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Campus FENIX focust op een brede algemene vorming van haar leerlingen, 
gericht op een doorstroming naar het hoger onderwijs.

Benieuwd? Leuk! Je ontdekt er verder meer over.

Campus Fenix zet in op digitale skills. Elke leerling op onze school werkt met diens eigen 
aangekochte Chromebook. We zetten voortdurend in op het slim gebruiken van ICT tijdens  

de lessen zodat de nieuwe digitale mogelijkheden bijdragen tot maximaal leerrendement.
  

Vanaf september 2021 volgen de leerlingen de lessen in een gloednieuw gebouw. Bovendien  
wacht ook de fonkelnieuwe sportzaal jong talent op. Deze nieuwe sportzaal biedt extra sportieve 

mogelijkheden! 

Er staat ook hier geen rem op jou!
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EN JIJ?  
Natuurlijk heb jij grote plannen. JIJ wil groeien naar volwassenheid. JIJ wil ruimte en kansen krijgen om 
je persoonlijk leer- en levenstraject uit te stippelen. Dan ben je bij campus FENIX aan het goede adres.

Je komt al van jongs af aan in contact met een veelheid aan informatie en desinformatie. Je beleeft grote en 
kleine ervaringen in echte en virtuele werelden. Je leeft daardoor snel en in constante dialoog.

Ook de ontwikkelingen in de maatschappij evolueren aan een razend tempo. De arbeidsmarkt stelt daarom 
haar eisen. Ze verwacht dat je flexibel, mondig, creatief, weerbaar en zelfredzaam bent.

Wij zien het als onze kerntaak om jouw rugzak op jouw tempo met de nodige kennis en vaardigheden te vullen. 
Jij zal je eigen leerproces zelfstandig in handen nemen en met zelfvertrouwen keuzes leren maken.

Grote plannen? 
Hier staat geen maat op jou!

Bij ons voel je je goed
Oud-leerlingen getuigen van de warme en open sfeer 
van verbondenheid op onze school. Bij ons is er geen 
plaats voor vooringenomenheid, gesloten deuren of 
hokjesdenken. Jouw mening, beleving en overtuiging 
doen er echt toe. Omdat wij een veilige leeromgeving 
creëren, kan jij je voluit engageren en deelnemen 
aan een positief-kritische dialoog. Loopt het toch 
ergens stroef dan kan je aankloppen bij ons onderlegd 
zorgteam.

Wie ben jij?
De vraag ‘Wie ben ik?’ beantwoorden vraagt zelfkennis. 
Die valt niet uit de lucht. Daarom prikkelen wij jou, 
dagen we je uit, moedigen we je aan om nieuwsgierig te 
zijn, leren we je zelf verantwoordelijkheid te nemen en 
goede vragen te stellen. We gaan samen onderzoekend 
leren. Diverse modules laten je proefondervindelijk 
ontdekken waar jouw talenten en interesses liggen. Aan 
het einde van de rit heb jij zelf vorm en inhoud gegeven 
aan wie jij bent en wat jij kent en kunt.

Wie de lat hoog legt, moet durven springen
Campus FENIX is een school die leerlingen voorbereidt 
op studies aan de universiteit of hogeschool, begeleid 
door een hecht team van professionals. Jij kan, als 
je dat wil, hoog mikken, want het schoolteam heeft 
naast een groot hart ook een grote expertise. Campus 
FENIX focust op kwaliteit. Pedagogie en didactiek van 
de bovenste plank. Die hoge standaard vraagt een 
constante investering in bijscholing en projectwerking. 
Als jij durft te springen zijn wij de springplank én het 
vangnet. We willen je immers optimaal voorbereiden op 
een vlotte doorstroming naar het hoger onderwijs.

Wijze wereldburger
Onze missie is geslaagd als jij zelf heel goed weet 
welke bagage jij in je rugzak steekt en waarom. Campus 
FENIX  biedt je een boeiend en leerrijk schooltraject 
aan. Welke keuzes je doorheen de jaren ook maakt, 
hier wandel je buiten als een wijze wereldburger, sterk 
en overtuigd van je eigen kracht en passie én actief 
geëngageerd. Zo ben je klaar voor die interessante en 
uitdagende samenleving waar jij goed voorbereid in zal 
participeren.

Een campus met visie



          Waaraan mag je 
          je verwachten?

