
Europese 
School Mol

Een school voor de toekomst



“Grootgebracht in contact met anderen en van 

jongs af aan 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 voorbereid om het werk van 

hun ouders verder te zetten en te voltooien zodat 

zij een verenigd en bloeiend Europa tot stand 

brengen.”

Jean Monnet



www.esmol.be

Welkom
De ontwikkeling van onze studenten tot actieve en 

betrokken wereldburgers vormt de kern van de 

Europese School Mol.

De leerlingen worden tijdens hun schoolcarrière 

aangezet om hun mening te geven, deel te nemen 

aan het schoolse leven en actief betrokken te zijn in 

de dagelijkse werking van de school.

ES Mol heeft een kleuterschool voor leerlingen van 

3 tot 6 jaar oud en een lagere school voor kinderen 

van 6 tot 11 jaar oud met een curriculum van 5 

jaar. Daarnaast is er ook een middelbare school 

voor leerlingen van 11 tot 18 jaar oud met een 

curriculum van 7 jaar.

ES Mol is kleiner dan de meeste Europese scholen 

en zorgt daarom voor een familiesfeer, waar 

leerlingen en personeel elkaar persoonlijk kennen. 

 

De klassen zijn kleiner dan gemiddeld en aange-

past aan de behoeften van individuele leerlingen. 

Onze school heeft drie taalsecties:

Nederlands, Frans en Engels. Alle leerlingen krijgen 

les in de taal van hun sectie, hoofdzakelijk door 

moedertaalsprekers. Op het moedertaalprogram-

ma na, zijn de lessen en hun inhoud dezelfde in 

elke sectie.

ES Mol biedt ook moedertaalles aan voor leerlin-

gen van wie de moedertaal niet overeenkomt met 

een van de drie secties (bepaalde voorwaarden zijn 

van toepassing).

De Europese School van Mol verwelkomt alle leer-

lingen. Onze leerlingen zijn kinderen van families 

uit de buurt, maar ook kinderen van Europese en 

internationale families die wonen en werken in 

de streek. Ook brengen schoolbussen dagelijks 

leerlingen van Antwerpen, Eindhoven en Brussel 

naar Mol. Voor leerlingen die ver weg wonen, is er 

een internaat en zijn er gastgezinnen. 



Academische 
uitmuntendheid
ES Mol stimuleert goede leerprestaties. 

We moedigen onze leerlingen aan om 

ambitieus te zijn.

Onze filosofie, die alle leerlingen in 

elke klas aanmoedigt om altijd hun best 

te doen vanaf dag één, resulteert in 

geweldige prestaties van onze leerlin-

gen. Deze boodschap wordt regelmatig 

en duidelijk aan onze studenten 

gecommuniceerd en academisch succes 

wordt hoog geacht. We moedigen de 

leerlingen aan om trots te zijn op hun 

prestaties en harde werk.

Onze leerlingen ontwikkelen zowel 

hun moedertaal als vreemde talen tot 

een hoog niveau. Iedere interactie in 

de schoolgangen, op het speelplein, 

tijdens de lunch, tijdens Europese Uren 

en over de gehele campus verbetert de 

beheersing van andere talen.

Bovendien worden onze leerlingen 

tijdens hun schoolcarrière aange-

moedigd om  sterke wiskundige en 

wetenschappelijke vaardigheden te 

ontwikkelen, zowel binnen als buiten de 

klas. Dit gebeurt tijdens internationale 

wetenschappelijke symposia, bij 

wiskundewedstrijden en wetenschap-

pelijke evenementen op de campus 

die georganiseerd worden in samen-

werking met lokale en internationale 

instellingen en bedrijven.

Het curriculum van de Europese scholen 

is zo gestructureerd dat leerlingen op 

ieder moment in hun academische 

carrière weer terug kunnen keren naar 

hun eigen nationale systemen.
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Moderne klaslokalen en laboratoria, bibliotheken, 

goed uitgeruste ICT-lokalen en uitstekende 

sportvoorzieningen garanderen een comfortabele 

werkomgeving voor zowel de leerlingen als het 

personeel, wat aan iedereen de mogelijkheid geeft 

om optimaal te functioneren. Onze groene campus 

en prachtige natuurlijke omgeving dragen bij aan 

de kalme sfeer die de school omringt.

