar de tweede graad.
Maar ook nu zetten u en uw kind die stap
niet alleen. De behaalde resultaten, attitude van het kind, zijn studievaardigheden en toekomstverlangens vormen een
indrukwekkend informatiepakket op basis
waarvan de klassenraad, in samenspraak
met u en experts van het Centrum voor
Leerlingenbegeleiding, een advies uitbrengen over de studierichtingen die uw kind
kan aanvangen.
Schooloverstijgende activiteiten en bezoeken aan Atheneum Boom en Technisch
Atheneum Den Biezerd maken deel uit van
onze schoolloopbaanbegeleiding. Goed
kiezen lukt beter als je goed geïnformeerd
en georiënteerd bent. En dat is precies wat
u van ons mag verwachten.

Eerste leerjaar A-stroom of 1 A
(= basisvorming met 4 uur keuzeoptie)
• Latijn
• Wetenschappen en Kunst
• Wetenschappen en Sport
• Wetenschappen en Techniek
• Sport en Techniek
Aanpassingsjaar of 1 B
(= basisvorming met een sterk
remediërend karakter om bijvoorbeeld
leerachterstanden weg te werken)
• Techniek
• Techniek met extra Nederlands
Tweede leerjaar A-stroom of 2 A
(= basisvorming met 6 uur (of 8 uur)
basisoptie, waarbij leerlingen met
een gelijklopende oriëntatie voor wat
betreft hun latere studierichting bij
elkaar worden geplaatst)
• Latijn en Wetenschappen
• Grieks en Latijn
• Moderne wetenschappen
• Moderne wetenschappen en Sport
• Handel
• Industriële wetenschappen

Beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL)
(= basisvorming waarbij de leerling
kennismaakt
met
een
aantal
beroepenvelden die zijn definitieve
keuze in de tweede graad zullen
vergemakkelijken)
• Kantoor en verkoop / Elektriciteit
• Kantoor en verkoop / Voeding en
verzorging

Tweede en derde graad
• Campus Atheneum Boom:
ASO + Handel + Sport
• Campus Den Biezerd Niel
BSO + TSO (schoonheidsverzorging)

Je hebt interesse voor één of meerdere van onze studierichtingen? Je wilt graag weten welke vakken wij daarin aanbieden? Stuur dan een e-mail naar info@msboom.be
met daarin je naam, je adres, je huidige richting en klas. Wij bezorgen je dan zo snel
mogelijk de gevraagde informatie.

Goed om weten
• Omdat onze leerkrachten op secundair onderwijsniveau werkzaam zijn, volgen zij de middelbare scholen en hun studierichtingen nauwgezet op. Tijdens
schooloverstijgende overlegmomenten met collega's van hogere
graden in de regio en in Vlaanderen wisselen ze ervaringen en
kennis uit.  Bijgevolg is ons team
in staat uw kind een verantwoord advies qua vervolgstudies te geven.
• Met verdieping- en verrijkingsoefeningen als uw kind wat meer
uitdaging aankan en herhalingsoefeningen voor kinderen die wat
meer tijd nodig hebben, komen
we aan de noden van elk kind
tegemoet.
• Iedereen kent iedereen en samenwerken is op onze school
een evidentie. Waar mogelijk
wordt er gekozen voor interactieve werkvormen.  Leren is immers
geen monoloog.  Leren is samen
ontdekken, experimenteren en
toepassen. Met computers en
internet in alle klassen, modern
onderzoeksmateriaal (voor het
betere labowerk) en doordacht
didactisch materiaal komen we
hieraan tegemoet.  

• Degelijke onderwijsstructuren,
een deskundig leerkrachtenteam
en een schoolbeleid waar samen
afspraken maken en die consequent naleven, belangrijk wordt
gevonden, zorgen ervoor dat uw
kind zich in alle rust op de tweede graad kan voorbereiden.
• Middenschool Den Brandt biedt
haar leerlingen vele plezierige en
educatieve activiteiten: sportdagen, schooluitstappen, projectdagen, creatieve ateliers en geïntegreerde werkperiodes. Inspanning en ontspanning gaan bij ons
samen.
• Wij stimuleren een open contact
tussen leerkracht en leerling. Zo
verlagen wij de drempel tot het
nemen van contact. Wij doen dit
bewust.   Het verhoogt de kans
dat de leerling gedurende het
jaar sneller met bepaalde (leer-)
problemen naar de klastitularis
of leerkracht zal stappen.
• Zowel ouders als leerlingen kunnen   tijdens het schooljaar alle
leervorderingen van thuis uit mee
opvolgen. Dit verloopt via Skore,
ons onlinepuntenboekje. Transparantie troef!
• De enige school in de regio die
Engels en sport vanaf het eerste
jaar aanbiedt.

