
ONDERWIJS IN MORTSEL





vOORWOORD

Beste Mortselaar,

Onderwijs is belangrijk in ieders leven.
We zijn zelf naar school geweest en nu is het de beurt aan onze kinderen of kleinkinderen. We 
zijn zelf op zoek naar een gepaste, bijkomende opleiding of we willen meer leren om de wereld 
beter te begrijpen. In dit verhaal spelen de gemeenten en steden een belangrijke rol. Ze hebben 
niet alleen een taak in het organiseren van leerplichtonderwijs, maar nemen ook de regierol 
op zich van al het onderwijs dat op hun grondgebied aangeboden wordt, over alle netten en 
onderwijsvormen heen.

Het onderwijsaanbod in Mortsel is groot. Hier vind je kleuter- en lager onderwijs van verschil-
lende netten en pedagogische projecten. Met een keuze uit meer dan 10 scholen vind je allicht 
de gepaste school. Hou wel rekening met de inschrijvingsdatum, want ook in Mortsel worden 
de plaatsen stilaan beperkt. Deze inschrijvingsdatum wordt jaarlijks gecommuniceerd via de 
scholen en de stad zelf. Tieners kunnen terecht in één van de secundaire scholen. Opleidingen 
in het ASO, BSO en TSO liggen binnen handbereik.
voor wie als volwassene graag nog wat bijleert, heeft het volwassenonderwijs een uitgebreid 
aanbod. Mortsel telt ook nog twee grote academies. De Academie voor Beeldende Kunsten 
biedt jong en oud een opleiding in de plastische kunsten en in de Academie voor Muziek, Woord 
en Dans kan je je muzikale, verbale of choreografische talenten ontwikkelen.

Mortsel is een onderwijsstad. Het voorbije jaar heb ik mogen kennismaken met alle scholen in 
onze stad en ik heb vastgesteld dat het aanbod groot is en de kwaliteit van een hoog niveau. 
Elke school wil het beste uit elke leerling halen.
Deze brochure kan je begeleiden in je zoektocht naar het geschikte onderwijs, maar mocht je 
nog vragen hebben dan kan je altijd terecht op de onderwijsdienst in het stadhuis. De mede-
werkers kennen het onderwijs(aanbod) van binnen en van buiten, ze zullen je graag helpen.

veel leer- en leesplezier.

Goedele vermeiren
schepen van onderwijs
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ONDERWIJSNETTEN

Er zijn drie onderwijsnetten in vlaanderen:

  Het gO! onderwijs van de vlaamse Gemeenschap is het officieel onderwijs dat door 
de openbare instelling ‘het GO! onderwijs van de vlaamse Gemeenschap’ georganiseerd 
wordt in opdracht van de vlaamse Gemeenschap.

  Het officieel gesubsidieerd onderwijs omvat het gemeentelijk en stedelijk onderwijs 
(georganiseerd door de gemeente- en stadsbesturen) en het provinciaal onderwijs  
(georganiseerd door de provinciebesturen).

  Het vrij gesubsidieerd onderwijs wordt door een privépersoon of privéorganisatie 
ingericht. De inrichtende macht is vaak een vereniging zonder winstoogmerk (vzw).  
Het vrij onderwijs bestaat hoofdzakelijk uit katholieke scholen. Zij zijn verenigd in de  
koepel vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (vSKO).  

  Er zijn ook protestantse, joodse, orthodoxe, islamitische, … scholen. Naast deze scholen 
bestaan er ook scholen die niet aan een godsdienst gebonden zijn. Er zijn verschillende 
onderwijsmethodes. In Mortsel vind je scholen die Jenaplanonderwijs en ervaringsgericht 
onderwijs aanbieden. Er zijn binnen het vrij onderwijs ook scholen die noch aan een gods-
dienst noch aan een methode gebonden zijn.
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ALGEMENE ONDERWIJSINfO

stuDiEtOElAgEN

School- en studietoelagen zijn er voor het kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onder-
wijs en hoger onderwijs. De belangrijkste voorwaarde om een toelage te krijgen, is het inkomen. 
De inkomensgrenzen voor het basis-, secundair en hoger onderwijs zijn gelijkgesteld. Als een 
kleuter een schooltoelage krijgt, is de kans groot dat hij later als leerling en student ook een 
toelage zal krijgen.
Naast het inkomen speelt de aanwezigheid op school een rol. Leerlingen moeten een minimum 
aantal dagen aanwezig zijn op school. Als de leerling te vaak afwezig is, wordt de toelage inge-
houden of teruggevorderd. De aanvrager moet Belg zijn. Als dit niet het geval is, moeten de 
ouders of de student al een tijd in België wonen, werken of gewerkt hebben.

Een school- en studietoelage aanvragen kan online gebeuren via www.studietoelagen.be of op 
papier.

vAKANtiEREgEliNg

De zomervakantie begint steeds op 1 juli en eindigt op 31 augustus. 

De vakantieregeling in het onderwijs berust op vaste principes, zodat begin- en einddatum van 
alle vakantieperiodes duidelijk zijn vastgelegd.

herfstvakantie 
van - t.e.m.

kerstvakantie 
van - t.e.m.

krokusvakan-
tie van - t.e.m.

paasvakantie 
van - t.e.m.

Hemelvaart
van - t.e.m.

