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(1) Aardrijkskunde en Natuurwetenschappen
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WIE ZIJN WIJ

ONZE VISIE

• een inspirerende school in een groene omgeving

De overgang van het lager naar het secundair onderwijs is
voor jongeren en hun ouders een grote stap.
Enerzijds wensen ouders een zo breed mogelijke opleiding
met voldoende doorstromingsmogelijkheden.
Anderzijds willen jongeren een keuze maken die binnen hun
interesses valt, bijvoorbeeld door hun passie/belangstelling
voor toneel, muziek of dans te ontdekken/te beoefenen.

• gemakkelijk bereikbaar met openbaar vervoer
• professionele omkadering en infrastructuur
• individuele begeleiding
• in samenwerking met de Academie van Anderlecht
• warme maaltijd en broodjes
• internaat

DE EERSTE GRAAD
Met de nieuwe eindtermen, wil het Vlaams Onderwijs
graag de leerlingen, die in het secundair onderwijs starten,
vaardigheden meegeven die hun toelaten om autonoom
en interactief in de samenleving te functioneren en er een
bijdrage aan te leveren.
Met onze A-stroom van de eerste graad in de Kunsthumaniora
werken we daar graag aan mee!
De artistieke weg, die ze bij ons kunnen bewandelen, speelt
daarbij een grote rol. Samenwerken, samenleven, je eigenheid
en je talenten ontwikkelen, de ander erkennen, …en nog zoveel
meer.

De Kunsthumaniora Brussel tracht in haar eerste graad aan
beide wensen tegemoet te komen door een volwaardige
secundaire opleiding A-stroom aan te bieden waar
kunstbeleving centraal staat.
In onze school primeert een artistieke sfeer en gaan de
leerlingen voortdurend de confrontatie aan met zichzelf
en met de waarden van onze school: passie, respect,
verantwoordelijkheid, en (zelf)discipline.
De keuze voor onze eerste graad staat zowel borg voor de
ontplooiing van elk uniek talent als voor een fundamentele
basisopleiding.

MEER INFORMATIE
Onze website www.kunsthumaniorabrussel.be houdt u op
de hoogte van al onze evenementen (infodagen, optredens,
opendeurdag,…) waarop u altijd welkom bent.

Graag nemen we onze leerlingen mee naar de tweede graad
KSO, maar uiteraard blijven andere toekomstmogelijkheden
open.

Voor gedetailleerde informatie over ons volledig
studieaanbod, extra-murosactiviteiten en werkweken kan u
eveneens terecht op de website.

WAT VERWACHTEN WIJ

Indien u nog vragen heeft staan wij u met plezier persoonlijk
te woord.

Jongeren met talent die bewust kiezen voor kunst & cultuur
en die zich ten volle willen inzetten voor de artistieke én
algemene vakken.

Coördinator: Ann Raats