Elk jaar verlaten onze afgestudeerden ES Mol, 

wetende dat ze goed voorbereid zijn om 

uitdagingen aan te gaan aan een universiteit van 

hun keuze, zowel binnen als buiten Europa. Onze 

studieadviseurs geven elke leerling individueel 

advies om een universiteit te kiezen en helpen hem 

of haar de juiste keuze te maken na het middelbaar 

onderwijs.

 

Wij hebben verschillende maatregelen die de

kwaliteit van het onderwijs consistent hooghouden: 

van schoolrapporten tot regelmatige bezoeken van 

inspecteurs. 

Elke lidstaat van de Europese Unie is vertegen-

woordigd en een inspectiecomité verzekert niet 

alleen de kwaliteit van de syllabi, maar ook die 

van examens en de manier van lesgeven en leren 

binnen alle Europese scholen.

Daarnaast houdt de Raad van Bestuur van de 

Europese Scholen toezicht op de school. De raad 

wordt gevormd door vertegenwoordigers van de 

onderwijssectoren van de Europese lidstaten. Deze 

zorgt voor budgettaire en statutaire medewerking 

en is het overkoepelende beslissingsorgaan van 

het systeem van de Europese scholen.



Echte
creativiteit

Muziek, Kunst en Drama spelen een belangrijke rol op ES Mol. 

Ze zorgen ervoor dat onze leerlingen zich ontwikkelen, zowel 

als individuen als in teamverband.

Onze kunst- en designfaciliteiten en muzieklokalen zijn goed 

uitgerust en leerlingen worden ertoe aangespoord om hun 

creatieve kant te ontdekken met behulp van zowel de tradi-

tionele als de meest moderne technieken.

Kunsttentoonstellingen en –veilingen, internationale fotowed-

strijden, het ontwerpen en creëren van decors, modeshows, 

muziekavonden, korte toneelstukken en de jaarlijkse musical 

zijn enkele van de hoogtepunten waar het publiek de passie en 

toewijding van onze leerlingen en het personeel kan ervaren. 

Trips naar musicals in Londen, kunsttentoonstellingen en musea 

in Parijs, theateroptredens in Brussel, het operahuis in Luik en 

ook thuistraining door het ‘Globe Theatre’, om er enkele op te 

noemen, worden vanaf de kleuterschool aangeboden als deel 

van het curriculum.

ES Mol focust op een internationale, multiculturele invalshoek in 

al deze projecten. Wij zorgen ervoor dat onze leerlingen al op 

jonge leeftijd in aanraking komen met verschillende culturen.
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Sportiviteit

Bij ES Mol geloven we in het Latijnse gezegde, 

“Mens Sana in Corpore Sano” (een gezonde geest 

in een gezond lichaam). Wat hun niveau ook is, 

we moedigen onze leerlingen aan om dagelijks te 

werken aan een gezonde, sportieve levensstijl.

Bij het sporten train je meer dan alleen spieren: 

met ware sportiviteit leer je ook leidinggeven, 

samenwerken en omgaan met anderen.

De leerlingen kunnen gebruik maken van drie 

sporthallen, twee tennisvelden, basketbal- en 

voetbalvelden, een 400m lange atletiekbaan, een 

zwembad van 25m en hectaren grasvelden en bos.

Naast de sportlessen zijn er ook Eurosportcom-

petities tussen Europese scholen, sportdagen, 

toernooien met lokale scholen, overlevingstochten 

in de Ardennen, zeilkampen, dansworkshops … 

Deze activiteiten worden allemaal regelmatig 

aangeboden.

Onder onze leerlingen, oud-leerlingen en 

personeel zijn er leden van nationale sportteams, 

sporters van internationaal niveau en zelfs meer-

dere deelnemers aan de Olympische Spelen.

Het is dus vanzelfsprekend dat onze leerlingen een 

goed voorbeeld krijgen.



Buitenschoolse
activiteiten

Op de Europese School Mol proberen we 

veelzijdig onderwijs aan te bieden aan zowel onze 

oudste als aan onze jongste leerlingen, niet alleen 

in de klas maar ook buiten de school.

Onze studenten bakken, lopen, schilderen, ontwer-

pen en verkopen producten tijdens Kerstmarkten 

en andere liefdadigheidsevenementen.

Wetenschapsconferenties zoals Greenlight for 

Girls en Symposia van de Europese scholen (ESSS) 

worden georganiseerd op de campus en zijn een 

gelegenheid voor onze leerlingen om jongeren te 

ontmoeten van scholen in de buurt en van andere 

Europese scholen.

