








CAMPUS VAARTLAND tweede en derde graad

“Tijdens de projectweek 
doen we heel wat toffe 
uitstappen waarbij we de 
groepssfeer verbeteren 
en heel veel bijleren!”

Groene campus.

Sterke  
leerlingenraad.

Elke twee jaar 
een grote 

lessenmarathon 
voor het 

goede doel!

Elk kind telt!
Leerlingen zijn 
geen nummer.

UNESCO-school dankzij tal van 
unieke projecten.

“Alle leerlingen van de eerste graad 
werken met een eigen LAPTOP.
Zo leren we met alle nieuwe media 
omgaan en denken we aan het milieu.”

“Alle klassen 
zijn voorzien van 
SMARTBoards.”



STUDIERICHTINGEN
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2de graad (3de - 4de)
Algemeen secundair onderwijs
    Economie
    Latijn
    Wetenschappen

Technisch secundair onderwijs
    Elektriciteit - Elektronica 
    Handel
    Sociale en Technische Wetenschappen

Beroepssecundair onderwijs
    Basismechanica
    Elektrische Installaties
    Kantoor
    Verzorging - Voeding

3de graad (5de - 6de - 7de)
Algemeen secundair onderwijs
    Economie - Moderne Talen
    Economie - Wiskunde
    Latijn - Moderne Talen
    Latijn - Wiskunde
    Wetenschappen - Wiskunde

Technisch secundair onderwijs
    Elektriciteit - Elektronica
    Handel
    Sociale en Technische Wetenschappen
    Toerisme

Beroepssecundair onderwijs
    Elektrische Installaties
    Kantoor
    Verzorging
    Werktuigmachines
    Kinderzorg
    Thuis- en Bejaardenzorg / Zorgkundige
    Industriële Elektriciteit
    Logistiek Duaal
    Kantooradministratie en Gegevensbeheer

“Op Campus Vaartland 
heb je een breed aanbod

aan studierichtingen: 
VAN BASISMECHANICA 

TOT LATIJN.”

“Ontdek ons aanbod 

DUAAL LEREN 
LOGISTIEK.”

 Stages, samenwerking 
met bedrijven, ...

Internationale contacten met andere scholen.

Oog voor het goede doel.
Samen leren samenleven.+ Specialisatiejaar 

logistiek assistent 
magazijn duaal leren



PEDAGOGISCHE UITSTAPPEN AMERIKAREIS

ENGELANDREIS 

3de graad

2de graad

EINDEJAARSREIS 
3de graad

nationale Parken / high school experience / onderdompeling in andere culturen /  
Rocky Mountains / ‘Utah, life elevated’ / warme gastgezinnen / bezoek aan 
Amerikaanse universiteit / New York citytrip

Londen / Oxford / Cambridge/ Bath /  
jarenlange traditie / reizend leren / ...

unieke ervaring/ reizend leren / Praag / Budapest / Rome / Milaan + Verona + 
Venetië / Berlijn / ...

“De leerlingen leren niet enkel tussen vier 
muren. Dankzij tal van projecten leren 
we de echte wereld BUITEN kennen!”

“GO! atheneum Willebroek 
leert ons de wereld kennen en 
leert ons KRITISCH DENKEN.”



Een greep uit onze afgestudeerden...
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Van Latijn - Wiskunde tot 
Basismechanica ...  
onze leerlingen worden sterren.


