Personeel
Het onderwijzend personeel wordt gerekruteerd uit de 27 lidstaten en
vormt, samen met enkele lokaal aangeworven personeelsleden, de hoeksteen van het sterke pedagogisch karakter van onze school. De personeelsleden van de Europese Scholen worden geselecteerd door de nationale Ministeries van onderwijs.
Het netwerk om leerlingen hulp en ondersteuning te bieden, bestaat uit:
- Pedagogisch adviseurs
- Studiekeuzebegeleiding
- Speciale studiebehoeften (SEN)
- Vertrouwensleraren
- Gezondheidszorg
- Administratief personeel
- Klassenleraren
- Veiligheidspersoneel

Europese School Mol
Ouders
De ouders spelen een enorm belangrijke rol in het Europese Schoolsysteem.
In onze school zijn wij ervan overtuigd dat de ouders de eerste opvoeders
zijn en dat wij als school hun onderricht ondersteunen. Zij worden betrokken
bij alle aangelegenheden van het schoolleven en hebben een uitstekende
relatie met het team van directeurs. De oudervereniging vertegenwoordigt
de ouders in verschillende schoolcomités en is ook verantwoordelijk voor
het transport en vele buitenschoolse activiteiten. De ouders worden goed
op de hoogte gehouden van de vooruitgang van hun kinderen via rapporten,
commentaren en individuele afspraken met leraren.

Europawijk 100 - 2400 Mol - België
Tel. Kleuter- en Lagere school:
+32 (0) 14 563 180
Tel. Middelbare school:
+32 (0) 14 563 111
E-mail:dir@esmol.be

Kwaliteitscontrole
Meerdere aspecten garanderen de aanhoudend hoge kwaliteit van het
onderwijs, van schoolrapporten tot regelmatige bezoeken door inspecteurs
uit de 27 lidstaten. Elke lidstaat is vertegenwoordigd in het College van
inspecteurs dat de maatstaven bepaalt van de leerplannen, de examens
en het leren en onderwijzen op school. De leerlingen kunnen op ieder
moment tijdens hun schoolopleiding gemakkelijk opnieuw overschakelen
naar hun eigen nationale systeem. De school wordt ook beheerd door
de Raad van Bestuur, die gevormd wordt door vertegenwoordigers uit de
educatieve sectoren van de 27 lidstaten. Deze Raad ziet erop toe dat de
scholen beantwoorden aan hun budgettaire en statutaire verplichtingen en
is de instantie bij uitstek die beleidsbeslissingen neemt voor het Europese
Schoolsysteem.

Website: www.esmol.be

“Grootgebracht in contact met anderen en van jongsafaan vrij
van vooroordelen, verrijkt met de schoonheid en de waarden van
andere culturen, zullen deze jongeren zich tijdens het opgroeien
bewust worden van hun onderlinge solidariteit.
Terwijl ze met liefde en trots naar hun eigen land blijven kijken,
zullen zij in de geest Europeanen worden. Ze zijn goed voorberied om het werk van hun ouders af te maken en te consolideren
zodat zij een verenigd en bloeiend Europa tot stand brengen.”
							

Jean Monnet

ONZE SCHOOL IN MOL:

EUROPESE SCHOOL MOL
ESM
• de leerlingen vertrouwen geven in hun eigen culturele identiteit - het
fundament voor hun ontwikkeling als Europese burgers;
• een Europees en mondiaal perspectief aanmoedigen in het algemeen en
in het bijzonder in de studie van de menswetenschappen;
• een brede opleiding van hoge kwaliteit aan te bieden, van de kleuterschool
tot de overgang naar het universitaire niveau;
• het ontwikkelen van hoge normen in de moedertaal en in vreemde talen;
• het ontwikkelen van wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden
gedurende de ganse onderwijsperiode;
• het aanmoedigen van de creativiteit in muziek en beeldende kunst en een
waardering van alles wat het beste is in het gemeenschappelijke Europese
artistieke erfgoed;
• het ontwikkelen van fysieke vaardigheden en waardering bijbrengen voor
het belang van een gezond leven door middel van deelname aan sportieve
en recreatieve activiteiten;
• het bieden van professionele begeleiding aan leerlingen bij hun vakkenkeuze en bij beslissingen aangaande carrière / universiteit in de hogere
jaren van de middelbare school;
• het bevorderen van tolerantie, samenwerking, communicatie en zorg voor
anderen in de hele schoolgemeenschap en daarbuiten;
• het bevorderen van de persoonlijke, sociale en academische ontwikkeling
van de leerlingen en hen voorbereiden op de volgende fase van het onderwijs.
Centraal in de Europese school Mol staat de ontwikkeling van onze leerlingen: zich ontwikkelen tot actieve, gewetensvolle burgers. De meningsvorming
van onze leerlingen, hun deelname aan het schoolleven en hun actieve betrokkenheid bij het dagelijkse schoolgebeuren worden tijdens hun schoolloopbaan gepromoot. De Europese School Mol is kleiner dan de meeste andere
Europese scholen en heeft als zodanig een familiale sfeer, waar leerlingen
en personeelsleden elkaar persoonlijk kennen. Als gevolg hiervan kunnen wij
kleinere dan de gemiddelde klassen aanbieden en in het bijzonder in de laatste twee jaar kan een programma op maat beter aan de precieze behoeften
van de individuele leerlingen tegemoetkomen.
Leerlingen uit België en Nederland worden aangetrokken uit een 65 kilometer
verre omgeving. Wij aanvaarden ook leerlingen uit Brussel die tijdens de week
in de omgeving van de school verblijven bij een gastgezin of in het internaat
in de buurt.

