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Over een paar maanden ga je van de basisschool naar de eerste 
graad van het secundair onderwijs: een grote verandering, maar 
zorgen hoef je je niet te maken! In de eerstegraadsschool zul je een 
keuze moeten maken uit een aantal pakketten en daarbij kun je reke-
nen op de hulp van je ouders, je leerkracht in de lagere school en de 
medewerker van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). In 
deze brochure presenteren we alle studiemogelijkheden van de  
eerste graad van de scholengemeenschap Mosa-RT. Je vindt zeker 
iets dat helemaal bij je past. Wie graag naar school komt en zich 
goed voelt, leert ook beter.

In onze eerstegraadsschool vind je alleen leerlingen van twaalf tot 
veertien jaar: zij zitten in het eerste en het tweede jaar van het secun-
dair onderwijs. Alle medewerkers van onze school zorgen ervoor dat 
je je helemaal thuis voelt bij ons. Die toffe sfeer in de school en in de 
klas zal je heel vlug ervaren. 

Wat moet je kiezen? Zet je je tanden graag in een wiskundig vraag-
stuk of een Latijnse tekst, ben je liever bezig met moderne vreemde 
talen of ga je graag praktisch aan de slag? Dat kan bij ons allemaal, 
want we hebben zowel talentenpakketten in de A-stroom als in de 
B-stroom. En we zijn natuurlijk ook een school die aandacht besteedt 
aan STEM.  

Neem je tijd om deze brochure te bekijken: je vindt er de vakken die 
je krijgt en wat uitleg over de keuzemogelijkheden die je bij ons kan 
volgen. Je zal zeker de juiste keuze maken en wij verwachten je op 1 
september!

Beste leerling

wie zich 
goed voelt 
in zijn vel, 
leert ook 

beter
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Wat doen wij 
anders?

Waarom doen 
wij dat en wat 

zijn de 
voordelen?

STUDIEGIDS  
Eerste graad

Wat u als 
ouder moet weten

De eerste graad past in een rijtje van drie graden, toch kiezen wij 
ervoor om die apart in te richten. Dat doen we in drie vestigingen 
(Maaseik, Neeroeteren, Kinrooi), maar de aanpak en de manier van 
werken is volledig identiek. Waarom koppelen wij de eerste graad los 
van de tweede en de derde graad?

• De kleine eerstegraadsschool vervult een brugfunctie tussen de  
 lagere school en de campus: een vlotte en warme overgang.

• Lesgeven en adviseren van leerlingen gebeurt niet in functie van  
 het aanbod van de school in de tweede graad, maar verloopt  
 eerlijk en objectief.

• We moedigen leerlingen aan om te leren kiezen omwille van de  
 juiste motieven: kiezen voor wat je graag doet en goed kan,   
 niet omwille van randfactoren zoals aso, tso of bso, het school- 
 gebouw, de vrienden …

• Onze school heeft een groot studieaanbod: vrijwel elke leerling  
 vindt de studierichting die bij hem past. Daarom blijf je samen  
 met je vrienden van de jeugdbeweging en de sportclub naar  
 dezelfde school gaan. Alle leerlingen komen bij ons door  
 dezelfde poort.

Vestiging Maaseik
Pelserstraat 33  
3680 Maaseik

Tel. 089 - 56 32 32
egs.maaseik@mosa-rt.be

Vestiging Kinrooi
Kloosterstraat 14  

3640 Kinrooi
Tel. 089 - 70 25 43

egs.kinrooi@mosa-rt.be

Vestiging Neeroeteren
Zandbergerstraat 21 

3680 Maaseik
Tel. 089 - 86 46 65

egs.neeroeteren@mosa-rt.be

Meer lezen over onze school of het secundair onderwijs?
www.mosa-rt.be
www.onderwijskiezer.be 

STUDIEGIDS  
Eerste graad
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Binnenkort kiest u samen met uw zoon of dochter een nieuwe 
school. Het wordt een jaar van veel veranderingen. Het secundair 
onderwijs betekent immers een nieuwe manier van werken: we 
weten allemaal dat de leerlingen voor elk vak een andere leerkracht 
krijgen, maar het gaat veel verder dan dat. Het lestempo ligt ook 
wat hoger en leerlingen moeten leren om zelfstandiger te werken. 
Voor het eerst moet er ook gekozen worden in de schoolloopbaan. 
Een goede keuze in de eerste graad is de basis van een succesvol 
traject in het hele secundair onderwijs!