2013-2014 28/10 - 03/11 23/12 - 05/01 03/03 - 09/03 07/04 - 21/04 29/05 - 30/05

2014-2015 27/10 - 02/11 22/12 - 04/01 16/02 - 22/02 06/04 - 19/04 14/05 - 15/05

2015-2016 02/11 - 08/11 21/12 - 03/01 08/02 - 14/02 28/03 - 10/04 05/05 - 06/05

2016-2017 31/10 - 06/11 26/12 - 08/01 27/02 - 05/03 03/04 - 17/04 25/05 - 26/05
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OvERzicht iNstApDAtA KlEutERs

Je kleuter mag starten op school wanneer hij of zij minstens 2,5 jaar is. De instapdata zijn: 
  de eerste schooldag na de zomervakantie
  de eerste schooldag na de herfstvakantie 
  de eerste schooldag na de kerstvakantie 
  de eerste schooldag van februari 
  de eerste schooldag na de krokusvakantie 
  de eerste schooldag na de paasvakantie 
  de eerste schooldag na hemelvaartsdag

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, 
kan elke dag worden ingeschreven en in de school 
worden toegelaten zonder rekening te houden met 
de instapdagen.

iNschRijviNgEN bAsisONDERwijs

De basisscholen in Mortsel hebben afgesproken om de kinderen samen in te schrijven. Er zijn 
twee groepen die voorrang hebben: broers en zussen van kinderen die al ingeschreven zijn en 
kinderen van personeel van de school. De school zal eerst de kinderen inschrijven die voorrang 
hebben, en daarna alle andere kinderen.

Contacteer de dienst onderwijs bij de stad Mortsel voor alle verdere vragen!
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miNstENs EEN jAAR NAAR DE KlEutERKlAs

Naar de kleuterschool gaan is niet verplicht, maar heel belangrijk. Daarom is er een nieuwe 
regel: alleen wie regelmatig aanwezig is in de kleuterklas, mag naar het eerste leerjaar. Kinde-
ren mogen pas naar het eerste leerjaar als ze eerst een jaar lang regelmatig naar de kleuterklas 
gaan. voor zesjarigen betekent voldoende aanwezigheid 220 halve dagen, voor vijfjarigen gaat 
het om 185 halve dagen aanwezigheid. De school houdt deze aanwezigheden bij.

Kinderen die niet voldoende dagen aanwezig waren, kunnen toch in het lager onderwijs instappen 
als ze eerst een taalproef Nederlands hebben afgelegd.



BASISONDERWIJS

Kleuteronderwijs
Het kleuteronderwijs is toegankelijk voor kinderen van 
2,5 tot 6 jaar.

lager onderwijs
Het gewoon lager onderwijs is bedoeld voor kinderen van 
6 tot 12 jaar en omvat zes aaneensluitende leerjaren. 
Een kind start met het lager onderwijs wanneer het 6 jaar 
en dus leerplichtig is. 

Het buitengewoon basisonderwijs is bedoeld voor kin-
deren die tijdelijk of permanent specifieke hulp nodig 
hebben. Dit kan zijn omwille van een lichamelijke of men-
tale handicap, omwille van ernstige gedrags- of emotio-
nele problemen of omwille van ernstige leerstoornissen. 
Er zijn acht types in het buitengewoon basisonderwijs, 
aangepast aan de opvoedings- en onderwijsbehoeften 
van een bepaalde groep kinderen.



SINT-LUTGARDIS
STEDELIJKE KLEUTERSCHOOL EN LAGERE SCHOOL

’t is de binnenkant die telt

Onze majestueuze gevel verbergt een heel kindvriende-
lijke kleuter- en lagere school met verrassend groene, 
ruime speelplaatsen. 

Een zeer vlotte overgang van de kleuter- naar de lagere 
school en een zeer doorgedreven studie-keuzebegelei-
ding in de 5e en  6e klas.
 
We geven elk kind alle kansen. Wanneer nodig en waar 
mogelijk kiezen we voor onderwijs op maat van uw kind.

In onze school leren kinderen van verschillende culturen 
met een open geest elkaar respecteren en samen aan 
een toekomst bouwen.

Samenlevingsproject ‘Er zit een schat verborgen in jezelf’.
Sportieve bos- en zeeklassen voor het 4e, 5e en 6e leerjaar.

‘Kubus’ buitenschoolse kinderopvang in de gebouwen 
van de school.

Meer informatie nodig? Contacteer directeur Erik Tijssen.

Mechelsesteenweg 30
2640 Mortsel
tel. 03 449 91 49

e-mail 
directeur@sint-lutgardis-mortsel.be
website
www.sint-lutgardis-mortsel.be

directie: Erik Tijssen
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LEEfSCHOOL LIEvEN GEvAERT
STEDELIJKE KLEUTERSCHOOL EN LAGERE SCHOOL

JENAPLAN ONDERWIJS

De leefschool Lieven Gevaert is een Jenaplanschool voor 
kinderen vanaf 2,5 jaar. De kinderen zitten in stamgroe-
pen (2 leeftijden of jaren bij elkaar). De kinderen leren door 
deel te nemen aan de 4 basisactiviteiten (kring-werk-spel-
vieren). We organiseren leeftijdsoverschrijdende activitei-
ten om alle kinderen met elkaar in contact te laten komen. 
Binnen deze structuur is er ruimte voor inbreng, samen-
werking, creativiteit en zelfstandigheid. Kortom, een plek 
waar je goesting in school hebt!

4 basisactiviteiten 
Kring: ‘s morgens, maar ook gedurende de dag, komen 
we samen in de kring.  We gaan met elkaar in gesprek, 
werken projecten uit, maken plannen, evalueren, … 

werk: taal- en rekenonderwijs krijgen de kinderen per 
groep (1 t.e.m. 6). We leren onze kinderen zelfstandig te 
werken, aan de hand van een weekplan. W.O. wordt uitge-
werkt in projecten.  

spel: kinderen krijgen de ruimte en de tijd om te spelen.

vieren: af en toe stilstaan om te evalueren hoe het ge -
weest is. Een langere periode sluiten we feestelijk af.

meer info? 
Maak gerust een afspraak en kom langs voor een gesprek 
en een rondleiding. 

