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Op het 
Atheneum Lokeren 

wordt kwaliteitsvol onderwijs 
aangeboden door leerkrachten die 

professionals zijn in hun vakgebied. 
Ze stimuleren, motiveren en ondersteunen 

leerlingen in het verwerven van hun kennis en 
vaardigheden, zodat ze zich ontplooien tot verstandige, 

verantwoordelijke en tolerante mensen. 

Reza Nazami 
master toegepaste 

economische wetenschappen 



 

Er wordt 
rekening 

gehouden met elk 
individu, waardoor je onder 

begeleiding van een enthousiast 
lerarenteam je eigen waarden en normen 

mag ontwikkelen. 

Julie Rosseel 
doctoraatsstudente 

organisatie- 
psychologie

Onze school
Onze school biedt een brede eerste graad aan met zowel een A-stroom als een B-stroom. Leerlingen in 
de eerste graad proeven van verschillende belangstellingsgebieden, zodat ze een doordachte keuze 
maken naar het derde jaar toe.  In de tweede en derde graad bieden wij enkel algemeen secundair 
onderwijs (aso) aan. Deze studierichtingen verzekeren een brede algemene vorming  en leggen een 
stevige basis voor universitaire studies en andere vormen van hoger onderwijs.

Een warme school 
Een veilige en warme sfeer op school is een belangrijke voorwaarde voor een succesvol leerproces. Wanneer 

het gevoel op school goed zit, kan de aandacht ten volle naar leren gaan. Daarom vinden we het belangrijk een 

motiverend schoolklimaat te scheppen waar iedere leerling zichzelf kan zijn. 

Een ervaringsgerichte school
We zorgen voor een brede kennisoverdracht door middel van kwalitatieve lespakketten en uitdagende pro-

jecten, waarbinnen leerlingen doen, ervaren en beleven. Deze aanpak verhoogt de interesse en betrokkenheid 

en mondt uit in een hogere leerwinst. 

Een talentvolle school 
Op onze school krijgen leerlingen, via onderzoeksmodules en keuzevakken, de kans hun talenten te ontdek-

ken en te ontwikkelen. Hierdoor maken ze na de eerste graad en op het einde van het zesde jaar een goede 

studiekeuze. Een vlotte schoolloopbaan met succeservaringen is de basis voor de toekomst.

Een school verankerd in de maatschappij 
‘Samen leren samenleven’ is de nieuwe kernboodschap van het GO!. We willen onze leerlingen opvoeden tot 

actieve burgers die met beide voeten in de maatschappij staan en met een open geest naar onze diverse sa-

menleving kijken. Rijke ervaringen verruimen ook de blik op de wereld en op de eigen talenten en interesses. 
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een VernieUWenDe 
AAnPAK in De 
eerSTe GrAAD 
eerste leerjaar A
Tijdens het schooljaar 2019-2020 starten wij met 
een vernieuwende aanpak in het eerste jaar. Wij 
leggen de nadruk op vakoverschrijdende en erva-
ringsgerichte lespakketten. Daarnaast zetten we in 
op onderzoekend leren via ‘onderzoeksmodules’. 
We voeren deze aanpak verder in naar de volgende 
schooljaren toe. 

ervaringsgerichte basisvorming

Domeinen STEM 
en maatschappij 

Tijdens de lesuren van de basisvorming werken we 
vakoverschrijdend binnen de domeinen STEM en 
Maatschappij. We verdelen het jaar in zes periodes en 
werken telkens thematisch naar een domeindag toe. 
Tijdens deze domeindag verdwijnen de vakgrenzen en 
ontdekken we ervaringsgericht de link tussen wiskun-
de en natuurwetenschappen, tussen geschiedenis en 
burgerschap, etc. 

Deze vernieuwende aanpak daagt de leerling uit en 
maakt krachtige verbindingen tussen schoolinhouden 
en levensechte situaties, tussen abstract en concreet, 
tussen oppervlakkige kennis en diepere inzichten. 
Hierdoor behouden de leerlingen ‘zin in leren’.

