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INHOUDSTABEL



Op zoek naar een supertoffe en coole middenschool waar elke leerling de vaardigheden 
aanleert om zich ten volle te ontplooien? Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

De overgang van lager naar secundair onderwijs is een grote stap voor elke jongere. 
Onze school is zich hiervan bewust en biedt daarom aan al onze leerlingen en hun 
ouders alle begeleiding. Afgeschermd van de jongeren van de tweede en derde graad 
geven we onze leerlingen alle comfort en aandacht, zodat ze zich intensief kunnen 
voorbereiden op hun verdere schoolloopbaan. 

Aan de hand van opdrachten, activiteiten, zelfstandig werk en toetsen observeren we 
wat iedere leerling in zijn of haar mars heeft. Niet alleen qua kennis! We bekijken ook 
hoe elke leerling 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, coachen en sturen bij waar nodig. Samen met 
de ouders overleggen we en houden we de vinger aan de pols. Want ons hoofddoel is 
duidelijk: elke leerling een sterke start geven om zijn of haar verdere schoolloopbaan 
te optimaliseren. Goed kiezen lukt immers als je goed geïnformeerd en georiënteerd 
bent. En dat is precies wat u van ons mag verwachten!

GO! middenschool Den Brandt biedt een brede eerste graad aan met tal van skills 
of vaardigheden. Interesse in klassieke talen, sport, wetenschappen, economie, 
maatschappij en welzijn, STEAM …? Alle skills in handen hebben voor de verdere 
toekomst? Kies dan zeker voor onze school! 

Namens heel mijn team wens ik elke leerling een fijne, uitdagende en vooral leerrijke 
schoolloopbaan toe!

Linda Michiels
Directeur GO! middenschool Den Brandt

1. Welkomstwoord



Elk kind zo begeleiden dat het zijn vleugels optimaal kan uitslaan, nu en later, is ons doel. 
Omdat de toekomst van uw kind ook de onze is, kiezen we voor ‘Skills for the future’: 
het aanleren van competenties waarbij onze jongeren zich ten volle voorbereiden op 
hun verdere toekomst.

GO! middenschool Den Brandt is dé schakel tussen het basisonderwijs en de tweede 
graad van het secundair onderwijs.

Onze school is een van de grootste autonome middenscholen in Vlaanderen, waar 
naast de algemene basisvorming en tal van opties, ook sport en STEAM (Science 
(wetenschappen), Technology (techniek), Engineering (bouwen), Arts (artistieke 
vorming), Mathematics (wiskunde)) een vaste plaats innemen. Via vakoverschrijdende 
projecten, plezierige, creatieve en leerrijke activiteiten brengen we onze leerlingen 
tot een hoger leerniveau. Talentontwikkeling op een motiverende en ondersteunende 
manier is hier de leidraad. Hiervoor werkt onze school ook samen met tal van externe 
partners om zo de betrokkenheid met de omgeving te vergroten. Met inspraak en 
participatie verhogen we het welbevinden van al onze leerlingen. Transparantie troef!

Jongeren zelf inzicht geven, samen leren ontdekken, experimenteren, toepassen en 
ontwikkelen vanuit een breed zelfbeeld zijn onze uitgangspunten om dit te realiseren. 
Onze school heeft aandacht voor het totaalbeeld van elk individu. Elke jongere is 
immers uniek en heeft een eigen leerprofiel, leerstatus en interesses. Met keuze uit 
verschillende opties in het eerste jaar en met veel aandacht voor de onderwijsloopbaan 
stimuleren we hen tot een gemotiveerde keuze. Jongeren uitdagen en prikkelen en 
waar nodig ondersteuning, verdieping en uitbreiding aanbieden. Vanuit deze visie legt 
onze school het accent op motiverend leren.

Onze school kiest voor maximale leerwinst door het gebruik van interactieve 
werkvormen. Leren is immers geen monoloog.

Samen school maken impliceert samen afspraken maken en die consequent naleven. 
Ons hoofddoel is duidelijk: elk kind een sterke start geven voor zijn verdere toekomst 
(Skills for the future!) om zo zijn verdere (school)loopbaan te optimaliseren. 

Kortom, GO! middenschool Den Brandt laat haar leerlingen ten volle ontwikkelen en 
groeien volgens hun ambities, mogelijkheden en talenten, zodat ze zelfverzekerd, 
flexibel en ondernemingsgezind hun verdere toekomst in handen kunnen nemen.

