
GIDS VOOR EEN VLOTTE OVERSTAP
NAAR HET SECUNDAIR

BuSO

Heemschool 1

SECUNDAIR ONDERWIJS

GO!4cITy

GO! atheneum Etterbeek
www.kaetterbeek.be 

  
Maximale ontplooiing voor elke 
leerling

GO! atheneum Campus Unesco 
Koekelberg
www.kakoekelberg.be

 
Kansrijk, ambitieus en kwaliteitsvol 
onderwijs met een open en kritische 
blik op de wereld.

GO!  atheneum Emanuel Hiel
www.kahiel.be 

  
Gesterkt door een stevige talenkennis 
samen naar een succesvolle economi-
sche of wetenschappelijke toekomst!

GO! For Business 
www.campustoverfluit.be 

    
Van en met elkaar leren, want hier 
draait het rond betrokkenheid, eige-
naarschap en leerwinst. 

GO! School voor Buitengewoon  
Secundair Onderwijs Heemschool
www.campusheemschool.be 
 
Buitengewone kinderen verdienen 
buitengewone zorgen

GO! atheneum Brussel
www.atheneumbrussel.be 

  
Een school met een missie en veel 
passie waar de leerling centraal staat.

GO! Campus Comenius
www.comeniusbrussel.be

 
Zelfsturend leren in een warme 
gemeenschap

GO! atheneum Victor Horta 
www.vhorta.be 

   
Samen puzzelen we aan jouw uniek 
leertraject

GO! atheneum Kalevoet 
www.campus-kalevoet.be

    
Uitdagend groeien in een groene 
oase, klaar voor morgen!

GO! Coovi Secundair Onderwijs
www.coovi.be/secundair-onderwijs

     
COOVI combineert gedreven vakmanschap met brede algemene vor-
ming in opleidingen bakkerij, slagerij, hotel en tuinbouw. COOVI, jouw 
start voor een succesvolle toekomst!

GO! TA Zavelenberg
www.kta-zavelenberg.com

   
Een springplank voor Brussels talent 
naar een kansrijke toekomst.

GO! Meertalig Atheneum Woluwe
www.atheneumwoluwe.be

  OKAN
Meertaligheid in een zee van groen’ is 
een realiteit en zorgt voor een opti-
maal leer- en leefklimaat.

Go!4cITy
www.go4city.be 

 
Samen van Brussel naar de wereld. 

GO! Kunsthumaniora Brussel
www.kunsthumaniorabrussel.be 

 
Kunsthumaniora Brussel, leef je 
passie

GO! atheneum Anderlecht
www.atheneumanderlecht.be 

  
Kiezen voor algemene vorming en 
artistiek talent

GO! Castor Centrum Duaal Leren en Werken
www.clwcastor.be
Leren en werken - 
CLW Castor combineert leren en werken. We zorgen voor een traject op maat 
met focus op ieders talent. 

GO! TA Jette
www.tajette.be

    
Grootstedelijk, eigentijds, waar talent 
en creativiteit elkaar ontmoeten.

GO! Scholengroep Brussel heeft met zijn 17 secundaire scholen het breedste aanbod in Brussel.

 A-stroom    B-stroom 

 Doorstroom    Dubbele finaliteit    Arbeidsmarktfinaliteit    Duaal leren  buitengewoon onderwijs  

OP ZOEK NAAR EEN SCHOOL VOOR HET SECUNDAIR?

VOOR EEN GOEDE SCHOOL- EN STUDIEKEUZEStappenplan 
1 3
2 4

 Laat je adviseren door (zorg) leerkrachten en het CLB. Praat 
ook met familie en vrienden over de schoolkeuze van je kind.

 Informeer je over meerdere scholen van onze scholengroep. 
Bekijk de studierichtingen en finaliteiten grondig. Je vindt 
zeker een school die bij jouw kind past gezien ons breed 
studie aanbod.