Osylei 86
2640 Mortsel
tel. 03 449 36 70

e-mail  
lievengevaert@skynet.be
website 
www.leefschoolmortsel.be

directie: Olivier Somers
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GUIDO GEZELLESCHOOL
STEDELIJKE LAGERE SCHOOL

‘De dierenschool’

De ezel van de school? Zwijnen? Kippen?
Elke ezel moet kunnen balken, elk zwijn moet kunnen 
knorren,
Elke kip moet kunnen kakelen zoals ze gebekt is!
Zo vinden ze in de Guido Gezelleschool.
En zo gebeurt dat ook in de Guido Gezelleschool.

Dan hebben we het niet over schapen die rustig hun 
hooi opknabbelen. Niet over de hangbuikzwijnen die zich 
waardig in de modder ronddraaien. Of over de kippen die 
zich heel eigenwijs van niemand wat aantrekken.

Nee, dan hebben we het over: ieder kind zichzelf laten 
zijn. Een eigen kijk op de wereld meegeven. Engagement 
zonder fanatisme. Niveau zonder pretentie. Intelligent 
eigenwijs. Levend. Sociaal. vriendelijk.

Dat is de Guido Gezelleschool in één adem.  

De school voor je kind? Zeker weten!

Bel gauw directeur Peter Lahousse. Hij heeft nog meer 
dan adem genoeg om er nog veel meer over te vertellen. 

Lusthovenlaan 12
2640 Mortsel
tel. 03 449 77 41

e-mail guido.gezelle@skynet.be
website www.dierenschool.be

directie: Peter Lahousse 
e-mail peter.gg@skynet.be
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DE PERENPIT
STEDELIJKE KLEUTERSCHOOL

De Perenpit wil een school zijn waar kleuters kunnen 
groeien naar zelfsturende, creatieve en sociaalvaardige 
kinderen.

Perenpitters - groeien in hun competenties - de kleuters 
helpen kleuters - experimenteren - ondervinden - welbe-
vinden - sociale vaardigheden - middageten met de  
klasgroep - symboolbewust zijn - alle zintuigen - lachen 
- zand - verkeersvriendelijk - schrijfdans - respect - onze 
perenboom - afspraken maken en er zich aan houden - 
milieubewust zijn op kleuterniveau - creatief - gevoelens 
verwoorden - beleven - enthousiast - speelse speelplaats -  
gemoedelijk - openheid - een (h)eerlijke samenwerking 
met de ouders - …

voorbewaking vanaf 07.30 uur.
Nabewaking tot 16.30 uur in de school, daarna gaan de 
kleuters met de bus naar de Kubus tot 18.30 uur.
 

van Peborghlei 26
2640 Mortsel
ingang E. Arsenstraat 126
tel. 03 449 06 28

e-mail deperenpit@skynet.be
website www.deperenpit.be

directie: Greet verbruggen



14  -  ONDERWIJS IN MORTSEL

’T SINGELTJE
vRIJE KLEUTERSCHOOL

Onze kleinschalige school ligt in een veilige en rustige 
omgeving met een ruime speelplaats…

 kleurtjesdag (klasdoorbrekend werken)
 computerklasje
 sportdag
 dynamisch oudercomité
 samen feesten
 theater op school 
 schoolreis 
 fortbezoek

voorbewaking vanaf 07.45 uur en nabewaking tot 18.00 
uur in eigen school. 

Interesse?
Kom gerust eens een kijkje nemen na een telefoontje.  
Wij zorgen voor een kleurrijke rondleiding.

Singel 39 bis
2640 Mortsel
tel. 03 440 73 23 
of 03 440 16 21

e-mail  
olve.basis.dir.rk@skynet.be
website www.olvebasis.be

directie: Peter Nys
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ZEPPELIN
vRIJE KLEUTERSCHOOL EN LAGERE SCHOOL

De wereld verkennen vanuit een zeppelin!
Ervaar wat je leert!

Contactouders staan voor je klaar met rondleidingen.
voor- en nabewaking op school!

‘s Ochtends op Zeppelin - het is 9 uur: ‘Begiiiinnen!’ Niet 
een schoolbel, maar stemmen van kinderen, leerkrach-
ten en ouders zoemen over de speelplaats en door de 
gangen. De kleuters bedenken hun ‘plannetjes’ voor de 
dag. De leerkracht koppelt de nodige vaardigheden aan 
het spel en aan de ideeën van de kinderen. De oudere 
kinderen laten zien aan de jongere hoe iets werkt. Ze 
leren zelf ruzies oplossen. 

De stap naar de lagere school en het abstracte denken, 
neemt Zeppelin zacht. Uitdagingen zijn groot. In het 
spelen zitten veel leermomenten vervat. Het bruist hier 
van nieuwsgierigheid en creativiteit! Themaprojecten zijn 
uitgangspunten voor het verzamelen van een heleboel 
kennis en informatie, maar ook voor heuse tentoonstel-
lingen, …

verkennen, vertrouwen, verantwoordelijkheid nemen. 
Zowel leerkrachten en medewerkers, als leerlingen, als 
ouders vormen samen een hecht team. Ja, ook de ouders 
maken mee school!