Culturele expressie  

Binnen het vak culturele expressie komen de leerlingen 
in contact met uiteenlopende kunstuitingen, die ze le-
ren te waarderen en uitgebreid te bespreken. Ze duiden 
ook deze uitingen binnen hun historische, geografische 
en maatschappelijke context. In het 1e jaar komen ze 
in contact met de audiovisuele en beeldende kunsten en 
literatuur en creatief schrijven. In het 2e jaar staan podi-
umkunsten en muziek op de agenda. Tijdens het 2e jaar 
werken de leerlingen ook naar een artistiek product toe, 
binnen een zelfgekozen kunstuiting. 
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Ik leerde 
zelfstandig 
werken en 

verantwoordelijkheid 
opnemen voor mijn leerproces, 

wat me goed voorbereidde op mijn 
hogere studies. 

Liza Tollenaere  
 master  

geschiedenis 



 LessentabeL - eerste Leerjaar a

basisvorming

Domein stem 9

     Wiskunde 4

     Aardrijkskunde 2

     Techniek 2

     Natuurwetenschappen 1

Domein maatschappij 7

     Nederlands 4

     Geschiedenis 2

     ICT en mediawijsheid 1

moDerne vreemDe taLen 5

     Frans 3

     Engels 2

 LichameLijk opvoeDing 2

    (Samen) bewegen, EHBO, Verkeerseducatie

cuLtureLe expressie 2

    Audiovisuele en beeldende kunsten 1

    Literatuur en creatief schrijven 1

goDsDienst / ZeDenLeer 2

TOTAAL 27
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keuzegedeelte

Latijn aLgemene 
vorming

technische 
vorming

Latijn 4

algemene onderzoeksmodules:
Exacte-,  Mens- en Taalwetenschappen

3

technische onderzoeksmodules:
Handels-, STEM- en Welzijnstechnieken

3

Keuzemodules: 
Kunst- of Sportwetenschappen

1 1

FLex 1 1 1

TOTAAL 5 5 5

totaaL lestijden per week 32 32 32

LessentabeL – eerste Leerjaar b

basisvorming

Domein stem 9

     Techniek 4

     Wiskunde 3

     Natuurwetenschappen 2

Domein maatschappij 8

     Nederlands 5

     MAVO 2

     ICT en mediawijsheid 1

moDerne vreemDe taLen 3

     Frans 2

     Engels 1

LichameLijk opvoeDing 2

    (Samen) bewegen, EHBO, Verkeerseducatie

cuLtureLe expressie 2

goDsDienst / ZeDenLeer 2

LeeFsLeuteLs 1

TOTAAL 27

keuzegedeelte

praktische keuZevakken (twee vrij te kiezen) 2

     Organisatie

     STEM-technieken

     Welzijn

FLex 3

TOTAAL 5

totaaL lestijden per week 32

 1e
 le

er
ja

ar
 A

 1e
 le

er
ja

ar
 B



De modules 
geven je een betere 

kijk op de mogelijkheden 
in de 2e graad en beïnvloeden 

je studiekeuze. 

Soumia 
4 economie 

VerKennenD KeUzeGeDeelTe
Binnen het keuzegedeelte proeven de leerlingen van 
verschillende belangstellingsgebieden, door middel 
van onderzoekend leren. We vertrekken steeds vanuit 
probleemstellingen en verbreden de horizonten van 
de leerlingen. Deze aanpak wakkert de interesse van de 
leerlingen aan en verhoogt hun betrokkenheid. De leer-
lingen kiezen tussen drie opties: 

v Algemene onderzoeksmodules: de leerlin-
gen doorlopen per semester twee onderzoeksmo-
dules van telkens twee lesuren. Ze komen sowie-
so in contact met de onderzoeksmodules exacte 
wetenschappen, menswetenschappen en taalwe-
tenschappen. Voor de vierde onderzoeksmodule 
kiezen ze tussen sportwetenschappen of kunstwe-
tenschappen. 