 Bezoek onze scholen en internaten digitaal en ga naar hun 
website of Facebook pagina. Schrijf je in voor een online 
infomoment of vraag een gesprek aan.

 Meld je kind aan via de aanmeldingsprocedure voor Brusselse 
scholen. Alle info vind je hier:  
www.inschrijveninbrussel.be/nl/secundair-onderwijs. 
Tip: Duid meerdere scholen aan

Brussel – Oost

Brussel – West

GO! SCHOLENGROEP 

BRUSSEL telt 31 kinderdag-

verblijven, 39 basisscholen, 

17 secundaire scholen, 5 

academies van het deeltijds 

kunstonderwijs, 1centrum 

voor volwassenen onderwijs, 

5 internaten, 1 instelling voor 

permanente opvang, 1 CLB en 

een centrale keuken.

Wist je dat?

Er een A-stroom en een B-stroom is in de 1ste graad 

van het secundair onderwijs?

Met een getuigschrift van het basisonderwijs stapt je kind 

over naar de A-stroom. Geen getuigschrift? Dan mag je kind 

in de B-stroom starten.

Het lessenrooster uit 1A en 1B uit algemene vakken en 

keuzevakken bestaat?

In elke school krijgt elke leerling basisvorming, goed 

voor 27 lesuren. Het gaat over algemene vakken zoals 

Nederlands, wiskunde, geschiedenis enz. Voor de overige 5 

lesuren zetten de scholen in op verdieping, remediëring en 

talentontwikkeling. In de 1ste graad bereiden we je kind voor 

op een bewuste en gerichte studiekeuze in de 2de graad.

Er in de 2de graad 8 studiedomeinen zijn?

In de 2de graad kiest je kind voor 1 van de 8 studiedomeinen: 

taal en cultuur, STEM, kunst en creatie, -land- en tuinbouw, 

economie en organisatie, maatschappij en welzijn, sport, 

voeding en horeca. 

Er 3 finaliteiten zijn?

Binnen de 8 studiedomeinen kan je kind kiezen voor een 

studierichting met:

Doorstroomfinaliteit: deze studierichting bereidt voor op het 

hoger onderwijs 

Dubbele finaliteit: deze studierichting bereidt voor op het 

hoger onderwijs én de arbeidsmarkt 

Arbeidsmarktfinaliteit: deze studierichting bereidt voor op de 

arbeidsmarkt

GO! SCHOLENGROEP BRUSSEL

Alle kwaliteiten 

van een wereldstad

Een ruim en kwaliteitsvol opleidingsaanbod
We willen voor elke leerling dé school zijn die past bij zijn 
of haar talenten en interesses. Ons aanbod is groot: van 
bakkerij en verzorging tot STEM, van moderne talen tot dans, 
van kantoor tot humane wetenschappen, en nog veel meer.

Een sterk meertalenbeleid
Een goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels in 
combinatie met de thuistaal maakt onze leerlingen sterker 
om te leven en te werken in een multiculturele en diverse 
samenleving. We stimuleren de kennis van het Nederlands 
en bevorderen meertaligheid.

Duurzame en moderne infrastructuur
We investeren volop in nieuwe schoolgebouwen en de 
renovatie van bestaande scholen. De infrastructuur is 

afgestemd op de noden van het onderwijs van de toekomst. 
Digitalisering is daarbij een prioriteit.
 
Betrokken en gedreven leerkrachten 
We investeren sterk in de opleiding en professionalisering 
van onze leerkrachten. 
Ze zijn steeds mee met de nieuwste methodieken, innovaties, 
lesinhouden en zorgtrajecten. 

Actief burgerschap
Vanuit het pedagogisch project van het GO! (PPGO!) 
bereiden we onze leerlingen maximaal voor om als actieve 
burgers deel te nemen aan de samenleving van vandaag én 
morgen. Zo maken we het ‘Samen leren samenleven’ waar.

GO! Scholengroep Brussel gaat voor:
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