


01. Middenschool - Een middenschool is een school waarin enkel de twee eerste jaren van het middelbaar onderwijs worden ingericht. Je zit er 
dus enkel samen met leeftijdsgenoten die ook net de stap van de basisschool naar het secundair maken. In een eigen gebouw, met eigen lestijden en 
eigen leerkrachten.

02. Kiezen - In de eerste graad van het middelbaar moeten er nog geen al te bepalende keuzes worden gemaakt, maar toch staan er op onze Mid-
denschool reeds een aantal opties op het menu. Een basispakket loopt voor iedereen min of meer gelijk, maar voor een aantal specifieke lesuren in de 
week, moet jij zelf een keuze maken. Heb je interesse in Latijn, wil je in die uurtjes liever je computervaardigheden of STEM kwaliteiten bijspijkeren, heb 
je interesse in een artistiek project of lijken extra uren (top)sport voor jou de juiste keuze? We vertellen je graag meer op een van onze infomomenten. 
Schrijf je daarvoor nu in op www.msvoskenslaan.be. 
 
03. Op verkenning - De Middenschool Voskenslaan vind je niet ver van het Sint-Pietersstation in Gent, in een modern gebouw waar een eigen 
plaatsje is voor alle leerlingen die we elk jaar uit zoveel verschillende basisscholen met open armen ontvangen. Kom ook jij binnenkort een kijkje ne-
men of schrijf je in voor een snuffeldag? 
 
04. Leerkrachtén - Het secundair onderwijs, dat is veel verschillende vakken, maar anders dan in het basisonderwijs, evenveel verschillende leer-
krachten. Elk met hun eigen verhaal, maar op de Middenschool toch allemaal met dezelfde open en vriendelijke aanpak. Ze staan elk moment klaar 
om je te helpen en begeleiden wanneer het even moeilijk gaat, maar ook wanneer het net heel goed gaat!

05. Vet cool - Les volgen op Middenschool Voskenslaan staat garant voor “net dat ietsje meer”. We houden eraan regelmatig uit het klassieke 
klasgebeuren te stappen en de dingen op een andere manier aan te pakken. Leren is leven!

06. Opgelet: reclame - Eline: “Iedereen komt goed overeen en de sfeer is top! De leerlingen mogen ook zelf evenementen organiseren.” - Sofie: 
“De school is leuk omdat iedereen met een glimlach loopt, in de eerste plaats de kinderen.” - Tobias: “Onze school ligt dicht bij het station.” - Jules: “Wij 
mogen ons skateboard op school in het secretariaat leggen. We hebben een eigen bibliotheek.”
 
07. Wat eten we vandaag? - Begint je maag te knorren rond 11u? Had je ’s ochtends geen tijd om je boterhammen te smeren en ben je tot 
overmaat van ramp ook nog eens je geld vergeten? ‘s Middags kan je terecht in ons gezellig schoolrestaurant, waar je aan de kassa afrekent met je 
persoonlijke leerlingenkaart.

Meer weten - klik hier - of beter SURF NAAR:

www.mijnkeuze.be
Heb jij je keuze gemaakt? Dan is de volgende informatie over

het inschrijvingssysteem belangrijk voor je ouders. 
 

Inschrijvingsprocedure voor het Gentse LOP - gebied

  1° - verplicht aanmelden via https://meldjeaansecundair.gent.be;
 
  2° - na het verkrijgen van een geldig toegangsticket een reservatie maken
  via www.msvoskenslaan.be; 

  3° -  het ticket in een geldige inschrijving omzetten op de inschrijvingsdag
  (op reservatie).