v Latijn: we zetten volop in op een zinvolle en ei-
gentijdse invulling van het vak Latijn. Woorden-
schat en grammatica studeren is geen doel op zich, 
maar maakt het in de eerste plaats mogelijk om van 
bij het begin authentieke Latijnse teksten te lezen 
over het leven van de Romeinen. Ook bij het vak La-
tijn verbreden de leerlingen hun interesseveld door 
samenwerking met de algemene onderzoeksmo-
dules. Ze zien de link tussen Latijn en exacte weten-
schappen, tussen Latijn en menswetenschappen en 
tussen Latijn en taalwetenschappen.

v Technische onderzoeksmodules: ook hier 
doorlopen de leerlingen per semester twee onder-
zoeksmodules van telkens twee lesuren. Ze komen 
in contact met de onderzoeksmodules handels-
technieken, STEM-technieken en welzijnstechnie-
ken. Voor de vierde onderzoeksmodule kiezen ook 
zij tussen sportwetenschappen of kunstweten-
schappen.

UiTDAGen en OnDerSTeUnen
Via een flexibel lesuur of flex-uur krijgen de leerlingen (in 
kleinere groepen) de gelegenheid om begeleid en zelf-
standig leerstof uit de vakken Nederlands, Frans of wis-
kunde  in te oefenen of uit te diepen. Het flex-uur wordt 
zodanig ingevuld dat het tegemoet kan komen aan het 
tempo en het niveau van elke leerling: voor sterke leer-
lingen een extra uitdaging, voor zij die het nodig hebben 
extra ondersteuning. 

eerSTe leerJAAr B
Het eerste leerjaar B is bedoeld voor kinderen die 
het wat moeilijker hadden in de basisschool of kin-
deren die de leeftijd van twaalf jaar hebben bereikt 
en geen getuigschrift behaalden in het basisonder-
wijs. Wie slaagt in het eerste leerjaar B kan overstap-
pen naar het tweede beroepsvoorbereidend leerjaar 
of naar het eerste leerjaar A. 

Ook in het eerste leerjaar B zetten we in op vakoverschrij-
dend en ervaringsgericht leren tijdens de basisvorming. 
In het keuzegedeelte dagen we de leerlingen, via drie 
flex-uren, uit in projectwerk of ondersteunen we ze in 
Nederlands of wiskunde. Daarnaast kiezen de  leerlingen 
twee keuzevakken uit dit aanbod: 

v     Keuzevak organisatie
v     Keuzevak STEM
v     Keuzevak welzijn
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leerbegeleiding  
in de eerste graad 
Om de overgang van het lager naar het secundair on-
derwijs zo vlot mogelijk te laten verlopen, voorzien wij 
in de eerste graad een goed uitgewerkt leerbegelei-
dingstraject. 

LessentabeL – beroepsvoorbereiDenD Leerjaar 
(tweeDe Leerjaar b)

basisvorming

Domein stem 7

     Techniek 4

     Wiskunde 2

     Natuurwetenschappen 1

Domein maatschappij 5

     Nederlands 2

     MAVO 2

     Economie 1

moDerne vreemDe taLen 3

     Frans 2

     Engels 1

LichameLijk opvoeDing 2

    (Samen) bewegen, EHBO, Ergonomie

goDsDienst / ZeDenLeer 2

LeeFsLeuteLs 1

TOTAAL 20

keuzegedeelte

keuZe basisoptie  (twee vrij te kiezen) 10

     Maatschappij en welzijn

     Economie en organisatie

     STEM-technieken

FLex 2

TOTAAL 12

totaaL lestijden per week 32

2e leerjaar
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Tweede leerjaar 
Vanaf schooljaar 2020-2021 voeren wij onze vernieu-
wende aanpak verder in. We werken binnen de ba-
sisvorming vakoverschrijdend en ervaringsgericht 
opnieuw via domeinen. Het keuzegedeelte wordt inge-
vuld met basisopties, vastgelegd door het departement 
Onderwijs van de Vlaamse overheid, en twee flex-uren.  

