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Studiemogelijkheden 
1ste jaar

Onze eerste graad is bedoeld om je je
interesses te laten verkennen en 
ontwikkelen via STEM-lessen. 

Opdrachten gebaseerd op wetenschap, techniek, 
probleemoplossend denken en wiskunde
geven je de kans om je talenten te ontdekken 
opdat je een goede keuze kan maken voor je toekomst.



Lessentabel
1ste jaar A

VAKKEN AANTAL LESUREN PER WEEK

BASISVORMING

Levensbeschouwelijk vak 2

Aardrijkskunde 1

Geschiedenis 2

Frans 3

Engels  = NIEUW vanaf 2021-2022 1

Lichamelijke opvoeding 2

Artistieke vorming 2

Nederlands 4

Natuurwetenschappen 3

Wiskunde 4

Techniek 2

ICT/Economie 1

DIFFERENTIATIE

Wiskunde 1

STEM 3

Remediëring 1



Studiemogelijkheden 
1ste jaar B

• In 1B zit je in een kleine klasgroep. 
Hierdoor kunnen je leerkrachten je beter 
leren kennen en je persoonlijk begeleiden.

• Wie start in 1B maakt via STEM-lessen
kennis met allerlei basisvaardigheden. 
Zo kan je ontdekken wat je talenten zijn, 
om een beroep te kiezen dat je graag doet 
en waar je goed in bent.



Lessentabel
1ste jaar B

VAKKEN AANTAL LESUREN PER WEEK

BASISVORMING

Levensbeschouwelijk vak 2

Frans 1

Lichamelijke opvoeding 2

Artistieke vorming 2

Project algemene vakken 9

Nederlands 2

Wiskunde 2

STEM+Techniek 6

ICT/Economie 1

DIFFERENTIATIE

ICT/STEM 1

STEM 3

Remediëring 1



Specifieke info 
1ste jaren

• Eigen, kleinere, speelplaats met mogelijkheid 
om te basketten, voetballen, tafeltennissen, … 

• Een rustige ruimte op de speelplaats.

• Vaste lokalen per klas.

• Elk vak heeft een eigen kleur kaftje 
(aankoop via de school).

• Onthaaldagen tijdens de eerste dagen 
van het schooljaar.



Studiemogelijkheden na 1A



Studiemogelijkheden na 1A



Studiemogelijkheden na 1A



Studiemogelijkheden na 1A



De troeven van
ZORG

INFRA-
STRUCTUUR

VERVOER
MAXIMUM-

FACTUUR



De troeven van
ZORG

Aandacht voor elke leerling

• Zorgbeleid op elk niveau:
betrokkenheid door leerkrachten, leerlingbegeleiders, 
leercoaches, vertrouwensleerkracht, clb

• Opvolging door ouders:
Smartschool: raadplegen digitale schoolagenda, 
puntenboek, taken- en toetsenplanning, …



De troeven van
INFRASTRUCTUUR

• Vernieuwde sporthal:
klimmuur, pingpongtafels, fitnesstoestellen, …

• Chromebooks en iPads:
gebruik in de klas & voor afstandsonderwijs (indien nodig)

• Groene omgeving, ruimte voor buitenactiviteiten:
weiden, sportveld, 
aparte speelplaatsen (1ste graad apart van 2de en 3de graad)

• Nieuwe stallen & moderne serre:
paarden & schapen, melkrobot in koeienstal …

• Aparte STEM-lokalen 1ste graad
• Constante vernieuwing van de lokalen en toestellen



De troeven van
VERVOER

MAXIMUMFACTUUR

• Fiets: 
veilige fietsenstallingen, fietspad achteraan de school

• Bus: 
bussen stoppen aan halte op schooldomein

• Betaalbaar onderwijs voor iedereen

Meer info: https://www.pitostabroek.be/onze-troeven.html



Klik op de foto hieronder om een filmpje te zien waarin we 
de meeste vragen beantwoorden van leerlingen die willen inschrijven 

in een eerste jaar en van hun ouders. 

Voor meer sfeerbeelden, klik hier. (https://www.pitostabroek.be/sfeerbeelden.html)

Op onze webpagina kan je per afdeling filmpjes vinden van leerkrachten en oud-leerlingen.

Alle filmpjes waarin we onze richtingen voorstellen, staan op ons YouTube-kanaal
en verschijnen op onze Facebook- en Instagrampagina. Klik hier om er rechtstreeks naartoe te surfen. 

https://www.pitostabroek.be/sfeerbeelden.html
https://www.youtube.com/channel/UCiYM-FOf0xsZb8G-KjQ5d0w/videos
https://youtu.be/0FYuXftf6QU
https://youtu.be/0FYuXftf6QU


Wanneer
en hoe 

aanmelden
inschrijven

Voor 1A en 1B
• Aanmelden vanaf februari via formulier

op onze website
We nemen dan vanaf vanaf 1 maart contact met u op
voor de definitieve inschrijving. 
Na aanmelding is het niet nodig om langs te komen voor de 
inschrijving, een digitaal gesprek is dan voldoende. 

• Infomomenten met mogelijkheid tot inschrijven
maandag 01/03: 17 u., 18 u., 19 u. 
dinsdag 02/03: 17 u., 18 u., 19 u., 20 u.
woensdag 03/03: 13 u., 14 u., 15 u., 16 u.
donderdag 04/03: 17 u., 18 u., 19 u.

Enkel op afspraak: inschrijven via formulier op website.
Volledig volgens de geldende veiligheidsmaatregelen.



Wanneer
en hoe 

aanmelden
inschrijven

Voor alle andere leerjaren
Inschrijven vanaf na de paasvakantie

Info volgt nog via de website en via sociale media.

Op www.pitostabroek.be kan u alle info nalezen. 

Bij vragen: bel 03 561 05 00 tijdens de schooluren

of mail naar info.pito@pitostabroek.be

http://www.pitostabroek.be/


Contactgegevens

Directie:

Corina de Groot:  adjunct-directeur

Daniëlle Segers: adjunct-directeur

Raf Van Bergen: adjunct-directeur

Rafaël van Gogh: technisch adviseur coördinator 

Secretariaat: 

 03 561 05 00 (tijdens de schooluren)

 info.pito@provincieantwerpen.be

Adresgegevens:

Laageind 19

2940 Stabroek





MEER informatie? www.pitostabroek.be