In de eerste graad maak je in de  
eerste plaats een keuze voor de  
A-stroom of de B-stroom. De 
onderwijsvormen aso, bso en tso 
bestaan in de eerste graad im-
mers nog niet. De meeste leerlin-
gen gaan naar de A-stroom. Wie 
in de basisschool moeite heeft 
met de leerstof, vindt in de B-
stroom meer persoonlijke bege-
leiding en kleinere klasgroepen. 
Nieuwe leerstof wordt wat trager 
onderwezen en praktische aanleg 
is belangrijk. Je leert hier immers 
veeleer al doende en niet hoofd-
zakelijk uit boeken.

Na de A-stroom heb je in de 
tweede graad ruime mogelijk-
heden om een studierichting te 
kiezen. In de B-stroom ligt dat 
anders: die leerlingen kiezen 
daarna voor een praktische op-
leiding.

Kiezen voor de 
A-stroom of de B-stroom?

Één campus:  
veel mogelijkheden
Vanaf het derde jaar zitten alle leerlingen op de campus.
Hier zijn de studierichtingen gegroepeerd in domeinoverschrijdende 
richtingen of domeingebonden richtingen. Naargelang je interesse en 
je capaciteiten kan je kiezen voor richtingen die voorbereiden op hoger 
onderwijs of richtingen die voorbereiden op de arbeidsmarkt.  
Sommigen hebben een dubbele finaliteit d.w.z. dat je ofwel op de  
arbeidsmarkt terecht kunt of je kan kiezen voor verdere studies.

In het eerste jaar...
...krijgt elke leerling dezelfde vakken in de  
gemeenschappelijke vorming, goed voor 28 lesuren 
per week. In de 4 uren die overblijven, maak je een 
keuze uit de vijf talentenpakketten die wij aanbie-
den: Latijn en cultuur, Maatschappij en welzijn, STEM, 
Sport en Creatief met taal. In de B-stroom kies je uit 
Welzijn en Maatschappij en STEM. Wat elk talenten-
pakket inhoudt, vindt u in deze brochure.

In het tweede jaar...
...krijgt de leerling nog 26 uur gemeenschappelijke 
vorming en moet er al voor 6 lesuren gekozen wor-
den. Dat noemen we de basisopties van het tweede 
jaar. In de B-stroom telt het gemeenschappelijk pak-
ket 21 uur en kies je voor 11 uur uit twee basisopties: 
Maatschappij en welzijn of STEM.
Die basisopties geven de leerling de kans om zijn 
eigen mogelijkheden en interesses af te tasten: dit 
levert belangrijke informatie op voor de keuze naar 
de tweede graad.

Talentenpakketten  
en basisopties: 
wat zijn dat?

Voordeel 
is dat 

leerlingen 
beter en 
bewuster 

kiezen

Leer- en leefsleutels voor iedereen

Elke klassenleraar in de eerste graad heeft een vast 
uur met zijn klas. Daarin besteedt hij aandacht aan 
leren leren, plannen en organiseren. Ook leren kiezen 
is een vast onderdeel van het projectuur, net zoals 
leren leven, waarin de leerlingen onder meer naden-
ken over sociale vaardigheden en attitudes. 

Wij zijn een katholieke school!