Lieven Gevaertstraat 54
2640 Mortsel
tel. 03 449 40 18

e-mail contact@zeppelinfo.be
website www.zeppelinfo.be

coördinatie: 
Marleen Adriaensens

ERvARINGSGERICHT ONDERWIJS
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SINT-JOZEfSCHOOL
vRIJE KLEUTERSCHOOL EN LAGERE SCHOOL

Waar kan je nog een koe zien naast de speelplaats?

  een school midden in het groen

  een toffe kleuterschool en lagere school

  een frisse kijk om van het leven te leren

  een onderlegd deskundig zorgteam met een 
heldere visie

  projecten in de school: kunst, techniek, snoezelruimte, 
kikkersprongen, fietsvaardigheid, ...

Liersesteenweg 314
2640 Mortsel
tel. 03 455 49 13 

e-mail  
directie@sintjozefmortsel.be
website www.sintjozefmortsel.be

directie: Koen van Grootel
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ROZENREGEN
vRIJE KLEUTERSCHOOL EN LAGERE SCHOOL

  De school ligt behaaglijk geborgen in het hart van 
de Dieseghemwijk.

  Een enthousiast leerkrachtenteam zorgt voor 
kwaliteitsvol onderwijs op maat van elke leerling.

  Door de moderne paviljoenbouw zijn de klaslokalen 
ruim en licht. De kinderen zien veel groen en genieten 
van de ruimte, per twee klassen een eigen tuin.

  voor de allerkleinsten wordt er slaapgelegenheid 
voorzien.

  Samen vieren in verbondenheid met elkaar vinden 
we heel belangrijk! vb. jarigen van de maand, samen 
zingen, eucharistieviering, projectwerking, …

Sint-Reinhildisstraat 15b
2640 Mortsel
tel. 03 449 56 39

e-mail directie@rozenregen.be
website www.rozenregen.be

directie: Annemieke fuchs
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DE TANDEM
vRIJE KLEUTERSCHOOL EN LAGERE SCHOOL

  Bewegen: sportdagen, dansen, schaatsen, elke week 
zwemles, kleutergym, deelname aan interscholen-
tornooi, fietstocht, jaarmarktloop, scholenzwemfeest, …

  Spelend leren: contractwerk, hoekenwerk, werken met 
takenbord, rekendag, projecten, …

  Integratie: aandacht voor elk kind, gedifferentieerd 
werken in elke klas, overgang kleuterschool/lagere 
school met de zevensprong, …

  feesten: grootouderfeest, musical, verjaardagsfeesten, 
carnaval, Sinterklaas, …

  Openlucht: boerderijklassen, bosklassen, zeeklassen, 
natuurwandeling, milieuboot, …

  Cultuur: schoolvoorstellingen, Jeugdboekenweek, mu -
seumbezoek, …

  Christelijk: adventsactie voor welzijnszorg, kerst- en 
paasviering, voorbereiding eerste communie, … 

  Technologie: een goed uitgeruste, moderne computer-
klas en enkele computers in elke klas, projecten in ver-
schillende leerjaren, …

  Ouders welkom: actieve ouderraad, hulp bij klasactivi-
teiten, infoavonden, oudercontacten, ...

Openingsuren secretariaat:
maandag, dinsdag en donderdag van 08.15 tot 16.30 uur, 
woensdag van 08.15 tot 12.05 uur en vrijdag van 08.15 
tot 15.00 uur. voorbewaking vanaf 07.30 uur en nabewa-
king tot 17.30 uur. Nabewaking op woensdag tot 13.00 
uur op school. Daarna kan je terecht bij de buitenschoolse  
kinderopvang van de stad Mortsel.

St.-Benedictusstraat 14 A
2640 Mortsel
tel. 03 440 51 19

e-mail directie@detandem.net
website www.detandem.net

directie: Ilse De vooght 

Tandem 1: 
St.-Benedictusstraat 14 A 

Tandem 2: 
van Dyckstraat 5  
(ingang naast Lepelhof)
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RITMICA
vRIJE LAGERE SCHOOL

Onze school telt 210 leerlingen met leer- of motorische 
moeilijkheden, ongeacht hun levensvisie.
We willen ‘de totale persoon’ ontplooien. Naast de nood-
zakelijke cognitieve ontwikkeling hebben we oog voor de 
groei van de waardenwereld, de sociaal emotionele en de 
motorische ontwikkeling.

De leerlingen volgen een geïndividualiseerd curriculum, 
aangepast aan hun noden en specifieke behoeften. Het 
schoolteam stippelt voor elke leerling of leerlingengroep 
een leertraject uit.

Ze krijgen de nodige ondersteuning zodat ze kunnen 
integreren in de maatschappij en zo zelfstandig mogelijk 
kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.
Ons motto: “Leer, lach, leef !”

Ritmica is een school die niet aan een godsdienst gebon-
den is.

Secretariaat: 
  Hilde De Backer (Mortsel)
  Ivo vereecken (Hove)

Steenakker 100
2640 Mortsel
tel. 03 449 58 06
e-mail blomortsel@ritmica.be

Wouwstraat 44
2540 Hove 
tel. 03 460 11 50

e-mail info@ritmica.be
website www.ritmica.be

directie: Christel Noels

BUITENGEWOON ONDERWIJS (TYPE 4 EN 8)
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DE BOLSTER
GO! ONDERWIJS vAN DE vLAAMSE GEMEENSCHAP

Officiële kleuterschool en lagere school met kinderdag-
verblijf ‘De Knuffel’

Niet ik, niet jij, ... maar wij!

  voorschoolse opvang van 07.30 uur en naschoolse 
opvang tot 16.45 uur, dan in Kubus tot 18.30 uur

  instapklasje en knus slaapklasje voor de allerkleinsten
  lekkere warme maaltijden
  frans vanaf de derde kleuterklas
  huiswerkbegeleiding
  van 0 jaar tot 18 jaar op één campus

Hof van Riethlaan 3
2640 Mortsel
tel. 03 449 89 05

e-mail bs.mortsel@g-o.be
website www.bolsterdorp.be

directie: Marleen Roelandt
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TEN DORPE
GO! ONDERWIJS vAN DE vLAAMSE GEMEENSCHAP

Officiële kleuterschool en lagere school 

Niet ik, niet jij, ... maar wij!