ONTHAALPERIODE  
Tijdens de eerste schooldagen, ontdek jij als nieuwkomer onze school op een ludieke manier. Geen gang of lokaal zal 
je nog onbekend zijn. Wij doen er alles aan opdat jij je zo snel mogelijk thuis voelt.

TOOLS FOR LIFE 

Jij krijgt  ‘gereedschap voor het leven’! Met de thema’s studievaardigheden, sociale vaardigheden en digiskills geven 
we jou een boeiend pakketje mee dat je nu én later kan gebruiken.

OUDERS OP DE SCHOOLBANKEN
Wij hechten bijzonder belang aan het uitwisselen van gedachten met ouders over jouw prestaties en aanpassingen op 
onze school.

GWP (geïntegreerde werkperiode)  
Leerlingen nemen in hun schoolloopbaan verschillende keren deel aan een GWP. Samen op stap, samen ontdekken, 
jezelf ontdekken … wat een stimulans in je persoonlijke ontwikkeling!

Jij zal je best wel weer ‘klein’ voelen, wanneer je de middelbare school binnenstapt. 
Een nieuwe omgeving, een nieuwe manier van lesgeven, nieuwe keuzes zelf maken, het les volgen op 

zich in het secundair onderwijs… dit allemaal vraagt best wel wat ondersteuning en die bieden wij jou.

Het leerkrachtenteam van de 1e graad besteedt veel aandacht en zorg aan jouw vlotte overstap naar 
het middelbaar onderwijs. 

Heel wat te bieden!



EENVEELHEID AAN ACTIVITEITEN

Je horizon verruimen, nieuwe indrukken opdoen, je studie- en schoolwerk verrijken door deel te nemen aan 
vakoverschrijdende activiteiten en uitstappen? Dat kan! 

GASTSPREKERS

Verruim je horizon!

OLYMPIADES

WORKSHOPS

KEEP IT CLEAN
SPORTDAG

VOORSTELLINGEN

BEDRIJFSBEZOEK

PROJECTDAGEN

STADSBEZOEK

ERASMUS+



EEN ZORGZAME OMKADERING OM ERVOOR TE ZORGEN DAT JIJ HOOG KAN SPRINGEN

Naast een team van gemotiveerde leerkrachten, behulpzame en oplossingsgerichte secretariaatsmedewerkers, kan 
je evengoed terecht bij het zorgteam. Heb je een lastige dag op school, wil je je leermethode onder de loep nemen, 
heb je hulp nodig bij je studiekeuze, kijk je uit naar een oppeppende babbel …. ? Jijzelf, je ouders, je leerkrachten … 
iedereen die om jou geeft, kan de hulp van het zorgteam inroepen. 

EN WIL JE TOT SLOT ZELF DE HANDEN UIT DE MOUWEN STEKEN?

Stel je dan zeker kandidaat als afgevaardigde van jouw klas in de leerlingenraad. Is organiseren van activiteiten 
jouw ‘dada’, kan jij mensen rond de tafel brengen om vele ideeën tot realiseerbare projecten om te zetten, dan ben jij 
een toffe sterke kracht om vanuit de leerlingenraad de school in beweging te houden en te brengen. De dag van de 
jeugdbeweging, carnaval organiseren … het kan allemaal! Zet je talenten volop in en ontwikkel nieuwe vaardigheden 
op een leuke manier.

Hoe ziet jouw schooldag eruit? 
Jouw schooldag start om 8u15 en eindigt steeds om 15u10.  
Met je chromebook op zak , ontdek je elk lesuur weer iets nieuws
en werk je actief mee aan je eigen leerproces

1e lesuur
08u15–9u05

2e lesuur
09u05–9u55

3e lesuur
9u55–10u45

6e lesuur
12u40–13u30 7e lesuur

13u30–14u20
8e lesuur
14u20–15u10

Pauze
10u45–11u00

4e lesuur
11u00–11u50

5e lesuur
11u50–12u40

Middagpauze

Vanaf het 2de jaar kunnen leerlingen ook een 9e lesuur (15u10-16u00) nog les hebben. 



STUDIEAANBOD 1e GRAAD
Klaar om erin te vliegen? In de eerste graad heb je de kans je onder te dompelen in twee leerpaden. 

In het 1e jaar kies jij, boven een gemeenschappelijke basisvorming aangevuld met ‘tools for life’, een leerpad passend 
bij jouw interesse en talenten. Elk semester ontdek jij nieuwe domeinen.

