LEERSCHOOL
VOOR
DOENERS
Heilig Hart
van Maria-instituut

Waarom leerschool?

Een leerschool is letterlijk een plaats
waar je je in iets bekwaamt. Waar je
kan oefenen en leren tot je het onder
de knie hebt. Een school met technische en beroepsopleidingen is daar
een uitgelezen plek voor. De uitdrukking ‘het is een goede leerschool
voor je’ maakt nog iets duidelijk: wat
je hier leert en doet, blijft je voor de
rest van je leven bij.

Waarom doeners?

Wij zijn er voor leerlingen die de
handen uit de mouwen willen steken.
Jongeren die al doende willen leren,
en al lerende willen doen. Voor ons
zijn doeners die bewust kiezen voor
een technische of beroepsopleiding
avonturiers.

Sociaal bewogen

Het Heilig Hart van Maria-instituut is
christelijk geïnspireerd. Vanuit die
waarde werken we samen aan jouw
integrale
persoonlijkheidsvorming.
Dat uit zich in hartelijke omgangsvormen, aandacht voor de zwakkeren,
onderlinge verdraagzaamheid en
respect tussen leerling en leerkracht.
De groene ligging van de school, de
grasperkjes en sportvelden stimuleren
de verbondenheid met de natuur.

Zorgzame school

Elke leerling moet zich goed voelen
op onze school. Daar streeft ons hele
onderwijsteam naar. Asociaal gedrag
als pesten of uitsluiten omwille van
anders-zijn wordt niet getolereerd.
Bovendien staat leerlingenbegeleiding bij ons centraal. Leerlingen met
leermoeilijkheden of problemen thuis
kunnen rekenen op een luisterend
oor en deskundige begeleiding. Het
Heilig Hart van Maria-instituut is een
warme school waar niemand uit de
boot valt.

Nieuwbouw in de steigers

Momenteel wordt gewerkt aan een
hele resem nieuwe schoolgebouwen.
De kleuters krijgen een eigentijds
schooltje in het groen. Wij (leerlingen en personeel van het secundair) kunnen vanaf 2017 genieten
van 20 nieuwe klaslokalen, een polyvalente ruimte, een kantoor- en
verkoopklas, nieuwe vaklokalen voor
techniek, wetenschappen, verzorging, een modern zelfbedieningsrestaurant...

TSO

BSO
SPECIALISATIE

Kantooradministratie en
gegevensbeheer

7

Gemeenschapsrestauratie

GRAAD 3
5+6

Techniek-wetenschappen

Sociale en technische
wetenschappen

Adminsitratief medewerker/
verkoopmedewerker

Grootkeuken

Verzorging*

GRAAD 2
3+4

Techniek-wetenschappen

Kantoor
en verkoop

Sociale en technische
wetenschappen

Restaurant
en keuken

Verzorgingvoeding

GRAAD 1
2

1

Techniek-wetenschappen

Sociale en technische
vorming

Eerste leerjaar A
met voorlopige keuze voor T of S

Tweede leerjaar B
Kantoor en verkoop / Verzorging-voeding
Eerste leerjaar B

* De richting Verzorging-voeding wordt stapsgewijs ingevoerd. Op 1 september 2016 starten we met het 5de leerjaar Verzorging.

Infomomenten

Texaco

- Donderdag 30 juni om 13.30 uur: infomoment voor alle
kandidaat-leerlingen en hun ouders.
Inschrijven
Tijdens het schooljaar
- Enkel voor de eerste jaren: op zaterdag 5 maart,
aansluitend op infovoormiddag
- Op maandag 25 april en 30 mei, aansluitend op infoavond
- Op donderdag 30 juni, van 14u tot 18 uur

Bereikbaarheid
Per fiets:

Kerkstraat

Kerk

Sint-Jobsteenweg

Gillès de Pélichylei

infoavond voor alle kandidaat-leerlingen en hun ouders.

Wijnegem steenweg

- Maandag 25 april en 30 mei om 19 uur:

AD
Delhaize

Brasschaat

Oudaen

leerlingen van het 6de leerjaar basisonderwijs en hun ouders

Moerstaart

- Zaterdag 5 maart om 10 uur: infovoormiddag voor

Er zijn vele veilige binnenwegen en de fietsen worden geplaatst
in een fietsenstalling die tijdens de lesuren meestal op slot is.

Met de lijnbus vanuit:
Antwerpen
Merksem
Schoten
Oelegem
Schilde
(lijnbus 610 - www.delijn.be)

Inschrijven vanaf 6 juni ook mogelijk op afspraak.
Tijdens de zomervakantie
- Op werkdagen van 1 tot en met 6 juli, van 9 tot 12 uur
- Op zaterdag 2 juli, van 9 tot 12 uur
- Op dinsdag 16 augustus, van 10 tot 13 uur
- Op woensdag 17 augustus, van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur
Inschrijven vanaf donderdag 18 augustus op afspraak.
De school is gesloten van 7 juli tot en met 15 augustus 2016.

Heilig Hart van Maria-instituut
Leerschool voor doeners
Oudaen 72, 2970 ‘s-Gravenwezel (Schilde)

Tel.: 03 658 12 62
Fax: 03 658 12 63
E-mail: secretariaat@hhvm.be
www.hhvm.be