Gezellig wijkschooltje van ‘De Bolster’
Groene omgeving

  voorschoolse opvang van 07.30 uur en naschoolse 
opvang tot 16.30 uur, dan in Billie tot 18.30 uur

  instapklasje en knus slaapklasje voor de allerkleinsten
  lekkere warme maaltijden
  frans vanaf de derde kleuterklas
  en nog veel meer...

Inlichtingen en inschrijvingen:
Graag maken we tijd vrij om meer informatie te geven 
over ons schooltje!
Alle dagen tijdens de schooluren. 
Op afspraak: tel. 03 449 89 05

Theofiel Reynlaan 13
2640 Mortsel
tel. 03 440 27 59

e-mail bs.mortsel@g-o.be
website www.bolsterdorp.be

directie: Marleen Roelandt
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STEDELIJKE BUITENSCHOOLSE KINDEROPvANG

buitENschOOlsE KiNDEROpvANg Kubus EN billiE

Kubus en billie: voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar
Op zoek naar opvang? Zin om met vriendjes te spelen, te ravotten of te knutselen?

wanneer? 
Naschools:
Kubus: De Bolster, De Perenpit, Guido Gezelleschool, Sint-Lutgardisschool
Billie: Lieven Gevaertschool, Ten Dorpe
Elke woensdagmiddag, schoolvrije dagen en alle schoolvakanties. Op woensdagmiddag worden 
de ingeschreven kinderen opgehaald in alle Mortselse scholen. 
voor alle andere scholen organiseren de inrichtende machten zelf naschoolse opvang.

Openingsuren? 
Naschools: 16.30 tot 18.30 uur.
Elke woensdagmiddag van 12.00 tot 18.30 uur, alle schoolvakanties en schoolvrije dagen van 
07.30 tot 18.30 uur.

waar? 
Kubus - Mechelsesteenweg 46 - 2640 Mortsel
Billie - Osylei 86 - 2640 Mortsel

prijs? 
Zie website www.mortsel.be.

inschrijven? 
Je maakt je dossier, na afspraak, vooraf in orde bij de dienst welzijn.
Nadien kun je telefonisch of per mail reserveren voor de dagen dat je opvang nodig hebt.

informatie en inschrijvingen?
Dienst welzijn, stadhuis, farah De Clerck of Nele van Eynde
tel. 03 444 17 52 - e-mail bko@mortsel.be - website www.mortsel.be



SECUNDAIR ONDERWIJS

Het secundair onderwijs is bedoeld voor jongeren van 12 
tot 18 jaar. 

Het grootste deel van de lesuren in de eerste graad is 
basisvorming. Leerlingen maken pas in de tweede graad 
een definitieve studiekeuze zodat ze eerst met zoveel 
mogelijk vakken kennismaken.

vanaf de tweede graad onderscheiden we vier verschil-
lende onderwijsvormen:
  Het algemeen secundair onderwijs (aso) legt de 

nadruk op een ruime algemene vorming. Er wordt niet 
voorbereid op een specifiek beroep. Het aso legt vooral 
een stevige basis voor het volgen van hoger onderwijs 
en de meesten kiezen er dan ook voor om verder te  
studeren na het aso.

  In het technisch secundair onderwijs (tso) gaat de aan-
dacht vooral naar algemene en technisch-theoretische 
vakken. Na het tso kan de jongere een beroep uitoefenen 
of overstappen naar het hoger onderwijs. Bij deze oplei-
ding horen ook praktijklessen.

  Het kunstsecundair onderwijs (kso) koppelt een alge-
mene, ruime vorming aan een actieve kunstbeoefening. 
Na het kso kan de jongere een beroep uitoefenen of 
overstappen naar het hoger onderwijs.

  Het beroepssecundair onderwijs (bso) is een praktijk-
gerichte onderwijsvorm waarin de jongere naast alge-
mene vorming vooral een specifiek beroep aanleert.
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GESUBSIDIEERD TECHNISCH INSTITUUT
STEDELIJK SECUNDAIR ONDERWIJS

Eerste graad
  1A en 1B
  2A 
  2B beroepsvoorbereidend leerjaar 

tsO
  industriële wetenschappen (2e + 3e graad)
  elektrotechnieken (2e graad) 
  mechanische technieken (2e graad)
  elektromechanica (2e+3e graad)
  koel- en warmtechnieken (3e graad)
  industriële koeltechnieken: Se-n-se      
 
bsO
  basismechanica
  werktuigmachines
  centrale verwarming en sanitaire installaties
  schilderwerk en decoratie

7de jaren bsO
  computergestuurde werktuigmachines
  verwarmingsinstallaties
  decoratie en restauratieschilderwerk

Dieseghemlei 60
2640 Mortsel
tel. 03 459 83 78

e-mail info@gtimortsel.be
website www.gtimortsel.be

directie: Ronny verhoeven

BEROEPS- EN TECHNISCH ONDERWIJS
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KASO-MORTSEL
vRIJ SECUNDAIR ONDERWIJS

KaSO-Mortsel is een ondernemende, kleinschalige school 
met een stevige leerlingenbegeleiding. Je studeert er alle 
richtingen handel, kantoor en haarzorg.