2. Visie en missie van 
GO! middenschool Den Brandt 
campus Boom, Aartselaar en Niel



3. Onze scholengroep Rivierenland

GO! middenschool Den Brandt valt onder GO! scholengroep Rivierenland. 
De scholengroep heeft bestuursbevoegdheid over alle GO! instellingen in het gebied 
Rivierenland en omvat een aantal basisscholen en secundaire scholen, een academie 
voor Muziek en Woord en een Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

GO! scholengroep Rivierenland biedt in haar scholen een aangepast, aantrekkelijk, ruim 
en flexibel studieaanbod aan in een innovatieve omgeving. De scholengroep stimuleert 
en realiseert zelf de solidariteit en de samenwerking tussen haar scholen.

www.scholengroep-rivierenland.be 
 



4. Overzicht studieaanbod

Campus Boom/Aartselaar

1A
Basisvorming inclusief STEAM*
(* techniek, natuurwetenschappen, 
wiskunde, aardrijkskunde en artistieke 
vorming)

SKILLS met ICT en sociale vorming
Keuze uit:
- Latijn
- Sport en wetenschappen

Flex:
Wiskunde/Frans

2A
Basisvorming

SKILLS
Klassieke talen 
Moderne talen en wetenschappen 
SPORT
Economie en organisatie *
STEM-wetenschappen *
Maatschappij en welzijn *

Flex

* enkel op campus Boom

Campus Boom/Niel

Basisvorming inclusief STEAM*
(* techniek, natuurwetenschappen, 
wiskunde en artistieke vorming)

SKILLS
Met ICT, sociale en artistieke vorming 
en techniek

Flex:
Wiskunde/Nederlands

Basisvorming

SKILLS
STEM-technieken (campus Niel)
Economie en organisatie (campus Boom en Niel)
Maatschappij en welzijn (campus Boom en Niel)
Sport (campus Boom)

Flex

1B 2B

Doorstroom 2de en 3de graad: GO! atheneum Boom en  
GO! technisch atheneum Den Biezerd Niel



5. Lessentabel 1A

Basisvorming (27u)

Levensbeschouwelijke vakken 
Engels    
Frans    
Geschiedenis- burgerschap  
Lichamelijke opvoeding  
Wiskunde + steam wiskunde  
Nederlands    
EFC*     
Steam techniek
Steam natuurwetenschappen
Steam aardrijkskunde
Steam artistieke vorming

*EFC = economische en financiële competenties

    
SKILLS (4u) met ICT en sociale vorming 
Keuze uit:

Latijn 
  
Of

Sport + wetenschappen  

FLEX (1u) 

Wiskunde/Frans     

Totaal:            

2
2
3
2
2
3 + 1
4
1
2
2
1
2

4

1

32 lesuren



6. Lessentabel 1B

Basisvorming (27u)

Levensbeschouwelijke vakken 
Engels    
Frans    
Lichamelijke opvoeding  
PAV    
(=Nederlands, mavo, burgerschap) 
EFC*  
Steam techniek
Steam natuurwetenschappen
Steam wiskunde
Steam artistieke vorming

*EFC = economische en financiële competenties
   
SKILLS (4u) 
Met ICT, sociale en 
artistieke vorming en techniek   

FLEX (1u) 

Wiskunde/Nederlands

 
Totaal:

2
2
2
2
7

1
6
1
2
2

4

1

32  lesuren



7. Lessentabel 2A

Basisvorming (25u)

Levensbeschouwelijke vakken  
Engels    
Frans    
Geschiedenis - burgerschap
Lichamelijke opvoeding   
Wiskunde + steam wiskunde  
Nederlands    
Steam techniek   
Steam natuurwetenschappen  
Steam aardrijkskunde   

    
FLEX (2u)
 

Basisopties (5u) 

Keuze uit:

Klassieke talen  
Moderne talen en wetenschappen
Sport
Economie en organisatie
Maatschappij en welzijn
Stem-wetenschappen 

Totaal:            

2
2
3
2
2
4+1
4
2
2
1

2 

5

32 lesuren



8. Lessentabel 2B

Basisvorming (20u)

Levensbeschouwelijke vakken  
Engels    
Frans    
PAV
Lichamelijke opvoeding   
Steam techniek   
Steam natuurwetenschappen  
Steam wiskunde   

    
FLEX (2u)
 

Basisopties (10u) 

Keuze uit:

Stem-technieken  (campus Niel)
 
Economie en organisatie + maatschappij en 
welzijn (campus Boom en Niel)

Sport + stem-technieken (campus Boom)

Totaal:            

2
2
2
6
2
2
2
2

2

10

32  lesuren











9. Skills for the future in het eerste jaar 

Proeven van …
Door al onze leerlingen te laten proeven van tal van opties in het eerste jaar via 
onderzoekende en ervaringsgerichte lessen en projecten, ontdekken onze leerlingen 
waar hun sterktes liggen. Zo kunnen ze goed voorbereid aan hun verdere schoolloopbaan 
werken. 

