Bouwen aan een stevige basis

Een warm onthaal
Sint-Cordula-instituut in Schoten is
een kleinschalige school met een
gemoedelijke sfeer. De onthaalweek in september, een wekelijks
klasuur met de titularis en een
peter en/of meter uit de tweede of
derde graad zorgen ervoor
dat onze eerstejaars een vlotte
overstap maken naar het secundair onderwijs. De andere
nieuwe leerlingen maken via
relationele vormingsdagen
kennis met hun nieuwe
klasgenoten en de werking
van onze school

Wij bieden zowel ASO-, BSO– als
TSO-opleidingen aan. Via contacten met de academische wereld
en het beroepenveld, staan wij
garant voor een uitgebreide bagage, die eerder kennis– dan wel
praktijkgericht is.
Verder bouwen aan je toekomst
Met een rugzak vol vakgerichte
competenties, sociale vaardigheden en de juiste attitudes, bedrijfsstages of andere vormen van
samenwerkend leren, zijn onze
leerlingen na het zesde of zevende jaar klaar om de volgende stap
in hun leven te zetten. Op de
schoolwebsite lees je enkele getuigenissen van oud-leerlingen.

De leerlingen van de eerste graad kunnen ook een beroep doen op de BOLiekes (Begeleiding Onder Leerlingen of
peer mediators). Dat zijn leerlingen uit
de tweede en derde graad die een opleiding gevolgd hebben om te kunnen
bemiddelen bij conflicten.

Met de tijd mee

Cordula Koestert
Wij streven ernaar om al onze leerlingen hun talenten te leren ontdekken
en ontplooien, zowel op het vlak van
kennis als sociale vaardigheden.
De vakleerkrachten en de leerlingenbegeleiders coachen de leerlingen in
hun cognitieve en socio-emotionele
ontwikkeling. Zij staan steeds klaar om
leerlingen te begeleiden, ook in moeilijke tijden.

ICT is niet weg te denken uit de hedendaagse samenleving en wordt zo veel
mogelijk geïntegreerd in onze schoolwerking en klaslokalen. Een greep uit
ons aanbod:
Om een vlotte start te garanderen, krijgen de leerlingen van de eerste graad
in september een ICT-bad.
Om alle grafische mogelijkheden te
benutten, hebben we een klaslokaal
dat uitgerust is met MAC-computers.
Het digitaal schoolplatform Smartschool is een vertrouwd communicatiemiddel: leerlingen (en ouders) kunnen op die manier vlot met de leer-

krachten communiceren, cursussen
raadplegen, remediëringsoefeningen
maken en taken indienen.
We organiseren projectdagen rond actuele thema’s zoals sociale media, verslavingen en budgetbegeleiding.
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Per fiets
Er zijn vele veilige binnenwegen en de fietsen
worden in een fietsenstalling geplaatst.

Infoavonden


Met de lijnbus
Lijn 600: Hoogstraten - Antwerpen
Lijn 601: St. Job - Antwerpen
Lijn 602: Meer - Hoogstraten - Antwerpen
Lijn 610: Antwerpen - Oelegem
Lijn 620: Antwerpen - Hoogstraten - Meer
Lijn 621: Antwerpen - Schoten
Lijn 629: Antwerpen - Brecht - Oostmalle via Schoten centrum
Lijn 780: Zandvliet - Kapellen - Brasschaat - Schoten - Wijnegem

Maandag 7 maart 2016 om 19.30 uur eerste
graad, om 20 uur tweede en derde graad
 Vrijdag 27 mei 2016 om 19 uur tweede en
derde graad grafische richtingen
 Vrijdag 3 juni 2016 om 19 uur tweede en
derde graad Business Education richtingen
 Donderdag 30 juni 2016 om 18 uur tweede
en derde graad
Kijkdag


Vrijdag 15 april 2016 tussen 15 en 20 uur

Inschrijvingen

Wilgendaalstraat 7, 2900 Schoten
Tel: 03 658 94 49
email: directie@sintcordula.be



Voor 1A en 1B: vanaf 15 april 2016 en op
afspraak op vrijdagnamiddag tussen 13.30
en 16 uur



Voor alle andere jaren: donderdag 30 juni
2016 doorlopend van 11 tot 20 uur.
Vrijdag 1 juli, maandag 4 juli en dinsdag 5 juli
van 17 tot 19 uur