Oudere leerlingen debatteren over politiek tijdens 

wedstrijden zoals MEC, MUNOM, UNIS, op de 

campus in Mol of in het buitenland. Leerlingen 

krijgen de kans om kleine bedrijven op te starten of 

nemen deel aan een programma waar ze werk-

ervaring opdoen. We organiseren een informele 

lunch met professionals naar wie de leerlingen 

opkijken. Buitenlandse schoolreizen en regelmatige 

uitstapjes in het binnenland zijn deel van het 

curriculum.
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ES Mol alumni
Na ES Mol, leggen onze afgestudeerden zich toe op muziek, politiek, 

wetenschappelijk onderzoek, geneeskunde, sport, internationaal recht, 

dans, design, business …

Van Londen tot Tokyo, van Rio de Janeiro tot New York, van Parijs tot 

Moskou of simpelweg in Vlaanderen zijn er dansstudio’s, ziekenhuizen, 

universiteiten, wetenschappelijke labo’s, scholen … waar je oud-leerlin-

gen van ES Mol kan vinden.

Sommigen van hen zijn beroemd, de meesten niet, maar wel zijn ze het 

er allemaal over eens dat ES Mol hen het zelfvertrouwen, de persoon-

lijke ontwikkeling, de academische kennis en de sociale vaardigheden 

heeft gegeven om het goed te doen in de echte wereld. Onze alumni 

houden nog contact met ES Mol en elkaar tijdens de vele alumni- 

evenementen, die wereldwijd en op de campus worden gehouden.

Velen van hen komen terug om onze huidige leerlingen te inspireren. 

Ze maken gebruik van beurzen en conferenties om in contact te blijven 

met vrienden die ze hebben leren kennen tijdens hun schoolcarrière 

in Mol of ze springen binnen tijdens hun reizen om nog één keer de 

multiculturele en meertalige sfeer van ‘hun’ school op te snuiven.



ES Mol in cijfers

3
scholen: Kleuterschool, Lagere 

school, Middelbare school

2
bibliotheken met meer dan 45 000 

boeken om aan de behoeften van onze 

meertalige populatie te voldoen

750
leerlingen

53
nationaliteiten

6
volledig vernieuwde wetenschaps- 

laboratoria

3
sporthallen

22
gesproken talen

2
muziekruimtes
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20
hectare groene campus

130
grote, lichte klaslokalen, 

inclusief een distant-learning 

centrum

125
toegewijde, meertalige  

personeels-leden

500
zitplaatsen in het restaurant, waar je zowel 

warme als koude maaltijden kan eten, inclusief 

gezonde snacks tijdens de pauzes

3
podia

1
medisch centrum 

met voltijdse 

 verpleegster

25m
binnenzwembad

3
taalsecties



Studiestructuur
Om de overgang naar de lagere school zo 

soepel mogelijk te maken, worden er tussen 

de kleuterschool en de lagere school gemeen-

schappelijke activiteiten georganiseerd zoals 

feesten, optredens en pedagogische projecten. 

De kleuters gebruiken ook de sporthal, de 

keukens en het muzieklokaal in de lagere school.

De kleuterschool wordt afgesloten met een 

diploma-uitreiking en een viering.

Schooluren
Maandag 08.30 - 13.30

Dinsdag  08.30 - 16.15

Woensdag 08.30 - 12.30

Donderdag 08.30 - 16.15

Vrijdag  08.30 - 12.30
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Kleuterklas
De eerste jaren zijn een holistische leerervaring.

Kinderen die van jongs af aan de mogelijkheid hebben om in contact te komen met andere talen en culturen 

kunnen zich beter ontwikkelen en studeren beter.

Het basiscurriculum, ‘Early Education Curriculum’, bestaat uit 4 domeinen:

 � Ik en mijn lichaam

 � Ik als mens

 � Ik en de anderen

 � Ik en de wereld

Elk studiegebied heeft 3 dimensies:

 � Leren leven

 � Leren leven met anderen

 � Leren doen en leren begrijpen

Bij aankomst in de Europese school vullen de ouders samen met hun kind het ontwikkelingsprofiel in.

Elk kind heeft een portfolio: een uitgebreide collectie van het werk van het kind, verslagen van zelfbeoor-

delingen en de beoordeling van de leerkrachten over een bepaalde periode. Het portfolio wordt tweemaal 

per jaar bezorgd aan de ouders, gedurende de kerst – en zomervakanties. Daarna wordt het bewaard in de 

school.