Wat bieden we aan?

Wat bieden we aan?
Latijn en klassieke talen:

Latijn richt zich tot leerlingen met een grote belangstelling voor taal, cultuur en literatuur.
De cursussen hebben een taalkundig en een cultuurhistorisch doel. Alhoewel Latijn nu een 
‘dode’ taal is, heeft ze eeuwenlang onze cultuur beïnvloed. Romaanse talen als Italiaans, 
Frans, Spaans stammen er rechtstreeks van af.

De opleiding wil je zo vlug mogelijk in staat stellen zelfstandig Latijnse teksten te begrijpen. 
Je krijgt een beter inzicht in je eigen cultuur en je kunt de westerse en niet-westerse culturen 
beter vergelijken en begrijpen. Tevens maken we steeds de link naar de hedendaagse 
cultuur en dit op meerdere vlakken.
(onderwijskiezer.be)

Wetenschappen en sport:

Wetenschappelijk werk wil je doen aanvoelen en begrijpen hoe wetenschap ontstaat 
en groeit, hoe in de natuurwetenschappen inzicht, begrip en kennis verworven worden. 
Dat gebeurt door gerichte en geleide, maar meestal zelfuitgevoerde werkzaamheden en 
experimenten in een daarvoor aangepast labo.
Voor jou kan deze cursus leiden tot een oriëntering naar een meer wetenschappelijke 
studierichting. (onderwijskiezer.be)

Ben je sociaal en sportief aangelegd? Heb je interesse in wetenschappen en in sport- 
gerelateerde kennis? Spreken lichaamsbeweging en gezondheid je aan? Dan kan ‘Sport’ 
jouw keuze worden.



11. STEAM
STEM bereidt onze leerlingen voor op een waaier aan technologische, technische, exact-
wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen. STEM is het actieplan van de 
Vlaamse regering om loopbanen in wiskunde, wetenschappen en techniek te stimuleren. 
Dat moet de toekomst van Europa in een woelige wereld verzekeren.
Wij voegen aan STEM nog de A toe, die voor artistieke vorming staat. Samen met onze 
leerlingen geven we de wereld van morgen vorm.

10. FLEX?
Al onze leerlingen kiezen in het eerste jaar voor een flexibel uur. Dit omvat één lesuur waarin 
de leerling zelf, of in samenspraak met de leerkracht, meer verdieping, remediëring of een 
extra uitdaging verkrijgt. En dit op een interactieve manier en op maat van de leerling! 
In het tweede leerjaar hebben al onze leerlingen 2 uur flex waar ze verder kunnen werken 
aan remediëring, verdieping of verbreding.



12. Verloop van een schooldag 
per campus



13. Troeven van de school

Met veel individuele aandacht geven we onze leerlingen een sterke start.  
Onze inspanningen worden beloond, want GO! middenschool Den Brandt heeft zich 
opgewerkt tot een van de beste autonome middenscholen van het land.

Een brede eerste graad

‘Proeven van’ om zo tot een weloverwogen studiekeuze te komen op het einde van de 
eerste graad, dat is onze leuze! Onze school werkt met de Wathoe-methode: leren 
leren, leren kiezen. Met een eigen portfolio zichzelf beter leren kennen: waar liggen mijn 
interesses, waar liggen mijn sterktes en uitdagingen?

Smartschool

Zowel ouders als leerlingen kunnen tijdens het schooljaar alle leervorderingen van thuis uit 
mee opvolgen. Dit gebeurt via Skore, ons onlinepuntenboekje. Via Smartschool ontvangt u 
ook alle communicatie.

Samenwerken in een innovatieve omgeving

Iedereen kent iedereen en samenwerken op onze school is een evidentie. Leren is samen 
ontdekken, experimenteren en toepassen. Door het gebruik van computers en ICT-lokalen, 
iPads, modern onderzoeksmateriaal en doordacht didactisch materiaal komen we hieraan 
tegemoet.

Activiteiten

Onze school biedt haar leerlingen veel plezierige en educatieve activiteiten: sportdagen, 
schooluitstappen, projectdagen, creatieve ateliers en geïntegreerde werkperiodes. 
Inspanning en ontspanning gaan bij ons hand in hand!

Differentiatie troef

Met verdiepings- en verrijkingsoefeningen als uw kind wat meer uitdaging aankan en 
herhalingsoefeningen voor kinderen die wat meer tijd nodig hebben, komen we tegemoet 
aan de noden van elke leerling. Tevens is er mogelijkheid tot keuze in het FLEX-aanbod.



Interactieve werkvormen

Door co-teaching, werken met het EDI-model (voor differentiatie) en gebruik van een open 
leerruimte werken we samen met onze leerlingen op een interactieve manier die aanzet 
tot zelfredzaamheid.