Keuzegedeelte: basisopties 

De leerlingen van het 2e jaar A-stroom moeten kiezen 
voor een basisoptie. Deze basisoptie houdt vijf lesuren in. 
Wij bieden volgende basisopties aan: economie en organisa-
tie, Latijn, maatschappij en welzijn, moderne talen en weten-
schappen en STEM-technieken. Wanneer de leerplannen van 
deze basisopties bekend zijn, informeren wij u verder over 
de inhoudelijke invulling.   

De leerlingen van het 2e jaar B-stroom kiezen een combi-
natie van basisopties. Zij kiezen uit economie en organisatie, 
maatschappij en welzijn en STEM-technieken. 

Keuzegedeelte: flexibele lesuren

Via twee flexibele lesuren of flex-uren blijven wij de leer-
lingen ondersteunen en uitdagen. In het 2e jaar A-stroom 
ondersteunen we de leerlingen in Nederlands, Frans of wis-
kunde of dagen we ze uit via onderzoeksprojecten. In het 
2e jaar B-stroom dagen we de leerlingen drie lesuren uit 
in projectwerk of ondersteunen we ze in Nederlands of wis-
kunde. 

 LessentabeL - tweeDe Leerjaar a

basisvorming

Domein stem 9

     Wiskunde 4

     Natuurwetenschappen 2

     Techniek 2

     Aardrijkskunde 1

Domein maatschappij 6

     Nederlands 4

     Geschiedenis 1

     Economie 1

moDerne vreemDe taLen 5

     Frans 3

     Engels 2

 LichameLijk opvoeDing 2

    (Samen) bewegen, EHBO, Ergonomie

cuLtureLe expressie 1

    Podiumkunsten, Muziek

goDsDienst / ZeDenLeer 2

TOTAAL 25

keuzegedeelte

 keuZe basisoptie  (één vrij te kiezen) 5

     Economie en organisatie

     Latijn

     Maatschappij en welzijn

     Moderne talen en wetenschappen

    STEM-technieken

FLex 2

TOTAAL 7

totaaL lestijden per week 32



leerbegeleiding  
in de eerste graad 
Om de overgang van het lager naar het secundair 
onderwijs zo vlot mogelijk te laten verlopen, voor-
zien wij in de eerste graad een goed uitgewerkt 
leerbegeleidingstraject. 

Huiswerkklas
Niet bij alle leerlingen loopt het maken van huiswerk 
zonder problemen. Voor de leerlingen die een minder 
goede leerhouding hebben, niet goed weten hoe ze 
hun taken moeten aanpakken of thuis niet over een 
studieruimte beschikken, is er de mogelijkheid om na 
de schooluren naar de huiswerkklas te komen. Huis-
werkcoaches begeleiden leerlingen in een rustige om-
geving bij het plannen en maken van hun huistaken.

Examenvoorbereiding
De school biedt de leerlingen van de eerste graad exa-
menvoorbereidingen aan tijdens de examenperiode. 
Tijdens deze lessen bereiden de vakleerkrachten sa-
men met de leerlingen de te kennen leerstof grondig 
voor. 

Geleidelijke opbouw examens 
We beperken bewust het aantal examens in het eerste 
jaar, zodat onze leerlingen geleidelijk aan leren grote 
leerstofpakketten onder de knie te krijgen. In het eer-
ste jaar hebben de leerlingen enkel examens voor Ne-
derlands, Frans en wiskunde. Voor andere vakken geldt 
er permanente evaluatie. 

Remediëringstrajecten
We maken gebruik van gepersonaliseerde remedë- 
ringstrajecten om leerlingen zo goed mogelijk te on-
dersteunen en te helpen een beter resultaat te behalen. 
Door hen tips & tricks, examenchecklists en uitgebrei-
de leerstofoverzichten aan te reiken, verbeteren we 
ook hun kennis over hun eigen leerproces. Een toets of  
examen wordt niet gezien als een einddoel, maar als 
een deel van het leerproces.

Leren leren
We integreren leren leren in alle vakken. Tijdens het 
eerste jaar begeleiden we de leerlingen bij de over-
stap van het basisonderwijs naar het secundair onder-
wijs. Daarnaast zetten we intensief in op het aanleren 
van verscheidene leerstrategieën door middel van een 
wetenschappelijk onderbouwde methode ontwikkeld 
door de Universiteit Gent. 
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De 
examenvoorbe-

reiding in de eerste 
graad was een grote 

hulp en motiveerde mij om de 
examenleerstof nog grondiger in te 

studeren. 