Dat betekent dat we vanuit ons christelijk enga-
gement de eigenheid van elke leerling centraal 
stellen. We bekommeren ons om alle leerlingen en 
dagen elke leerling op zijn niveau uit. Ons onder-
wijs moet jonge mensen nieuwsgierig maken naar 
de toekomst. Wij leren hen stapsgewijs hun eigen 
interesses en talenten verkennen om zo hun weg 
te vinden in hun onderwijsloopbaan. Wie zichzelf 
kent, kan ook dienstbaar zijn voor anderen. Wij 
vormen onze leerlingen om hun bijdrage te leveren 
aan de samenleving van morgen.

SCIENCE   TECHNOLOGY  ENGINEERING  MATHS

STEM voor 
de toekomst! 

STEM is een internationale term die verwijst naar de combinatie van wetenschap-
pen (Science), technologie (Technology), oplossingsgericht denken als een inge-
nieur (Engineering) en wiskunde (Mathematics). 
In onze hoogtechnologische samenleving is er een blijvende nood aan jonge 
mensen met wetenschappelijke en technische kennis en inzicht. Onze leerlingen 
krijgen de kans om deze boeiende en wondere wereld te verkennen in het talen-
tenpakket STEM (eerste jaar) of basisoptie STEM (tweede jaar). Het zet hen aan 
om een studie of loopbaan in die richting te kiezen. Het tekort aan ingenieurs, 
chemici, digitale experten, onderhoudstechnici … wordt immers groter.

STUDIEGIDS  
Eerste graad

STUDIEGIDS  
Eerste graad

MAATSCHAPPIJ  
EN WELZIJN

TAAL EN  
CULTUUR

SPORT STEM

ECONOMIE EN 
ORGANISATIE

DOMEINOVERSCHRIJDEND DOMEINGEBONDEN
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BASISVORMING 1A
28 lesuren
         Aantal uren per vak

Godsdienst 2

Aardrijkskunde 2 

Beeld 2 

Engels 1 

Frans 3 

Geschiedenis 1 

Lichamelijke opvoeding 2

Mens en samenleving 1

Muziek 1

Natuurwetenschappen 2

Nederlands 4

Wiskunde 4

Techniek 2

Leer- en leefsleutels 1

 

Totaal aantal uren 28

Lessentabel 
Eerste 

Leerjaar

A
In vestiging

Kinrooi,
Maaseik en

Neeroeteren

TALENTENPAKKETTEN 
“RUIMTE VOOR TALENT”

+4 UUR

Latijn en cultuur 4u Differentiatie Frans  1u
Differentiatie Wiskunde 1u
Keuzepalet  2u

Sport Creatief 
met taal

STEM Maatschappij en
welzijn

STUDIEGIDS  
Eerste graad

STUDIEGIDS  
Eerste graad
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Talentenpakket 1 

Latijn en cultuur
Heb je interesse voor de klas-
sieke talen (Latijn en Grieks) en 
de klassieke cultuur? Dan is dit 
talentenpakket geknipt voor jou.
Als je op het tweede leerjaar 
voor de basisoptie Latijn wil kie-
zen, zal je in het eerste jaar voor 
dit pakket moeten kiezen.

Latijn en cultuur 4 uur Maatschappij en welzijn  2 uur 
Differentiatie Frans 1 uur
Differentiatie Wiskunde  1 uur

Talentenpakket 2 

Maatschappij en 
welzijn
Ben je geboeid door de mens en 
zijn milieu? Ben je sociaal voe-
lend en wil je je sociale vaardig-
heden verder ontwikkelen? Ben 
je creatief en experimenteer je 
graag in de keuken? Dan is dit 
talentenpakket geknipt voor jou.
Als je dit pakket kiest, krijg je een 
extra differentiatie uur Frans en 
wiskunde. De leerkracht geeft 
verdiepende oefeningen aan 
leerlingen die meer uitdaging 
nodig hebben. Andere leerlingen 
krijgen meer tijd om de basisleer-
stof te verwerken.