Eerste graad
  1e jaar A / 1e jaar B
  2e jaar optie handel / 2e  beroepsvoorbereidend 

leerjaar kantoor en verkoop - haarzorg

tweede graad - tsO
  handel
  handel-talen

tweede graad - bsO
  kantoor
  haarzorg

Derde graad - tsO
  boekhouden-informatica
  handel
  informaticabeheer
  secretariaat-talen

Derde graad - bsO
  kantoor-logistiek 
  haarzorg
  7e spec. jaar kantooradministratie - gegevensbeheer
  7e specialisatiejaar haarstilist

Eduard Arsenstraat 40
2640 Mortsel

Heilig- Kruisstraat 15  
(studierichting haarzorg)
2640 Mortsel

tel. 03 449 95 53
e-mail info@kaso-mortsel.be
website www.kaso-mortsel.be

directie: Nicole Claes

BEROEPS- EN TECHNISCH ONDERWIJS
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ONZE-LIEvE-vROUW-vAN-LOURDESCOLLEGE
vRIJ SECUNDAIR ONDERWIJS

OlvE, een goed idee!

Moderne of klassieke talen? Wiskunde, wetenschappen 
of economie? Interesse in de werking van de maatschap-
pij en de plaats van de mens in de samenleving? Leerlin-
genraden, mini-ondernemingen, uitwisselingsprojecten, 
vrijwilligerswerk, orkest, diverse werkgroepen en sport-
mogelijkheden, …
Kom langs voor meer informatie! 

Onze studierichtingen:
  economie-moderne talen of economie-wiskunde
  Grieks-Latijn of Grieks-wiskunde
  humane wetenschappen
  Latijn-moderne talen, Latijn-wetenschappen 

of Latijn-wiskunde
  moderne talen-wetenschappen 

of moderne talen-wiskunde 
  wetenschappen-wiskunde

Edegemsestraat 40
2640 Mortsel
tel. 03 449 62 80

e-mail info@olve.be
website www.olve.be

directie: Louis vervoort 

ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS



ONDERWIJS IN MORTSEL  -  27

KONINKLIJK ATHENEUM
GO! ONDERWIJS vAN DE vLAAMSE GEMEENSCHAP

studierichtingen
  Latijnse, moderne en sporthumaniora (ASO)
  toerisme (TSO)

Niet ik, niet jij, maar… wij !!!

Samen met jou en je ouders maken wij werk van school. 
Het geheel is immers meer dan de som van de delen. In de 
eerste graad leer je je talenten ontdekken in een krachtige 
leeromgeving. Wij garanderen je een stevige basisvorming 
door een combinatie van traditionele onderwijsvormen en 
moderne leermiddelen.

Leren leren en leren kiezen zijn vaste aandachtspunten 
doorheen je hele leertraject op onze school.

Je ontwikkelt onderzoekscompetenties en een kritische 
geest en je bereidt je zo voor op hogere studies. Wij 
maken ook tijd om naar je te luisteren en trachten je zo 
gelijke kansen te geven.

ALGEMEEN SECUNDAIR EN TECHNISCH SECUNDAIR ONDERWIJS

Mechelsesteenweg 194
2640 Mortsel
tel. 03 449 88 93

e-mail ka.mortsel@g-o.be/
ms.mortsel@g-o.be  
website www.kamortsel.be

directeur: Jessie feyen

adjunct-directeur:  
Michaël Meyers

pedagogisch coördinator: 
Marika Suetens
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DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

Het deeltijds kunstonderwijs is aanvullend onderwijs en 
richt zich zowel tot kinderen, jongeren als volwassenen. 
Deelnemers schrijven zich op vrijwillige basis in en betalen 
hiervoor inschrijvingsgeld. Ze leren om kunst kritisch 
te benaderen en te beleven en ze kunnen deze kunst-
vormen ook zélf beoefenen. 

In het deeltijds kunstonderwijs zijn er vier verschillende 
studierichtingen met elk een eigen structuur met graden 
en opties die wettelijk vastgelegd zijn. 

Kinderen kunnen vanaf 6 jaar starten in de studierichting 
dans en beeldende kunst. voor de studierichtingen 
muziek en woordkunst is de beginleeftijd 8 jaar. Elke 
studie richting bestaat uit verschillende graden. 

Bij het succesvol beëindigen van elke graad ontvangt de 
leerling een eindattest of getuigschrift dat aangeeft welk 
niveau hij bereikt heeft.
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ACADEMIE vOOR MUZIEK, WOORD EN DANS
STEDELIJK DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

word een artistiek talent!

   Leer noten lezen, een instrument bespelen, muziek 
ontleden, muziek schrijven in onze afdeling muziek. Je 
kan starten met algemene muzikale vorming vanaf 8 
jaar. Ook volwassenen kunnen bij ons terecht (instru-
menten: accordeon, cello, altviool, viool, contrabas, 
blokfluit, dwarsfluit, fagot, hobo, klarinet, gitaar, orgel, 
piano, slagwerk, saxofoon, trombone, trompet, hoorn, 
tuba en zang).

  vanaf 8 jaar kan je starten met Algemene verbale vor-
ming in de afdeling woord om later voordracht of toneel 
te volgen. volwassenen kunnen voordracht, toneel, wel-
sprekendheid of literaire creatie volgen.

   Kom dansen in onze balletafdeling. Dansinitiatie vanaf 
6 jaar.