Tiffany 
4 humane 

wetenschappen



De tweede en derde 
graad ASO 
Ons aanbod

Economie 
Tijdens het vak economie bestuderen leerlingen de eco-
nomische werkelijkheid op een actieve en onderzoeken-
de manier. Producenten en consumenten, de onderne-
ming, de internationale handel en welvaart spelen hierin 
een belangrijke rol. Ze maken ook kennis met boekhou-
den.  
In de tweede graad kunnen leerlingen kiezen tussen vier 
of vijf lesuren wiskunde per week. Vanaf de derde graad 
is er de keuze tussen:  

v Economie – moderne talen met drie lesuren wiskunde 

v Economie – moderne talen met vijf lesuren wiskunde 

Humane wetenschappen 
De vakken gedragswetenschappen en cultuurweten-
schappen zijn kenmerkend voor deze studierichting. In 
het vak cultuurwetenschappen onderzoekt men cultuur-
fenomenen van mens en samenleving. Leerlingen ma-
ken kennis met media, politiek, economie, filosofie, recht 
en kunst. In het vak gedragswetenschappen bestuderen 
ze een aantal visies op mens en maatschappij vanuit de 
wetenschappelijke benadering van de psychologie en 
de sociologie. 
In de derde graad hebben de leerlingen in deze studie-
richting ook een stageperiode. Ze lopen gedurende acht 
weken één voormiddag per week mee in een sociocultu-
rele organisatie.  

Latijn 
Deze studierichting bouwt verder op de elementaire 
kennis opgebouwd in de eerste graad. Je verdiept je 
in het werk van belangrijke auteurs, zoals Julius Caesar 
en Vergilius, en leert het moderne politieke spel en de 
kracht van de huidige media te doorzien. Je ontdekt bo-
vendien hoe de Griekse cultuur, via de Romeinen, tot bij 
ons kwam en onze beschaving mee vorm gaf. In de derde 
graad onderzoek je hoe universeel de overtuigingsmid-
delen zijn die de Romeinen hanteerden in hun redevoe-
ringen en hoe bepalend hun filosofische denkbeelden 
zijn voor het westers denken. 
In de tweede graad kunnen leerlingen kiezen tussen vier 
of vijf lesuren wiskunde per week. Vanaf de derde graad 
is er de keuze tussen:

v Latijn – moderne talen met drie lesuren wiskunde 

v Latijn – moderne talen met vijf lesuren wiskunde 

v Latijn – wetenschappen met vijf lesuren wiskunde 

v Latijn – wetenschappen met zeven lesuren wiskunde

Wetenschappen 
In de richting wetenschappen wordt de basis voor fysica, 
chemie en biologie uitgebreid door dieper in te gaan op 
verschillende hoofdstukken en door proefondervindelijk 
leren via practica. 
In deze richtingen krijgen leerlingen in de tweede graad 
vijf lesuren wiskunde per week omdat een sterke wiskun-
dige basis nodig is voor de wetenschappelijke richtingen 
in de derde graad. Vanaf de derde graad zijn er de vol-
gende mogelijkheden: 

v Moderne talen –  wetenschappen  
met vijf lesuren wiskunde 

v Wetenschappen – wiskunde  
met acht lesuren wiskunde
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Doordat ik Latijn 

studeer, krijg ik meer 
inzicht in andere talen. 