STEM  2 uur
Differentiatie Frans  1 uur
Differentiatie Wiskunde 1 uur

Talentenpakket 3 

STEM
 
Heb je interesse voor techniek? 
Wil je meer weten over tech-
nologische snufjes? Dan is dit 
talentenpakket geknipt voor jou. 
Je leert een aantal technieken 
binnen hout, metaal en kunststof 
en je wordt uitgedaagd om zelf 
oplossingen uit te werken voor 
technische vraagstukken.
Ook als je dit pakket kiest, krijg 
je een extra differentiatie uur 
Frans en wiskunde. De leerkracht 
geeft verdiepende oefeningen 
aan leerlingen die meer uitdaging 
nodig hebben. Andere leerlingen 
krijgen meer tijd om de basisleer-
stof te verwerken.

Sport 2 uur
Differentiatie Frans  1 uur
Differentiatie Wiskunde 1 uur

Talentenpakket 4 

Sport
 
Ben je sportief aangelegd en wil 
je een aantal sporten leren ken-
nen die niet in de LO- les aan bod 
komen? Dan is dit talentenpakket 
geknipt voor jou.
Ook als je dit pakket kiest, krijg 
je een extra differentiatie uur 
Frans en wiskunde. De leerkracht 
geeft verdiepende oefeningen 
aan leerlingen die meer uitdaging 
nodig hebben. Andere leerlingen 
krijgen meer tijd om de basisleer-
stof te verwerken.

Creatief met taal 2 uur
Differentiatie Frans  1 uur
Differentiatie Wiskunde 1 uur

Talentenpakket 5 

Creatief met taal
Heb je interesse voor podium-  
en woordkunsten? Wil je de  
Nederlandse taal op een creatie-
ve manier gebruiken? Dan is dit 
talentenpakket geknipt voor jou.
Ook als je dit pakket kiest, krijg 
je een extra differentiatie uur 
Frans en wiskunde. De leerkracht 
geeft verdiepende oefeningen 
aan leerlingen die meer uitdaging 
nodig hebben. Andere leerlingen 
krijgen meer tijd om de basisleer-
stof te verwerken.

Nog geen definitieve  
keuze, wel een grondige 
kennismaking! 
Op het einde van het  
eerste jaar kies je opnieuw!
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Lessentabel 
Eerste 

Leerjaar

B
In vestiging

Kinrooi
en

Maaseik

BASISVORMING 1B
28 lesuren
         Aantal uren per vak

Godsdienst 2

Beeld 2 

Engels 1 

Frans 2 

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappelijke vorming 3

Muziek 1

Natuur en ruimte 2

Nederlands 4

Wiskunde 4

Techniek 4

Leer- en leefsleutels 1

 

Totaal aantal uren 28

Maatschappij en welzijn 4u STEM 4u

TALENTENPAKKETTEN 
“RUIMTE VOOR TALENT”

+4 UUR

Talentenpakket 1 

Maatschappij en welzijn
Binnen dit talentenpakket worden de lessen uitgewerkt rond een aantal thema’ s.
De periode van het jaar speelt een belangrijke rol bij de keuze van het thema. Je krijgt lesjes 
voedselbehandeling en je bereidt verschillende gerechten. Je doet dit met de nodige aandacht 
voor gezonde voeding en hygiëne. Daarnaast leer je werken met verschillende materialen en 
wordt je creativiteit geprikkeld. Het samenwerken met elkaar en het ontwikkelen van je sociale 
vaardigheden krijgen de nodige aandacht.

Talentenpakket 2 

STEM
 
Binnen dit talentenpakket leer je werken met verschillende grondstoffen (hout, metaal en 
kunststof). Je leert op welke manieren je deze grondstoffen kan verwerken en met welke ma-
chines. De afgewerkte werkstukjes mag je mee naar huis nemen.
Veilig en ordelijk werken is hier erg belangrijk. Je creativiteit wordt geprikkeld, want je kan zelf 
werkstukjes uittekenen en maken. Stap voor stap leer je je eigen mogelijkheden en talenten 
ontwikkelen. 