Ouders kunnen op ieder moment een afspraak maken met de klasleerkracht als ze over hun kind willen 

praten.



Studie- 
structuur
De lagere school omvat een 5-jarig 

curriculum voor leerlingen van 6-11 

jaar.

De school biedt onderwijs aan in  

3 taalsecties - Nederlands, Engels 

en Frans.

De programma’s worden erkend 

door alle lidstaten van de Europese 

Unie.

Schooluren

Maandag

Dinsdag 

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

1e & 2e  jaar

08.30 - 13.30

08.30 - 16.15

08.30 - 12.30

08.30 - 16.15

08.30 - 12.30

3e, 4e & 5e  jaar

08.30 - 16.15

08.30 - 16.15

08.30 - 12.30

08.30 - 16.15

08.30 - 12.30
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Lager onderwijs

Puntensysteem

In ons puntensysteem krijgen de leerlingen niet zomaar punten, maar worden ze beoordeeld op hun vermo-

gen om kennis en vaardigheden toe te passen op hun individuele werk.

Er wordt twee keer per jaar een schoolrapport ingevuld, in februari en in juli. In november wordt een oudera-

vond georganiseerd voor individuele gesprekken met de klasleerkrachten.

Elk kind heeft een portfolio: een uitgebreide collectie van het werk van het kind, verslagen van zelfbeoorde-

lingen en de beoordeling van de leerkrachten over een bepaalde periode. Het portfolio wordt tweemaal per 

jaar bezorgd aan de ouders, gedurende de kerst – en zomervakanties. Daarna wordt het op school bewaard.

Gedurende het schooljaar krijgen ouders regelmatig de kans om de vooruitgang van hun kind te zien.

Specifiek voor Europese School Mol

Wij bieden wekelijks Nederlandse lessen aan voor de leerlingen van jaar 3, 4 en 5 om hun integratie in 

Vlaanderen te vergemakkelijken..

VAKKEN 1e & 2e JAAR 3e, 4e EN 5e JAAR

Moedertaal (L1) 8 u. 6.45 u.

Wiskunde 4 u. 5.15 u.

Taal 2 (L2) 2.30 u. 3.45 u.

ONL (Iers / Maltees / Fins / Zweeds) (1.30 u.) (1.30 u.)

Muziek / kunst / lichamelijke Opvoeding 5 u. 3 u.

Wereldoriëntatie 1.30 u. 3 u.

Europese uren (1) - 1.30 u.

Godsdienst / ethiek 1 u. 1.30 u.

Ontspanning 3.30 u. 2.30 u.

Totaal 25.30 u. 27.30 u.

(1) Voor de leerlingen in de lagere school zijn er vanaf het derde jaar ‘Europese uren’ voorzien. Met de Europese geest voor ogen 

komen de leerlingen van alle taalgroepen in hetzelfde jaar twee periodes per week samen om deel te nemen aan gemeenschappelijke 

activiteiten.



Onderwijsstructuur
De middelbare school biedt een studiepakket 

van zeven jaar aan voor leerlingen tussen 11 en 

18 jaar. 

Het studiepakket bestaat uit drie blokken:

» de observatiegraad voor het 1e, 2e en 3e jaar;

» de pre-oriëntatiegraad voor het 4e en 5e jaar;

» de oriëntatiegraad voor het 6e en 7e jaar.

In de middelbare school duren alle lessen 45 

minuten.

Schooluren
Maandag 08.30 - 16.15

Dinsdag  08.30 - 16.15

Woensdag 08.25 - 12.35

Donderdag 08.30 - 16.15

Vrijdag  08.30 - 16.15
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Middelbare school
VAKKEN 1e JAAR 2e JAAR 3e JAAR

Taal I (moedertaal) (*) 5 u. 5 u. 4 u.

Taal II (1e vreemde taal) (1) 5 u. 4 u. 4 u.

Taal III (2e vreemde taal) (2) 2 u. 3 u. 3 u.

Wiskunde 4 u. 4 u. 4 u.

Natuurwetenschappen 4 u. 4 u. 4 u.

Human Sciences (3) 3 u. 3 u. 3 u.

Kunst 2 u. 2 u. 2 u.

Muziek 2 u. 2 u. 2 u.

Lichamelijke Opvoeding 3 u. 3 u. 3 u.