Fien 
3 Latijn  



LessentabeL - tweeDe graaD aso (3De en 4De Leerjaar)

Economie Humane
wetenschappen

Latijn Wetenschappen

basisvorming

goDsDienst/ZeDenLeer 2 2 2 2

neDerLanDs 4 4 4 4

Frans 3 3 3 3

engeLs 3 3 3 3

geschieDenis 2 2 2 2

aarDrijKsKUnDe 1 1 1 1

WisKUnDe 4 4 4 4

BioLogie 1 1 1 1

chemie 1 1 1 1

FYsica 1 1 1 1

LichameLijKe oPvoeDing 2 2 2 2

TOTAAL 24 24 24 24

specifiek gedeelte

economie 4

cULtUUrWetenschaPPen 2

geDragsWetenschaPPen 2

Latijn 4

WisKUnDe 1

BioLogie 1

chemie 1

FYsica 1

TOTAAL 4 4 4 4

complementair gedeelte

4u wis 5u wis - 4u wis 5u wis

inFormatica / onDer-
ZoeKsvaarDigheDen

1 1 1 1 1 1

WisKUnDe 1 1

aarDrijKsKUnDe 1 1 1

BioLogie 1

KeUZevaKKen 2 2 2 2 2 2

TOTAAL 4 4 4 4 4 4

TOTAAL UREN PER WEEK 32 32 32 32 32 32

(Informatica wordt aangeboden in het derde leerjaar, onderzoeksvaardigheden in het 
vierde leerjaar)

LessentabeL – DerDe graaD aso (5De en 6De Leerjaar)

Economie Humane
weten-

schappen

Latijn Wetenschappen

MT MT WET MT WIS

3u wis 5u wis 3u wis 5u wis 5u wis 7u wis

goDsDienst/ZeDenLeer 2 2 2 2 2 2 2 2 2

neDerLanDs 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Frans 4 4 3 4 4 3 3 4 3

engeLs 3 3 2 3 3 2 2 3 2

DUits 2 2 2 2 2

geschieDenis  2 2  2  2 2 2 2 2 2

aarDrijKsKUnDe  1 1 1 1 1 2/1 2/1 2/1 2/1

WisKUnDe  3 5 3 3 5 5 7 5 7

economie  4 4  

cULtUUrWetenschaPPen 3/4

geDragsWetenschaPPen 4/3

Latijn 4 4 4 4

BioLogie 1/2 1/2 1/2 1/2

chemie 2 2 2 2

FYsica 2 2 2 2

natUUrWetenschaPPen 2 2 2 2 2

LichameLijKe oPvoeDing 2 2 2 2 2 2 2 2 2

moDULe taaL 1 1

UitDiePing WisKUnDe 1

stage 2

KeUZevaKKen  2 1 2 2 1 1 1 2

TOTAAL UREN PER WEEK 32 32 32 32 32 32 33 32 32

(Wanneer de leerlingen voor een vak een verschillend aantal lesuren hebben in het vijfde en zesde 
jaar, duiden we dit aan met een schuin streepje.)

2e
 G

rA
AD

 A
so
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 Door 
de goede 

voorbereiding op 
het hoger onderwijs, 

fietste ik door mijn eerste jaar 
orthopedagogie zonder veel stress en 

problemen. 

Michèlle Van Acker
bachelor orthopedagogie en 

 bachelor lager 
onderwijs

 

een stevige basis voor het 
hoger onderwijs
Onze school biedt een brede kennisoverdracht, waar-
mee onze leerlingen hun toekomst in handen kun-
nen nemen. 

Onderzoekscompetenties
De onderzoekscompetenties in de derde graad stimule-
ren onderzoekend leren, een nieuwsgierige houding en 
de wil om problemen op een systematische manier aan 
te pakken. Tijdens het vak onderzoeksvaardigheden in 
het vierde jaar worden de leerlingen hierop voorbereid. 
Ze doen op een actieve manier kennis op en leren een 
goede onderzoekende houding aan te nemen. Ook de 
vakleerkrachten begeleiden de leerlingen actief in het 
ontwikkelen van hun onderzoeksvaardigheden, opma-
ken van hun onderzoekspaper en het presenteren van 
hun bevindingen. 

Olympiades
Onze leerlingen nemen traditiegetrouw deel aan ver-
schillende Vlaamse Olympiades. Op onze Facebookpagi-
na zetten we onze deelnemende leerlingen in de bloe-
metjes. 