Maatschappij en welzijn  4 uur

STEM  4 uur

STUDIEGIDS  
Eerste graad

STUDIEGIDS  
Eerste graad
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BASISVORMING 2A
26 lesuren
         Aantal uren per vak

Godsdienst 2

Aardrijkskunde 1 

Engels 2

Frans 3 

Geschiedenis 2 

Lichamelijke opvoeding 2

Mens en samenleving 1

Muziek 1

Natuurwetenschappen 1

Nederlands 4

Wiskunde 5

Techniek 2

 

Totaal aantal uren 26

Lessentabel 
Tweede
Leerjaar

A
In vestiging

Kinrooi,
Maaseik en

Neeroeteren

BASISOPTIES 
“RUIMTE VOOR TALENT”

+6 UUR

Latijn Sport en  
Wetenschappen

Moderne Talen  
en Wetenschappen

STEMMaatschappij 
en welzijn

STUDIEGIDS  
Eerste graad

Latijn  5 uur
Wetenschappen  1 uur

Maatschappij  5 uur  
en welzijn 
Economie  1 uur

Wetenschappen  3 uur
Engels totaal    1 uur
Nederlands totaal  1 uur
Economie  1 uur

Sport  3 uur
Natuurwetenschappen 2 uur
Economie  1 uur

STEM  5 uur
Robotica  1 uur



18 | Studiegids eerste graad  Studiegids eerste graad | 19  Ruimte voor talent: grensverleggend!

Basisoptie 1 

Latijn
Ben je geboeid door de cultuur 
van de Romeinen en de onze? 
Heb je interesse in talen en wil je 
je graag verdiepen in structuren 
en teksten?

Heb je na het eerste jaar de 
smaak te pakken? Dan kan je 
verder gaan met Latijn in het 
tweede jaar. Je wordt steeds 
beter in het lezen van teksten 
omdat je inzicht stelselmatig 
uitgebreid wordt. Hierdoor kan je 
teksten met meer inhoud lezen.

Latijn is een erg mooi vak voor 
wie verder wil kijken, maar het is 
geen gemakkelijk vak. Indien je 
het onder de knie krijgt doe je 
veel kennis en vaardigheden op. 
Het is een veelzijdig vak waar-
door je een unieke basis hebt 
voor alle verdere studies.

Latijn 5 uur
Wetenschappen 1 uur

Maatschappij en welzijn  5 uur 
Economie 1 uur

Basisoptie 2 

Maatschappij en 
welzijn
Hoe sta jij tegenover een ge-
zonde levenstijl? Welke rol speel 
jij in een relatie naar anderen en 
in de samenleving? Dit zoek je uit 
binnen het pakket M&W.

Via onderzoekend leren zullen 
we ons verdiepen in lifestyle, 
voeding en lichaamszorg. Ook is 
er aandacht voor duurzaamheid, 
cultuur en actualiteit. Met een 
kritisch oog bekijk je de verschil-
lende levenstijlen, de diversiteit 
in de wereld, de opkomende 
hypes,...

Verder wordt er geoefend aan 
sociale en communicatieve 
vaardigheden die je nodig hebt 
in verschillende situaties. Samen-
werken met anderen en werken 
voor anderen is voor jou dan ook 
geen probleem.

Via toepassingsgerichte opdrach-
ten, die we uitvoeren met stap-
penplannen, zullen we de thema’s 
verder uitwerken.

Wetenschappen 3 uur
Engels totaal  1 uur
Nederlands totaal  1 uur
Economie 1 uur

Basisoptie 3 

Moderne Talen
en Wetenschappen 
 
Vind je communiceren in vreemde 
talen leuk? Wil je aan de hand 
van proeven jouw contact met 
wetenschappen uitdiepen en ben 
je geboeid door de vragen zoals: 
“Hoe kan dit? of “Waarom is dat 
zo?“ Dan is deze richting iets voor 
jou. Je verruimt je kennis in 2 do-
meinen:

Moderne talen
We besteden tijdens 2 lesuren per 
week extra aandacht aan lezen, 
luisteren, spreken en schrijven om 
jouw creatieve communicatievaar-
digheden te versterken. Aan de 
hand van teksten en creatieve op-
drachten willen we ook de culturele 
aspecten en de esthetische waarde 
van de talen verder uitdiepen.