Open contact

Onze school stimuleert een open contact tussen de leerkracht en de leerling. Zo verlagen 
we de drempel tot het nemen van contact. We doen dit bewust. Het verhoogt de kans dat 
de leerling gedurende het jaar sneller met bepaalde (leer)problemen naar de klastitularis 
of een leerkracht zal stappen.

Soepele overgang tweede graad

Met een brede keuze van opties en studierichtingen en het mogen proeven van verschillende 
domeinen in de tweede graad bereiden we onze leerlingen voor op een naadloze overstap 
naar de tweede graad.

Actieve leerlingenraad

Onze leerlingenraad wordt elk jaar opnieuw verkozen en vergadert op regelmatige basis. 
De leerlingenraad lanceert voorstellen, werkt mee aan tal van goede doelen en werkt actief 
mee aan het schoolbeleid.

Actieve deelnemers

Zowel onze Schoolraad als de Vrienden- en oudervereniging maken deel uit van onze 
organisatie, telkens met specifieke bevoegdheden. Wenst u als ouder hieraan deel te 
nemen, aarzel niet en neem zeker contact op!



14. Geïntegreerde werkperiode (GWP) 
en transversale projecten

Tijdens het schooljaar organiseert onze school tal van projecten. Deze projecten hebben 
een link met meerdere vakken en worden geïntegreerd aangeboden.

Enkele voorbeelden:
- Project veiligheid
- Project sociale media (mediawijsheid)
- Project rond milieu en duurzaam consumeren
- …

Tevens organiseert onze school jaarlijks een geïntegreerde werkperiode voor het eerste en 
het tweede jaar. Tijdens deze week ligt de nadruk op de sociale vaardigheden en dit gelinkt 
aan de verschillende interessevelden van onze leerlingen. Sport, cultuur, taal, gezondheid, 
STEAM … alles komt aan bod!

Onze tweedejaars kunnen kiezen, afhankelijk van hun interesse, uit een werkperiode 
in Engeland, waar naast de Engelse taal en de sociale vaardigheden ook de cultuur een 
speciaal plaatsje krijgt. Of ze kiezen voor een sportkamp in luxueuze safaritenten in de 
Vlaamse Ardennen, waar ze naast de sociale vaardigheden ook extra niet-alledaagse 
sporten beoefenen. Voor leerlingen die het liever dicht bij huis houden, voorziet de school 
in een hele week uitstappen en projecten rond sociale vaardigheden, sport en cultuur.



15. Leerlingbegeleiding en 
loopbaanbegeleiding

Op elke campus van onze school kan elke leerling en ouder terecht bij een goed uitgebouwde 
leerlingbegeleiding.

We zoeken samen naar een passende ondersteuning en coaching, zodat elke leerling kan 
uitbloeien in zijn of haar talent. Leerlingenzorg is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
We leggen de nadruk op welbevinden en betrokkenheid.

Hiervoor werken we nauw samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) van 
onze scholengroep.

16. Wat na de eerste graad?

Onze school besteedt veel aandacht aan een goede oriëntering. Een goed onderbouwd 
portfolio, waar de leerling zelf en samen met de leerkracht zijn/haar talenten in kaart 
bracht, individuele gesprekken met de klastitularis en/of leerlingbegeleiding, infosessies 
door het CLB, leren werken met de onderwijskiezer, zorgen ervoor dat de overstap van 
onze leerlingen vlotjes verloopt.

Onze leerlingen maken tijdens de eerste graad ook kennis met de werking van de tweede 
graad. Hiervoor werken we samen met GO! atheneum Boom en GO! technisch atheneum 
Den Biezerd in Niel, die een waaier van opleidingen aanbieden.

We zijn er dan ook trots op dat de doorstroom naar de tweede graad voor de meeste 
leerlingen vlekkeloos verloopt.

Meer info over de tweede en derde graad vindt u op:

www.atheneumboom.be
www.denbiezerd.be



17. Communicatie

Hoe kan u onze school bereiken?

Campus Boom
Hollezijp 11
2850 Boom

Campus Aartselaar
Leon Gilliotlaan 58

2630 Aartselaar

Campus Niel
Wirixstraat 56

2845 Niel

Algemeen e-mailadres van de school:
info@msdenbrandt.be

Telefonisch: 
03 888 15 99

Site: 
www.msdenbrandt.be



De schakel van basisonderwijs naar secundair onderwijs.

www.msdenbrandt.be

Skills for the future.
Omdat de toekomst van uw kind ook de onze is.

Kom je ook een kijkje nemen? 
Virtuele wandeling op

Een brede eerste graad.


