
Compacte school met veel ruimte 
VOOR JOUW ONTWIKKELING...

Het rijke verleden van de school vormt voor directie en leraren een 
stevige basis om elke dag opnieuw de visie van de school te garanderen. 
Dit zorgt voor de maximale ontplooiing van elke leerling.

Dat merk je niet alleen aan onze aanpak van de lessen, maar ook aan de 
infrastructuur. Zo volgen we de nieuwste educatieve trends waarbij we 
werken met digitale borden in alle klaslokalen, een e-platform en 
online klasagenda… met een uiterst moderne omkadering als resultaat.

Elke dag ambitieus met 
ERVARING EN TRADITIE!

du Chastellei 48   I   2170 Merksem
Bredabaan 814A   I   2170 Merksem
tel.: +32 3 645 88 27  I   info@slm.be

WWW.SLM.BE
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OPEN-DOE-DAG

Kom tussen 10 en 13 uur de sfeer eens 
opsnuiven. Ontmoet andere leerlingen en 
leraren en doe mee in onze klas- en vaklokalen.

Ook tijdens de infoavond op 1 februari 2018 
om 19 uur kan je kennismaken met onze school.

Let wel: veel van je leeftijdsgenoten zetten hun 
zinnen op studeren in de Sint-Ludgardisschool:
TIJDIG INSCHRIJVEN IS DE BOODSCHAP,  
DIT KAN VANAF 21 APRIL 2018!

Je vindt hier verschillende richtingen onder één dak. In ASO kies je uit 
wiskunde, wetenschappen, economie, moderne talen en Latijn. Voel je 
meer voor onderzoek naar technieken om de natuur te verbeteren, dan is 
biotechnische wetenschappen in TSO helemaal jouw ding. Of ben je een 
doener die liever in een kleine groep werkt en op eigen ritme leert, geef dan 
het beste van jezelf in de B-stroom.

In onze school krijg je alle kansen om je talenten te ontwikkelen binnen een 
warme omgeving. Voel je thuis én goed, en groei hier naar zelfstandigheid. 

Welkom
Heb jij 
binnenkort 
zin in een 
NIEUWE 
START?

?
Kom jij op 
10 maart 2018 
naar onze



Onze school ligt op een boogscheut van 
het groene hart van Merksem. Twee 
vestigingen op wandelafstand van elkaar 
in een veilige omgeving voor 
voetgangers en fietsers. Ook vlot 
bereikbaar met de wagen, bus of tram: 
je vindt je halte vlakbij de school met 
verbindingen naar Deurne, Kapellen, 
Ekeren, Schoten, Schilde, Brecht, 
Brasschaat, Wuustwezel, Zwijndrecht, 
Hoboken en het centrum van 
Antwerpen. 

Wat vind jij nu ECHT BELANGRIJK
aan een middelbare school?

Zorgzaam onderwijs als basis voor 
SUCCESVOLLE hogere studies

Jouw checklist

  ruim studieaanbod

  leren op jouw echte niveau

  moderne schoolomgeving

  gezelligheid & persoonlijke aanpak

  digiborden & tablets

  denkers & doeners

Wat ook je doelen zijn,  
samen met ons kan je ze bereiken!

DIPLOMA

JIJ

 BENT HIER

M
IDDELBARE SCHOO

L

LA
GERE SCHOOL

KL
EU

TERSCHOO
L

Hoi, 
ik ben Thomas en 
woon in Kapellen. 

Samen met m’n 
vrienden rijd ik op 

20 minuutjes  
naar school, 

superchill!

Vlot bereikbaar en in 
een RUSTIGE buurt!
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... hogeschool of universiteit!... op naar

Optie M
met sport, expressie of extra 
techniek en wetenschappen

Optie L2
met 2 uur Latijn

Optie L5
met 5 uur Latijn

B-stroom
voor doeners die graag in een kleinere 

groep het beste van zichzelf geven

Economie B
met het vak economie en extra 

aandacht voor wiskunde

Wetenschappen B
met een focus op wetenschappen en 

wiskunde en 2 uur Latijn

Latijn B
met 5 uur Latijn en extra aandacht voor 

wetenschappen en wiskunde

Wetenschappen A
met een focus op

wetenschappen en wiskunde

Latijn A
met 5 uur Latijn en extra aandacht voor 

moderne talen

Economie A
met het vak economie en extra 
aandacht voor moderne talen

met biotechniek, toegepaste 
wetenschappen en wiskunde

Biotechnische 
Wetenschappen

Wetenschappen 
Wiskunde

Moderne talen 
Wetenschappen

Latijn 
Moderne talen

Latijn 
Wetenschappen

Latijn Wetenschappen 
Extra wiskunde

Economie 
Moderne talen

Economie Wiskunde 5e jaar: vanaf sept. 2019
6e jaar: vanaf sept. 2020

Biotechnische 
Wetenschappen

2e
graad

1e
graad

SCIENCE   TECHNOLOGY  ENGINEERING  MATHS

Brede eerste graad en een ruime keuze aan ASO en TSO