Wetenschappen
We besteden tijdens 3 lesuren per 
week aandacht aan het onder-
zoekend leren en aan verbanden 
leggen tussen een aantal dagelijkse 
verschijnselen en de wetenschap-
pelijke achtergrond ervan. Jouw 
creativiteit en kristische blik wor-
den op scherp gezet.

Sport 3 uur
Natuurwetenschappen  2 uur
Economie 1 uur

Basisoptie 4 

Sport en 
Wetenschappen
 
Heb je interesse in sport en 
wetenschappen en ben je soci-
aal ingesteld? Wil je ook graag 
weten hoe je sportprestaties kan 
verbeteren door andere technie-
ken en andere voedingsmetho-
des? Dan is deze richting geknipt 
voor jou. Je verruimt je kennis in 
twee domeinen.

Sport
We besteden tijdens 3 lesuren 
per week aandacht aan een 
brede waaier van sporten. De 
volgende domeinen kunnen aan 
bod komen: atletiek, gymnastiek, 
ritmische vorming en dans, con-
tact en verdediging, doelspelen 
(voetbal, handbal, ...), terugslag-
spelen (volleybal, badmin- 
ton, ...) en zwemmen. Binnen al 
deze domeinen worden jouw 
competenties aangesproken en 
word je uitgedaagd om jouw 
grenzen te verleggen.

Wetenschappen 
Tijdens 2 lestijden per week be-
steden we aandacht aan een ge-
zonde levenstijl (bewegen maar 
ook gezonde voeding) en tonen 
we aan de hand van experimen-
ten aan welke invloed voeding 
kan hebben op sportprestaties. 
Verder tonen we aan welke 
invloed de verschillende functies 
van het menselijke lichaam heb-
ben op het type sporter.

STEM 5 uur
Robotica 1 uur

Basisoptie 5 

STEM

Je planten automatisch water ge-
ven als de vochtigheidsgraad te 
laag wordt? Een voertuig ontwer-
pen dat aangedreven wordt door 
een alternatieve energiebron? Of 
maak je liever zelf een display en 
klinkt het geluid van een robot-
stem jou als muziek in de oren? 
Dan zit je hier op je plaats!

Binnen dit talentenpakket leer je 
ontdekken, ontwerpen, uitvoe-
ren en testen. De machines, de 
programmatie en de gebruikte 
materialen zijn niet beperkt tot 
de basis. JIj kiest voor ‘the next 
level”.

Programmeren, lasersnijden, 3D-
tekenen en printen, het is slechts 
een greep uit de technieken die 
worden toegepast bij de ver-
schillende projecten. Je ontdekt 
zowel individueel als in teamver-
band de grenzen van het moge-
lijke. We grijpen hiervoor regel-
matig terug naar de technische, 
wetenschappelijke en wiskundige 
kennis die nodig is om onze 
ideeën tot een werkende oplos-
sing te brengen.
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Lessentabel 
Tweede 
Leerjaar

B
In vestiging

Kinrooi
en

Maaseik

BASISVORMING 2B
21 lesuren
         Aantal uren per vak

Godsdienst 2

Engels 2 

Frans 1 

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappelijke vorming 2

Muziek 1

Natuur en ruimte 2

Nederlands 3

Wiskunde 3

Techniek 2

Leer- en leefsleutels 1

 

Totaal aantal uren 21

Economie en Organisatie  5u 
Maatschappij en Welzijn  5u
Frans     1u

Hout   4u 
Mechanica   3u
Elektriciteit  3u
Techniek  1u

Economie en Organisatie 
& Maatschappij en Welzijn

STEM

BASISOPTIES 
“RUIMTE VOOR TALENT”

+11 UUR

Basisoptie 1 

Economie en Organisatie &
Maatschappij en Welzijn
Deze basisoptie bestaat uit 2 grote pijlers: ‘economie en organisatie’ en ‘maatschappij en wel-
zijn’.

