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ONZE PIJLERS
Kleinschalig en geborgen 
Het Heilig Hart van Maria-instituut is 
een kleinschalige school met een 500-
tal leerlingen. We kiezen bewust voor 
eerder kleine klasgroepen. Dit draagt bij 
tot samenhorigheid, betrokkenheid en 
verbondenheid. 

Wist je dat onze grootste klas dit 
schooljaar slechts 20 leerlingen telt? 

Groene, rustige omgeving 
Onze groene, gezonde omgeving nodigt 
uit tot ontspanning en beweging. Via 
veilige fietsroutes is onze school vlot 
te bereiken vanuit de vele omliggende 
gemeenten.

Wist je dat wij een afvalarme school 
zijn en daarmee ons respect tonen voor 
de natuur?   

Redelijkheid en respect 
In onze school werken wij actief aan weder- 
zijds respect. Door duidelijke afspraken 
creëren we een gedisciplineerd school- 
klimaat met aandacht voor onze waarden  
en normen. We zetten in op communicatie:  
transparant over activiteiten en helder naar 
opvolging van leerlingen.

Wist je dat wij een leefcoördinator
hebben die in alle redelijkheid het
naleven van de schoolafspraken opvolgt?

Hartelijk en zorgzaam 
We zetten in op een warme en 
vertrouwensvolle relatie met elke leerling 
en bieden ondersteuning waar nodig.

Wist je dat wij leerlingen helpen 
groeien via LLV, levelproject en LEO? Kom 
zeker eens langs als je benieuwd bent 
wat dit betekent.

Eigentijds en degelijk  
We creëren een krachtige leeromgeving 
door een moderne infrastructuur, digitale 
en andere ondersteunende didactische 
middelen. 

Wist je dat onze schoolgebouwen nog
maar 5 jaar oud zijn en dat elke leerling op 
onze school beschikt over een eigen
laptop via een huursysteem?

Meer dan leren alleen 
Naast een degelijke vorming is naar school 
gaan gelukkig meer dan leren alleen. Door 
schoolactiviteiten, vakgebonden uitstap-
pen … leren jongeren ook. Voor, tijdens en 
na de lessen is er ook ruimte voor de leef- 
en belevingswereld van onze leerlingen.

Wist je dat we voor elk jaar een 
gevarieerd aanbod aan activiteiten 
voorzien en ervoor zorgen 
dat elke leerling hieraan 
kan deelnemen?



JOUW TOEKOMST OP ONZE SCHOOL 

Sterk theoretische aanpak  
Voorbereiding hoger onderwijs (D)

Theoretisch-praktische aanpak 
Voorbereiding hoger onderwijs of 

arbeidsmarkt (D/A)

Praktische aanpak  
Voorbereiding arbeidsmarkt (A)
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EERSTE GRAAD 
Alle scholen bieden in de eerste graad eenzelfde basisvorming (27 lesuren) aan. Toch zijn er ook duidelijke verschillen. Zo bepaalt elke school de 
invulling van de overige 5 lesuren. In onze school zetten we vooral in op een sterke basis, eerder dan op verdieping.

Basisvorming met zowel Frans als Engels

Eerste jaar A-stroom Eerste jaar B-stroom

Sterk in wiskunde,  
interesse in  

wetenschappen?
Interesse in mens en maatschappij? Leren door te doen?

1 STEM 1 MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN 1 B

Verhoogde zorg voor 
bepaalde vakken

Vrij constante prestaties, 
geen extra zorg nodig

STEM 2 uur

Wiskunde 
verdieping

1 uur

Levelproject, 
waarbij je jouw 
niveau voor Frans, 
wiskunde en 
Nederlands kan 
verhogen

2 uur

Beeld 1 uur

Verkennend 
project, waarbij 
je verder op 
zoek gaat naar 
jouw talenten en 
interesses

2 uur

Beeld 1 uur

Techniek (kook en zorg) 2 uur

Beeld 1 uur

Tweede jaar A-stroom Tweede jaar B-stroom

Basisoptie STEM-wetenschappen Basisoptie Maatschappij en welzijn Basisoptie Maatschappij en welzijn & Economie en organisatie

+ 1 uur ICT + 1 uur leer- en leefvaardigheden



STEM
Via labo’s en een sterk theoretische  
kennis bereiden we je voor op 
studierichtingen zoals biomedische 
wetenschappen, agro- en  
biotechnologie, industriële weten-
schappen …

WAT DAARNA?
Vanaf de tweede graad worden de studierichtingen gegroepeerd in  
domeinen (interesses en talenten). Finaliteiten (toekomstmogelijkheden)  
en jouw manier van leren (theoretisch of praktisch) zullen een grote rol spelen  
in de keuze van studierichting.

Meer informatie over de 
verschillende studierichtingen en 

mogelijke vervolgopleidingen vind 
je terug op de website.

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN
In dit domein benader je, naar gelang 
de studierichting, de sociale sector op 
verschillende manieren. Kies je voor een sterk 
theoretische benadering? Of liever mensen 
begeleiden en zorg dragen voor anderen?

In onze verschillende studierichtingen vind 
je zeker iets dat past bij jouw manier van 
leren: van abstract en onderzoekend leren tot 
concreet en toepassend leren op de werkvloer.

De vervolgopleidingen en 
beroepsmogelijkheden zijn  
eindeloos: van pedagogische  
wetenschappen, verpleeg- 
kunde, leerkracht … tot  
verzorgende, kinder- 
begeleider en logistiek 
zorgassistent.

ECONOMIE EN ORGANISATIE
Door het inoefenen van administratieve 
en communicatieve vaardigheden 
word je voorbereid op een job 
als administratief medewerker, 
winkelverkoper …



Voor een blik achter 
de schermen van 

het HHVM

INFORMATIE EN   
INSCHRIJVINGEN
Via onze website en sociale media brengen 
we je op de hoogte van de concrete planning 
van onze informatiemomenten. We kiezen 
voor een persoonlijke aanpak, daarom werken 
we graag op afspraak voor een rondleiding op 
onze school, gevolgd door de mogelijkheid om 
aan te melden.

Informatiemomenten op afspraak
 › Zaterdag 4 maart, enkel voor 
leerlingen van het basisonderwijs

 › Maandagavond 15 mei

Gerichte info op afspraak
 › Vrijdagnamiddag 30 juni
 › Tijdens de zomervakantie

CONTACT
Heilig Hart van Maria-instituut      
Oudaen 76.2      
2970 ’s-Gravenwezel (Schilde)
03 658 12 62
secretariaat@hhvm.be

PRAKTISCHE INFO
Bereikbaar met lijnbus 610 (Antwerpen,  
Merksem, Schoten, Schilde, Oelegem).

Veilige binnenwegen en mooie fietspaden  
vanuit omliggende gemeenten.

Schooluren van 8.30 tot 12.10 of 15.45 of 16.35 uur.