Religie of Ethiek (4) 2 u. 2 u. 2 u.

Latijn (5) - 2 u. 2 u.

ICT (5) 1 u. 1 u. 2 u.

Andere nationale taal (ANT) (6) 2 u. 2 u. 2 u.

Totaal 35 u. 35 of 37 u. 33 of 35 u.

Observatiegraad (1e, 2e, 3e JAAR)

(1) Frans, Duits, Engels.

(2) Alle talen van de Europese Unie die gegeven worden op school, kunnen gekozen worden.

(3) Human sciences: 1e en 2e jaar in taal I, vanaf het 3e jaar in taal II.

(4) Religie en ethiek: 1e en 2e jaar in taal I, vanaf het 3e jaar in taal II.

(5) Leerlingen die Latijn (keuzevak) volgen, laten ICT in het 3e jaar vallen. ICT is verplicht in het 1e en 2e jaar en facultatief in het 3e jaar.

(6) ANT: Andere Nationale Taal (ANT), namelijk Iers of Maltees wordt, op verzoek gegeven aan leerlingen van Categorie I en II.

(*) Taal I: moedertaal.

Taal II: eerste vreemde taal, vanaf het eerste jaar van de lagere school.

Taal III: tweede vreemde taal, vanaf het eerste jaar van de middelbare school.



Onderwijsstructuur
Leerlingen volgen minimaal 31 en maximaal 35 

lesuren per week.

» 27 (of 29) lesuren zijn gemeenschappelijke 

basisvakken.

» 4 tot 6 lesuren zijn voorzien voor keuzevakken.

» leerlingen kunnen kiezen uit zes verschillende 

opties.

Schooluren
Maandag 08.30 - 16.15

Dinsdag  08.30 - 16.15

Woensdag 08.25 - 12.35

Doderdag 08.30 - 16.15

Vrijdag  08.30 - 16.15
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Middelbare school
Pre-oriëntatiegraad (4e en 5e JAAR)

VERPLICHTE VAKKEN 4e JAAR 5e JAAR

Taal I (*) 4 u. 4 u.

Wiskunde 4 of 6 u. (a) 4 of 6 u. (a)

Taal II 3 u. 3 u.

Taal III 3 u. 3 u.

Biologie 2 u. 2 u.

Chemie 2 u. 2 u.

Fysica 2 u. 2 u.

Aardrijkskunde 2 u. 2 u.

Geschiedenis 2 u. 2 u.

Lichamelijke Opvoeding 2 u. 2 u.

Religie of Ethiek 1 u. 1 u.

KEUZEVAKKEN

Taal IV 4 u. 4 u.

Latijn 4 u. 4 u.

Economie 4 u. 4 u.

Kunst 2 u. 2 u.

Muziek 2 u. 2 u.

ICT 2 u. 2 u.

(a) Keuze van de leerling

(*) Taal I: moedertaal.

Taal II: eerste vreemde taal, vanaf het eerste jaar van de lagere school.

Taal III: tweede vreemde taal, vanaf het eerste jaar van de middelbare school 

Taal IV: derde vreemde taal, vanaf het vierde jaar van de middelbare school



Onderwijsstructuur
Het Europese Baccalaureaat

De examens voor het Europese Baccalaureaat 

worden afgenomen aan het einde van het 7e 

jaar. Het certificaat dat wordt uitgereikt, wordt 

erkend in alle landen binnen de Europese Unie 

en ook in landen daarbuiten, zoals het VK, de VS, 

Canada, Zwitserland en Australië. De Baccalau-

reaatsexamens beoordelen de onderwerpen die 

worden aangeleerd in het 6e en het 7e jaar. Om 

in aanmerking te komen voor een toelating tot 

de examens moeten de leerlingen ten minste de 

laatste twee jaar van een middelbare opleiding 

voltooid hebben aan een Europese School.

Schooluren
Maandag 08.30 - 16.15

Dinsdag  08.30 - 16.15

Woensdag 08.25 - 12.35

Donderdag 08.30 - 16.15

Vrijdag  08.30 - 16.15
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Middelbare school
Oriëntatiegraad (6e en 7e JAAR)

De gemeenschappelijke basisvakken uit kolom 1 zijn verplicht voor alle leerlingen.

De vakken biologie, geschiedenis, aardrijkskunde en filosofie moeten uit kolom 2 of 3 gekozen worden. Het 

vak biologie, dat in kolom 2 en 3 staat, is verplicht tenzij fysica of chemie uit kolom 3 wordt gekozen.