              EERSTE JAAR

Basisvorming - 27u

Tools for life - 2u 

Kies een specifiek leerpad - 3u

1

2
3

2u 

Latijn

+
1u 
Verkenningsmodule 
economie & organisatie
EN
maatschappij & welzijn

2u 

Moderne Talen-wetenschappen
EN STEM-wetenschappen

+
1u 
Verkenningsmodule 
economie & organisatie
EN
maatschappij & welzijn 

leerpad
LATIJN

leerpad 
WETENSCHAPPEN

OF OF

Jouw studieloopbaan

 

basisvorming Nederlands 4

27u Frans 4

Engels 2

Wiskunde 5

Natuurwetenschappen 1

Techniek 2

 

Geschiedenis 1

Aardrijkskunde 2

Lichamelijke opvoeding 2

Artistieke vorming - PO / MO 2

Levensbeschouwelijk vak 2



Binnen de modules ga jij volop op verkenning. 
Maar wat houden die verschillende ontdekkingstochten dan wel in? 

Module Maatschappij & Welzijn 
Ben jij geboeid door wat je hoort op het nieuws? Wil jij mensen beter leren begrijpen? Denk jij graag na over thema’s 
zoals diversiteit, milieu, armoede, ..? Trek jij graag op (digitaal) onderzoek? Dan zit jij bij Mij&We op je plek! In groepjes 
verdiepen we ons in een thema en gaan we (a.d.h.v. reportages, gastsprekers, opdrachten) op zoek naar antwoorden. 
Op het einde van het semester tonen we elkaar wat we geleerd en ontdekt hebben.

Module Economie & Organisatie  
Wil je meer te weten komen over enkele economische begrippen zoals de eenvoudige economische kringloop, 
goederen en diensten, sparen, reclame... dan is deze module voor jou! De economische actualiteit in binnen- en 
buitenland kent voor jou geen geheimen meer. Sterker nog: jij bent even zelf CEO van jouw project.

Module STEM-Wetenschappen
Ben jij iemand die niet bang is om te doen, om je hoofd te breken, om te onderzoeken, om te ontwerpen, ... ?
Ben jij iemand met een Pipi Langkous-mentaliteit: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan!” ?
Zo iemand zoeken wij binnen STEM! Iemand die wil groeien, geprikkeld wil worden, geen schrik heeft om fouten te 
maken en vooral hieruit wil leren om zo uiteindelijk te groeien!

Module Moderne Talen-Wetenschappen
Ben je graag bezig met zowel taal als wetenschap? Dan is deze module wellicht iets voor jou!  Diverse projecten 
staan op de agenda: dialecten onderzoeken, contacten leggen met anderstalige scholen, een onderzoeksvraag 
beantwoorden door het volgen van een wetenschappelijke stappenplan en zoveel meer ... . Door middel van vele 
digitale tools til je je onderzoeksvaardigheden naar een hoger niveau. Kom erbij en reis met ons mee!

Module Latijn
Ben je geïnteresseerd in geschiedenis en verhalen? Ben je graag bezig met ta(a)l(en)? Zie jij een uitdaging wel zitten? 
Dan is Latijn echt iets voor jou! Leer een nieuwe taal en maak een ontdekkingsreis door de wereld van de Romeinen.  
Je maakt kennis met de oude cultuur, je leest Latijnse teksten en je leert begrijpen hoe een taal in elkaar zit.



TWEEDE JAAR

In het 2e jaar bouw je verder op de basisvorming aangevuld met ‘tools for life’, en maak je een nieuwe keuze, in 
functie van jouw interesse en talenten tussen 3 basisopties aangevuld met één verkenningsmodule per trimester. 

basisoptie
KLASSIEKE TALEN
(Latijn)

basisoptie 
STEM
WETENSCHAPPEN

basisoptie
MODERNE TALEN
WETENSCHAPPEN

OF OF OF

+
1u 

Verkenningsmodule 
economie & organisatie 
maatschappij & welzijn

(*)economische financiële competenties

Basisvorming - 25u

Tools for life - 1u

Kies een specifiek leerpad - 5u

1

2
3

 

basisvorming Nederlands 4

25u Frans 3

Engels 2

Wiskunde 4

Natuurwetenschappen 2

Techniek 1

 

Geschiedenis 2

Aardrijkskunde 1

Lichamelijke opvoeding 2

Artistieke vorming 1

Levensbeschouwelijk vak 2

EFC* 1



STUDIEAANBOD 2e en 3e GRAAD 
Na het proeven, ontdekken en leren in de 1e graad, zal jij hoogstwaarschijnlijk een klare kijk hebben binnen welke 
studierichting jouw passie ligt? Met het oog op een nog bredere voorbereiding op het studeren aan het hoger 
onderwijs, richt campus FENIX volgende leertrajecten in.