Economie en organisatie
Hier maak je niet enkel kennis met de wereld van ondernemen, kopen en verkopen, maar leer 
je ook welk invloed de consument heeft op het milieu en de samenleving. Werk je graag samen 
aan projecten? Ga je ook graag aan de slag in de digitale wereld? Dan is dit zeker iets voor jou!

Maatschappij en welzijn
Binnen deze pijler leer je mensen en hun gedrag observeren. Je leert wat de mens en de sa-
menleving beïnvloedt op vlak van lifestyle, voeding en lichaamszorg. Wil je leren hoe je vlot 
kan praten over allerlei onderwerpen, dan zit je hier op je plek!

Wil je stapsgewijs je (praktische) kennis rond beide pijlers vergroten, dan maak je hiermee een 
goede keuze.

Basisoptie 2 

STEM
 
Een zaklamp van hout of kunststof met ledverlichting maken? Een huisnummer maken dat ‘s 
nachts automatisch oplicht? Ontwerp jij hiervoor een digitale affiche met QR-code? Of mon-
teer je eerst een fiets waarbij je moet sturen met je voeten? Ja, het kan, en we doen nog veel 
meer...!

Binnen dit talentenpakket leer je op een praktische en veilige manier omgaan met verschil-
lende machines, gereeedschappen en materialen. Je verkent niet enkel de vakgebieden hout, 
metaal en elektriciteit, maar ook andere vakgebieden worden aangeraakt.

Tijdens deze lesuren zet je samen met je leraar, de verschillende stappen van het technologisch 
proces. Na een probleemstelling starten we met ontwerpen, waarbij de creatieveling ruimte 
krijgt om zichzelf te ontplooien. Van schets tot tekening, van 3D-ontwerp tot werkstuk, van 
idee tot realisatie. Het resultaat is telkens terug te zien in de verschillende werkstukken die jij 
mee naar huis neemt.

Economie en Organisatie 5 uur
Maatschappij en welzijn  5 uur
Frans 1 uur

Hout 4 uur
Mechanica 3 uur
Elektriciteit 3 uur
Techniek 1 uur

STUDIEGIDS  
Eerste graad

STUDIEGIDS  
Eerste graad
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Notities

junior@ViMK
Schoolhouse ViMK
Weertersteenweg 135a  
3680 Maaseik

Tel. + 32 89 56 30 59 
GSM + 32 475 35 42 04 
vimk@mosa-rt.be 
www.mosa-rt.be/vimk
VIMK

Wij bieden:• een warme sfeer met goede afspraken
• houvast door een duidelijk dagverloop
• activiteiten in groep maar ook tijd voor jezelf

• studiebegeleiding en leercoaching op maat

• superleuke individuele kamers
• de mogelijkheid om op zondagavond te overnachten

• veel beweging
Kortom: de tijd van je leven!

Ben je:
• leerling van een eerstegraadsschool?
• graag samen met jongens en meisjes van jouw leeftijd?

• op zoek naar een alternatief voor de dure en tijdrovende verplaatsing

 naar school?

Naar school gaan combineren met een  
unieke verblijfsformule?

Dan is junior@vimk iets voor jou! Kom naar het Schoolhouse 

op de groene campus Mosa-RT in Maaseik!

junior@ViMK
Schoolhouse



Vestiging Maaseik
Pelserstraat 33  
3680 Maaseik
Tel. 089 - 56 32 32
egs.maaseik@mosa-rt.be

Vestiging Kinrooi
Kloosterstraat 14  
3640 Kinrooi
Tel. 089 - 70 25 43
egs.kinrooi@mosa-rt.be

Vestiging Neeroeteren
Zandbergerstraat 21 
3680 Maaseik
Tel. 089 - 86 46 65 
egs.neeroeteren@mosa-rt.be

Eerstegraadsschool

Campus Mosa-RT

Weertersteenweg 135A  
3680 Maaseik
Tel. 089 56 30 59
info@mosa-rt.be
www.mosa-rt.be 