Inschrijvingen:
de inschrijvingsdata kunnen vanaf mei geraadpleegd 
worden op de website.

hoofdafdeling
Eggestraat 13
2640 Mortsel

wijkafdeling
Lepelstraat
Mortsel-dorp

tel. 03 449 72 77

e-mail  
amwd.mortsel@pandora.be
website  
www.academie-mwd-mortsel.be

directie:  
Hedwig vanvaerenbergh
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ACADEMIE vOOR BEELDENDE KUNST
STEDELIJK DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

Een creatieve school - voor - beeld

voor 6 tot 12 jarigen: lagere graad
  Algemene beeldende vorming: 3 uur per week. 

Ook in het filiaal in Edegem en in de wijkafdeling  
Sint-Jozefschool in Mortsel.

voor 12 tot 18 jarigen: middelbare graad
  Beeldende vorming inclusief digitale beeldvorming: 

4 uur per week.
  voor +18: basiscursus: 4 uur per week.

vanaf 18 jaar: hogere en specialisatiegraad
   8 uur per week: beeldhouwkunst, analoge en digitale 

fotokunst, schilderkunst, tekenkunst, toegepaste en 
vrije grafiek.

cursus kunstexploratie 
  4 uur per week op vrijdagavond: een proefonder-

vindelijke benadering van de kunstgeschiedenis.

Inschrijvingen: 
van mei tot juni en gedurende de hele maand septem-
ber tijdens de openingsuren van de school (op zon - en 
maandag gesloten en dinsdag overdag). De inschrijvings-
momenten tijdens de laatste week van augustus worden 
meegedeeld op www.abk-mortsel.be.

Lieven Gevaertstraat 52
2640 Mortsel

tel. 03 449 31 85

e-mail abk.mortsel@telenet.be
website www.abk-mortsel.be  
en www.mortsel.be

directie: Ann Woedstadt
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vOLWASSENENONDERWIJS

Het volwassenenonderwijs staat los van de initiële onder-
wijsloopbaan. Cursisten kunnen er een erkend diploma, 
getuigschrift of certificaat behalen.

volwassenen en jongeren die aan de voltijdse leerplicht 
voldaan hebben (minimum 16 jaar) mogen zich inschrijven. 
Naargelang de gekozen cursus kunnen er ook specifieke 
toelatingsvoorwaarden zijn.
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LBC-NvK
CENTRUM vOOR vOLWASSENENONDERWIJS

Afdelingen
  Duits, Engels, frans, Italiaans, Spaans 

(beginners en gevorderden)
  Nederlands voor anderstaligen
  Mode: kleding en breien
  Woningdecoratie: bloemschikken
  Boekhouden
   Informatica voor pc en MAC (Windows 7, Windows 8, 

Word, Excel, Access, Powerpoint, MAC voor beginners, 
MAC iLife, Photoshop, webdesign, internet, multime-
dia, fotoservice op pc, EHBO van de computer, Google 
applications, werken met Tablets en Smartphones)

  Digitale fotografie

Je kan les volgen overdag of ’s avonds. We bieden kwali-
teitsvol onderwijs gekoppeld aan democratische prijzen 
(1,15 euro per lesuur). Onze cursussen zijn erkend door 
het Ministerie van de vlaamse Gemeenschap, departe-
ment onderwijs. Dit heeft belangrijke voordelen:
   officiële studiebewijzen
   betaald educatief verlof
   mogelijkheid tot betalen met opleidingscheques
   voor sommige cursisten is er gehele of gedeeltelijke vrij-

stelling van betaling van het inschrijvingsgeld.

LBC volwassenenonderwijs is al jarenlang een begrip in 
Mortsel. We hopen je binnenkort te mogen verwelkomen 
in onze school!

Mechelsesteenweg 32
2640 Mortsel
tel. 03 449 06 27

e-mail mortsel@lbconderwijs.be
website www.lbconderwijs.be

directie: Els verhoeven
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CvO vIvA PROvINCIE ANTWERPEN vZW
CENTRUM vOOR vOLWASSENENONDERWIJS

Cursus realisaties dameskleding op dinsdagavond van 
19.00 tot 21.45 uur.
voor beginners en gevorderden.

Deze praktijkgerichte naaiopleiding met een gedegen 
onderbouw leert je de kennis en vaardigheden op het 
vlak van mode. vakkennis, kwaliteit en bovenal creativi-
teit staan hier centraal.

Modieuze kledij, daarvoor zorg je zelf!

Lesplaats: 
Mechelsesteenweg 194  
(ingang Molenlei)
2640 Mortsel

Secretariaat: 
Sint-Bernardsesteenweg 200 
2020 Antwerpen
tel. 03 285 43 44

e-mail 
cvo.viva.304@devoorzorg.be
website www.cvo-viva.be
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CURSUSSEN vOOR vOLWASSENEN

ERvARiNgsgERicht NEDERlANDs  
vOOR ANDERstAligE vOlwAssENEN
Edegemsestraat 26 (zaal ’t Parkske), 2640 Mortsel.

wil je Nederlands (bij)leren? Dat kan!
Een team enthousiaste vrijwilligers geeft op donderdagavond tussen 19.00 en 22.00 uur cur-
sussen conversatie en grammatica. In kleine groepjes wordt praktijkgericht Nederlands gege-
ven op verschillende niveaus van beginners tot meer gevorderden.
informatie en inschrijvingen:
Dienst onderwijs, stadhuis Mortsel, Stadsplein 1, 2640 Mortsel, tel. 03 444 17 53.

wimm: wERKgROEp iNtEgRAtiE migRANtENvROuwEN mORtsEl
Mechelsesteenweg 32, 2640 Mortsel.
Lessen ervaringsgericht Nederlands, enkel toegankelijk voor vrouwen op dinsdag van 09.00 tot 
11.00 uur. Kinderopvang is mogelijk. inlichtingen: tel. 03 440 45 87.

