Beste ouders
Beste leerlingen
Scholen staan niet stil vandaag. De modernisering daagt ons uit om te zoeken naar manieren om voor
toekomstige leerlingen het best mogelijke aanbod te bieden.
De vier Merksemse secundaire scholen van KOBA NoordkAnt slaan de handen in elkaar. Zo zullen JOMA
secundair, Groenendaalcollege, Sint-Elisabeth-Instituut en Stella Maris als een scholengroep samenwerken
vanuit een gezamenlijk pedagogisch project. We starten op 1 september 2019 in het eerste jaar en bouwen
zo jaar na jaar de vernieuwing verder uit.
We organiseren ons op twee sites: campus Groenendaalcollege & Stella Maris enerzijds en campus JOMA
secundair & Sint-Elisabeth-Instituut anderzijds. Op beide sites richten we een A- en een B-stroom in voor
de eerste graad. Vanaf de tweede graad kan u kiezen uit een ruim aanbod van studierichtingen in de
volgende domeinen:
Site JOMA - Sint-Elisabeth-Instituut:
- Mens en maatschappij
- STEM
Site Groenendaal - Stella Maris:
- Economie en organisatie
- Taal en cultuur
- STEM
- Voeding en horeca
In elk van deze domeinen bieden we studierichtingen aan die gaan van sterk theoretisch tot meer praktisch.
Leerlingen die nu al een aso-, bso- of tso-opleiding volgen in een van onze scholen, kunnen deze
verderzetten op de site van de eigen school.
We zijn ervan overtuigd dat we samen een uniek aanbod bieden met ruimte voor de talenten en interesses
van elke leerling.
We houden u zeker op de hoogte van verdere stappen. U bent van harte welkom op de infomomenten van
de verschillende scholen. De data hiervan vindt u op de websites van onze scholen. Indien u intussen vragen
hebt, dan kan u ook mailen naar info@noordkant.be.
Met vriendelijke groeten
De directies: Geert De Sitter (Groenendaalcollege), Dominique Dedoncker (JOMA secundair), Christel
Vermeiren (Sint-Elisabeth-Instituut) en Kim Wezenbeek (Stella Maris)
Namens het schoolbestuur KOBA NoordkAnt: Martin Maesen (voorzitter) en Rony Mathyssen (afgevaardigd
bestuurder)
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