DERDE
 JAAR

Domeinoverschrijdend - Doorstroomfinaliteit

Latijn
Moderne talen
Natuurwetenschappen
Economische wetenschappen
Humane wetenschappen

Domeingebonden - Doorstroomfinaliteit

Technologische wetenschappen
Bedrijfswetenschappen

VIERDE
 JAAR

Domeinoverschrijdend - Doorstroomfinaliteit

Latijn
Moderne talen
Natuurwetenschappen
Economische wetenschappen
Humane wetenschappen

   Domeingebonden - Doorstroomfinaliteit

   Technologische wetenschappen
   Bedrijfswetenschappen

VIJFDE
JAAR LATIJN

+ moderne talen
+ wetenschappen
+ wiskunde

WETENSCHAPPEN
+ moderne talen
+ wiskunde

ECONOMIE
+ moderne talen
+ wiskunde

BEDRIJFS- 
WETENSCHAPPEN

ZESDE 
JAAR

LATIJN
+ moderne talen
+ wetenschappen
+ wiskunde

WETENSCHAPPEN
+ moderne talen
+ wiskunde

ECONOMIE
+ moderne talen
+ wetenschappen
+ wiskunde

HUMANE 
WETENSCHAPPEN

(*)een gedetailleerde lessentabel voor de 2e en 3e graad lees je op www.campusFENIX.be 

Domeinoverschrijdend - Doorstroomfinaliteit    Domeingebonden - 
   Doorstroomfinaliteit

MODERNE TALEN       HUMANE WETENSCHAPPEN



Jij wil graag deel uitmaken 
van onze school? TOP!
Jij bent nieuw in het 

1STE JAAR
Jij bent nieuw in het 

2de tot 6e JAAR

inschrijven kan vanaf 
17/04/2023

JA JA

NEE

Jouw inschrijving voor 
het schooljaar 2023-2024 

verloopt in 

meerdere stappen.

Inschrijven

STAP 1 - digitale aanmelding 
Je meldt je aan op de website www.aanmelden.school. De aanmeldingsperiode loopt van 27/03/2023 (14u) 
tot 21/04/2023 (14u). Deze periode geldt voor alle leerlingen, ook voor een broer of zus en kinderen van het 
personeel.

STAP 2 - bevestiging mogelijkheid 
tot inschrijven 
Op 11/05/2023 ontvangt u een mail ‘met toewijzing’ mét vermelding dat je je kan inschrijven op onze school.
Dit gebeurt enkel indien jij je vooraf reeds digitaal hebt aangemeld.

STAP 3 - effectieve inschrijving
Jij schrijft je effectief in op onze school tussen 16/05/2023 en 12/06/2023.

Niet digitaal aangemeld? 
Vanaf 16/05/2023 kan je je laten registreren op de wachtlijst van campus FENIX, 
mocht je je wegens omstandigheden nog niet eerder digitaal aangemeld hebben.

Aanmeldperiode
ma 27/03/2023 (14u) tot 

vr 21/04/2023 (14u)

Start inschrijvingen toegewezen leerlingen
Start vrije inschrijvingen

di16/05/2023

Communicatie toewijzing resultaat
do 11/05/2023

Einde inschrijvingen
toegewezen leerlingen

ma 12/06/2023
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Welkom op campus FENIX ! 

    Tot binnenkort ? 

Campus FENIX heeft een groot hart
 voor de natuur ! Jij ook? 

Kom, net zoals vele leerlingen, te voet, per 

fiets of per bus naar school. Woon je iets 

verder af en reis je met de trein, dan ligt het 

dichtstbijzijnde NMBS station in Vilvoorde. 

Van daaruit verzorgt De Lijn een vlotte 

busverbinding. 

campus FENIX
Lagesteenweg 77
1850 Grimbergen

T: 02 269 03 61

www.campusFENIX.be

volg ons op Instagram

en Twitter

twitter@campusfenix