n 20 hectare grote campus in een loofbos in het hart van het landelijke
Vlaanderen
n Kleuter-, lagere en middelbare school
n Uitstekende kantine die plaats biedt aan 500 personen waar tijdens de
middagpauze warme of koude verse kwaliteitsgerechten genuttigd kunnen
worden
n 25 meter lang overdekt zwembad, voetbalvelden, 3 sporthallen, atletiekpiste, tennisbanen, basketbal- en volleybalvelden
n Prachtig ontworpen speelterreinen in het bos voorzien van een aan de omgeving aangepaste uitrusting
n Medische dienst met een fulltime schoolverpleegster, een schoolarts en,
op verschillende dagen, ander medisch personeel
n Grote, lichte en luchtige klaslokalen
n 4 Computerlokalen verspreid over de 3 scholen
n 2 Goed gestoffeerde bibliotheken, om aan de behoeften van een
meertalig publiek tegemoet te komen
n 6 Laboratoria, 3 kunstlokalen, 2 muzieklokalen, een distance learning
centre en diverse polyvalente zalen verspreid over de campus
n Collegezalen, 3 podia voor toneel en een tijdens de ganse schooldag
toegankelijk studielokaal met toezicht
Specifieke kenmerken In 4 taalsecties Duits, Frans, Engels en Nederlands
Kleuterschool
Lagere school
Middelbare school
2 jaar
5 jaar
7 jaar
Leeftijd 3-5
5-11
11-18
Talen
n Alle leerlingen krijgen les in de taal van hun sectie en voornamelijk van
“native speakers”
n Moedertaalonderwijs voor leerlingen van wie de moedertaal niet overeenkomt met een van de 4 secties (bepaalde voorwaarden zijn van toepassing)
n Taal II Engels, Frans of Duits is voor alle leerlingen verplicht vanaf de eerste
klas van de lagere school
n Taal III (elke Europese taal op aanvraag) is verplicht vanaf jaar 2 van de
middelbare school
n Taal IV en V (elke Europese taal op aanvraag) kan worden gekozen als optie
vanaf jaar 4 of 6 van de middelbare school
n Taallessen met leerlingen van verschillende nationaliteiten en gegeven
door “native speakers”
n Vanaf het derde jaar van de middelbare school worden geschiedenis, aardrijkskunde en economie gegeven in hun «werktaal», nl. taal II
n Dagelijkse interactie met de hele schoolgemeenschap in de gang, op de
speelplaats, tijdens de Europese uren en over de hele campus versterkt
het aanleren van andere talen

Andere vakken:
Vakken zijn onder andere: Wiskunde, Wereldoriëntatie (Geschiedenis,
Aardrijkskunde en Wetenschappen), Kunst, Muziek, Lichamelijke opvoeding, Godsdienst/Moraal en Ethiek, Biologie, Chemie, Fysica,
Aardrijkskunde, Geschiedenis, Filosofie, Latijn, Oudgrieks, Economie, IT,
Sociologie, Europese uren en geïntegreerde wetenschappen.
Europese talen aangeboden als optie op aanvraag, op dit moment hebben
we: Spaans, Italiaans, Nederlands, Frans, Duits en Engels.

Het Europese Baccalaureaat
De opleiding in de secundaire school wordt voltooid met de Europese
Baccalaureaatsexamens aan het einde van het 7e jaar. Het dan behaalde
diploma wordt volledig erkend in alle landen van de Europese Unie en in
verscheidene andere landen met inbegrip van de Verenigde Staten, Canada
en Australië… Degenen die het diploma behalen, hebben dezelfde rechten en voordelen als zij die een middelbare schooldiploma behaalden in
hun eigen land, waaronder hetzelfde recht als inwoners van dat land met
dezelfde kwalificaties, om toegelaten te worden aan iedere universiteit en
hogeschool binnen de Europese Unie.

Buitenschoolse activiteiten
Onze leerlingen nemen deel aan tal van sport- en culturele activiteiten zowel tijdens de pauzes als ‘s avonds en dit gedurende het hele schooljaar.
De activiteiten zijn onder andere: verscheidene sporten, muzikale avonden,
een kerstconcert, een kerstmarkt, Sint Maartensdag, modelbijeenkomsten
van de Verenigde Naties en van de Raad van Europa, een wetenschappelijk
symposium en de plechtigheden bij gelegenheid van de diplomauitreiking
aan het eind van het schooljaar.

Schoolreizen
Schooluitstappen maken integraal deel uit van onze academische en
culturele leerplannen. De leerlingen nemen elk schooljaar deel aan uitstappen die erg gevarieerd zijn. Zo waren er al avontuurlijke uitstappen naar de
Ardennen, skireizen naar Oostenrijk en Italië, een studiereis rond de Eerste
Wereldoorlog in België en Frankrijk, een kunstuitstap naar Parijs, reizen
naar Italië, Griekenland en Frankrijk, andere uitstappen in België en
Nederland. De studenten krijgen ook de gelegenheid om deel te nemen
aan de modelbijeenkomsten van de Verenigde Naties in München, de
modelbijeenkomst van de Raad van Europa, het Europese wetenschappelijk symposium voor scholen, Eurosport (om de twee jaar)…

