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Studiemogelijkheden 
1ste jaar

Hier zie je de lessentabel van het eerste jaar A.   Naast de vakken in de algemene vorming krijgen 

alle leerlingen één uur coaching.  Afhankelijk van hun keuzevak, krijgen deze leerlingen 1 of 2 uren 

leerlabo waarin gedifferentieerd wordt voor de vakken Nederlands, Frans en wiskunde.  De 

leerlingen Latijn hebben enkel een coachingsuur.  

De opties zijn bedoeld om te kiezen en te ontdekken waar jij goed in bent.  Op Moretus kan je 

kiezen voor 4 uur Latijn, voor 3 uur STEM  of voor een keuzevak van 2 uur: wetenschappen, 

expressie, beeldende vorming, journalistiek, sport, 



Studiemogelijkheden 
1ste jaar

Hier zie je de lessentabel van  1B.  

In kleine klassen tot 12 leerlingen kunnen de leerkrachten leerlingen voor wie het basisschooltraject 
moeizaam verliep goed begeleiden.    

Op Moretus hebben we ervoor gekozen om ook een uur Engels en een extra uur Beeld in te richten in 1B.    
Creatief bezig zijn vinden we belangrijk.  Net als met de computer leren werken bij ICT. Leerlingen van 1B 
krijgen 2u voeding per week. Deze twee vakken laten de leerlingen van de B-stroom al kennismaken met 
de arbeidsgerichte richtingen die we aanbieden vanaf het 3de jaar: Organisatie & Logistiek en Zorg & 
Welzijn.



Specifieke info 1e

jaren

• Moretus Ekeren is een pionierschool in het onderwijzen van 
een niet-taalvak in het Engels.  Clil staat voor Content 
Language and Integrated Learning.  

• Leerlingen kunnen ervoor kiezen om het vak aardrijkskunde 
in het Engels te volgen.  Voor dit vak zijn er in het eerste 
jaar nog geen examens. Ongeveer 80 % van onze leerlingen 
in 1A kiest voor Clil.

• Tot en met het 6de jaar wordt aardrijkskunde in het Engels 
aangeboden. In de bovenbouw zijn er nog andere vakken 
met Clil, zoals godsdienst, ICT, wetenschappen en LO.  



Studiemogelijkheden hogere jaren



Waarom kiezen 
voor Moretus? 

• een warme en veilige omgeving

• kiezen voor interesses en talenten

• je wordt uitgedaagd op jouw niveau





Wanneer
en hoe 

aanmelden
inschrijven

• Voor 1A en 1B

• Vrije inschrijvingen vanaf maandag 26 april  

• Meld je aan tussen 8 maart en 26 maart op 

https://meldjeaan.antwerpen.be

• Voor alle andere jaren

• Telefonisch aanmelden 03 54510136

• Infomoment met rondleidingen op woensdag 26 mei

• Info? www.moretus-ekeren.be

• Bezoek op de website onze digitale rondleiding 

vanaf 1 maart.

• Stel al je vragen in een persoonlijk gesprek 

online op 5 of 7 maart.

https://meldjeaan.antwerpen.be/
http://www.moretus-ekeren.be/


Neem contact op met de school:

* telefonisch 03 541 01 36
* mail naar info@moretus-ekeren.be
* volg ons op facebook, instagram, tiktok

Directie

Secretariaat

Adres en telefoon

mailto:info@moretus-ekeren.be
mailto:info@moretus-ekeren.be


Foto van de school
Kwaliteit van leren, van leven, in betrokkenheid



MEER informatie over 
onze school?

www.moretus-ekeren.be

Foto van e school

http://www.moretus-ekeren.be/