KlAptAfEls mORtsEl
Samen praten is samen leven! Spreek je al een beetje Nederlands en wil je verder oefenen? 
Ontmoet je graag nieuwe mensen? Dan zijn de Klaptafels iets voor jou!
De Klaptafels zijn ontmoetingsmomenten. Je praat er, in het Nederlands, over dagelijkse 
dingen zoals werk, hobby’s en familie. Je volgt dus geen les, maar krijgt wel de kans om Neder-
lands te praten en te oefenen op een leuke manier.
waar en wanneer? Elke maandag van 14.00 tot 15.30 uur en elke woensdag van 19.30 tot 
21.00 uur (behalve in de schoolvakanties en op wettelijke feestdagen) in zaal ’t Parkske, Ede-
gemsestraat 26, 2640 Mortsel.
prijs? De Klaptafels zijn volledig gratis. Er wordt telkens koffie, thee en water voorzien. 
Inschrijven is niet nodig.
meer info? CC Mortsel, Heilig-Kruisstraat 16, 2640 Mortsel, e-mail lisa.vandoren@mortsel.be 
of tel. 03 443 73 98.
OCMW Mortsel, Deurnestraat 57, 2640 Mortsel, elke.cleymans@ocmwmortsel.be of 
tel. 0491 34 74 18.



LEERLINGENBEGELEIDING

Een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) is een 
dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en school-
directies van het basis- en secundair onderwijs een 
beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.

Het CLB werkt schoolnabij, maar toch onafhankelijk. Het 
welzijn van de leerling staat centraal. Artsen, maatschap-
pelijk werkers, psycho-pedagogen en verpleegkundigen 
werken samen in team. Als leerling, ouder, leerkracht en 
schooldirectie kan je er met je vragen en problemen in 
vertrouwen terecht, want medewerkers van het CLB zijn 
gebonden aan beroepsgeheim.
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CENTRUM vOOR LEERLINGENBEGELEIDING (CLB)

4 werkdomeinen van een clb: 

leren en studeren: 
als het op school niet wil vlotten en meer hulp wenselijk is: ontwikkelingsproblemen, lezen, 
schrijven, rekenen, werkhouding, …

Onderwijsloopbaan: 
ouders en leerlingen wegwijs maken in de brede waaier van studie mogelijkheden.

gezondheidszorg: 
opvolgen groei en ontwikkeling, medische onderzoeken, inentingen, advies of begeleiding rond 
gezondheid: bedplassen, eet- en slaapgewoonten, puberteit, voorbehoedsmiddelen, acné, …

sociaal-emotionele ontwikkeling: 
als kinderen zich niet goed voelen in hun vel: pesten, echtscheiding, rouwverwerking, sociale 
vaardigheden, spijbelen, … 

meer info? contacteer één van de volgende centra:

    voor het stedelijk onderwijs en het vrij onderwijs:
 CLB AMi2, Sint-Benedictusstraat 14b, 2640 Mortsel, 
 tel. 03 443 90 20, e-mail mortsel@clb-ami2.be, website www.clb-ami2.be

    voor het gemeenschapsonderwijs:
  CLB GO Lier - Berlaarsestraat 29, 2500 Lier,  

tel. 03 480 68 10, e-mail info@goclblier.be, website www.goclblier.be

    voor Ritmica:
 vCLB De Wissel, Hallershofstraat 27, 2100 Deurne, 
 tel. 03 285 34 50, website www.vclbdewisselantwerpen.be



SITUERING SCHOLEN
LEGENDE BIJ HET PLAN OP PAGINA 40-41

Kleuter- en lager onderwijs
1  De Bolster
2  Ten Dorpe
3  De Perenpit
4  Guido Gezelleschool
5  Leefschool Lieven Gevaert
6  Sint-Lutgardis
7  ’t Singeltje
8 a  De Tandem 1
8 b  De Tandem 2
9  Ritmica
10  Rozenregen
11  Sint-Jozefschool
12  Zeppelin

secundair onderwijs
1  Koninklijk Atheneum met middenschool
2  Gesubsidieerd Technisch Instituut
3 a  KaSO-Mortsel hoofdlocatie
3 b  KaSO-Mortsel haarzorg
4  Onze-Lieve-vrouw-van-Lourdescollege

Deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs
1  Academie voor Beeldende Kunst
2  Academie voor Muziek, Woord en Dans
3  LBC-NvK
4  CvO vIvA provincie Antwerpen vzw
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Zie ook op pagina 39.



NOTITIES
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DIENST ONDERWIJS
De dienst onderwijs coördineert en ondersteunt het onderwijsbeleid van de stad Mortsel.  
De medewerkers zijn verantwoordelijk voor de overkoepelende administratie van de stedelijke 
onderwijsinstellingen. Daarnaast wordt er werk gemaakt van een flankerend onderwijsbeleid. 
De stad Mortsel wil scholen van alle netten ondersteunen op zoveel mogelijk terreinen en voert 
hierbij de regie. Het flankerend onderwijsbeleid wil in al haar initiatieven gelijke onderwijs-
kansen stimuleren. 

contactgegevens:

Dienst onderwijs, stadhuis
Stadsplein 1
2640 Mortsel
tel. 03 444 17 93
e-mail onderwijs@mortsel.be

v.U.: Erik Broeckx - Pater Renaat De vosstraat 32 - 2640 Mortsel.
Goedele vermeiren - schepen van onderwijs.
vormgeving: Sabrina Avonts - communicatiedienst - stad Mortsel.