De leerlingen moeten ten minste twee keuzevakken kiezen uit kolom 3 of 4 om ervoor te zorgen dat hun 

weekplanning ten minste 31 lesuren bevat. Ze kunnen voor andere keuzevakken of aanvullende vakken kiezen 

op voorwaarde dat ze het maximum van 35 lesuren per week niet overschrijden.

Als een keuzevak niet wordt aangeboden in de moedertaal van de student, kan het in een van de andere 

talen worden gegeven die de student gestudeerd heeft of in het Nederlands.

VERPLICHTE VAKKEN KEUZEVAKKEN AANVULLENDE VAKKEN

1 2 3 4 5

Taal I - 4 u. Biologie - 2 u. Latijn - 4 u.
Taal I voor  

gevorderden - 3h

Fysica laboratorium

- 2 u.

Taal II - 3 u.
Geschiedenis 

- 2 u.
Aardrijkskunde - 4 u.

Taal II voor  

gevorderden - 3h

Chemie laboratorium 

- 2 u.

Wiskunde - 3 u.
Aardrijkskunde 

- 2 u.
Filosofie - 4 u.

Wiskunde voor 

gevorderden (a) - 3h

Biologie laboratorium 

- 2 u.

Of wiskunde - 5 u. Filosofie - 2 u. Taal III - 4 u. ICT - 2 u.

Religie of Ethiek - 1 u. Taal IV - 4 u. Economie (b) - 2 u.

Lichamelijke Opvoeding 

- 2 u.
Geschiedenis - 4 u. Sociologie - 2 u.

Economie - 4 u. Kunst (b) - 2 u.

Fysica - 4 u. Muziek (b) - 2 u.

Chemie - 4 u. Taal V - 2 u.

Biologie - 4 u.

Kunst - 4 u.

Muziek - 4 u.

(a) Wiskunde voor gevorderden kan enkel gekozen worden als uit de gemeenschappelijke vakken het vak wiskunde voor 5 lesuren werd 

gekozen.

(b) Kan niet gekozen worden als het als optie werd gekozen uit kolom 3.

(*) De volgende aanduidingen worden als volgt bepaald: Taal I: moedertaal.

Taal II: eerste vreemde taal, vanaf het eerste jaar van de lagere school.

Taal III: tweede vreemde taal, vanaf het eerste jaar van de middelbare school.

Taal IV: derde vreemde taal, vanaf het vierde jaar van de middelbare school. 

Taal V: vierde vreemde taal, vanaf het zesde jaar van de middelbare school.



ES Mol partners

ES Mol oudervereniging

Naschoolse opvang: Garderie

Voor leerlingen van de kleuter- en lagere school.  

In uitzonderlijke gevallen ook voor leerlingen 

van de middelbare school tot hun ouders hen 

oppikken of tot ze de bus opstappen. De opvang is 

elke schooldag beschikbaar.

Vervoer

We hebben vijf verschillende buslijnen die 

studenten o.a. vanuit Antwerpen, Eindhoven en 

Ekeren vervoeren.

Gastgezinnen en internaat

Als de ouders ver van school of in het buitenland 

wonen, zijn er mogelijkheden voor de kinderen om 

op internaat te verblijven. ES Mol werkt samen met 

‘De Immert’, een internaat in Leopoldsburg. 

Als de ouders dat willen, kan de oudervereniging 

een gastgezin zoeken dat tijdens de schoolweek 

voor de kinderen zorgt.

Gedetailleerde informatie vindt u op 

www.paesmol.eu

ES Mol schoolrestaurant
De school heeft een kwaliteitsvol schoolrestaurant dat ook open is voor ouders. Het schoolrestaurant serveert 

verse warme en koude maaltijden en broodjes. Tijdens de pauzes kunnen de leerlingen van de middelbare 

school ook smoothies, melk en gezonde snacks kopen. De studenten betalen met een elektronische kantine-

kaart.

ES Mol kinderzorg
ES Mol werkt samen met ‘De kleine Wereld’, een onafhankelijke crèche voor baby’s en kleuters tussen 0 en 3 

jaar, die zich op de campus bevindt.

U kunt meer informatie vinden op www.vaarthuis.be

De oudervereniging (PA) speelt een belangrijke rol in het organiseren van diensten zoals busvervoer, 

naschoolse opvang en het zoeken van gastgezinnen.
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