Studiekeuzetraject 
Onze vijfde- en zesdejaars begeleiden we in hun studie-
keuze door het geven van infosessies voor leerlingen en 
ouders over de structuur van het hoger onderwijs. We 
bezoeken samen infobeurzen en doen mee aan ‘Dream-
day’, waarbij onze leerlingen de kans krijgen om met ie-
mand te  praten die volgens hen een droomjob heeft. 

Flexibele leertrajecten
Leerlingen die meer uitdaging wensen, bieden we flexi-
bele leertrajecten aan. Ze krijgen de mogelijkheid om 
extra vakken op te nemen of een uitdagingstraject aan 
te gaan. 

Blijvende leerbegeleiding
Ook in de tweede en derde graad blijven we leerlingen 
met specifieke vragen begeleiden in het leren leren. We 
leren hen o.a. werken met foutenanalyses en bereiden 
hen voor op grotere leerstofpakketten en mondelinge 
examens. 

Daarnaast beschikken we over verscheidene uitgewerk-
te begeleidingstrajecten m.b.t. hoogbegaafdheid, moti-
vatie en faalangst.  Zo werkt de leerlingbegeleiding,  in 
het achtweekse start-to-studytraject, intens samen met 
individuele leerlingen om hun motivatie te verhogen.

 

• Hayat Kassioui  uit 5 humane wetenschappen 
volgt economie via begeleid zelfstandig leren. Zij 
verwerkt op zelfstandige basis de leerstof, wordt 
ondersteund door de leerkracht en neemt deel 
aan de examens economie. 
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Kiezen voor talent
In de tweede en derde graad heeft onze school een 
heel gevarieerd aanbod aan keuzevakken, waarbij 
elke leerling de kans krijgt om eigen talenten te ont-
dekken en te ontwikkelen. 

Leerlingen kunnen een keuze maken uit onderwerpen 
in de domeinen wetenschap, economie, taal, cultuur, pe-
dagogie, etc. De keuzevakken worden gedurende één 
semester tijdens twee opeenvolgende lesuren gegeven 
zodat een projectmatige aanpak mogelijk is. 
 

• Keuzevak fotografie
Leerlingen leren de basisbeginselen van de 
fotografie. Naast het mechanisme achter een 
foto, leren ze ook de mogelijkheden van een 
fototoestel en de esthetiek van een foto kennen. 

• Keuzevak filosofie 
Binnen dit keuzevak worden concrete vragen 
over onder andere liefde, dood en ethiek 
besproken en probeert men, mede aan de hand 
van de visie van de belangrijkste filosofen, hier 
een (mogelijk) antwoord op te formuleren. 

• Keuzevak Chinees 
Leerlingen maken kennis met de Chinese taal 
en cultuur. Ze oefenen de Chinese klanken, 
toonhoogtes en karakters in en studeren 
eenvoudige dialogen in. 

• Keuzevak CSI
Tijdens dit keuzevak maken leerlingen kennis 
met de basis van forensisch onderzoek en leren 
ze experimenten uitvoeren die leiden tot het 
oplossen van moordzaken. 

• Keuzevak op eigen benen
Dit keuzevak geeft leerlingen economische en 
financiële bagage mee om op eigen benen te 
kunnen staan na hun schooltijd. We leren ze hun 
eigen budget te beheren, maken ze wegwijs in 
de verzekeringswereld en bereiden ze voor op 
het kotleven. 

• Keuzevak programmeren
Tijdens dit keuzevak leren de leerlingen een 
eenvoudig computerprogramma schrijven aan 
de hand van de verschillende fases van een 
probleemstelling. 
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 Naast 
een goede 

ondersteuning, word 
je ook extra gestimuleerd  

en uitgedaagd in de 
interessegebieden die je fascineren. 

Jelle De Mulder 
master archeologie



Uitdagende projecten
Eigen observaties en inzichten zijn de beste aan-
leiding voor een bewust en succesvol leerproces. 
Via uitdagende activiteiten in levensechte situaties 
brengen we onze leerlingen competenties bij die ze 
nodig hebben in hun verdere leven. 

Maatschappelijke stage 
Onze vijfdejaars zetten zich een week belangeloos in tij-
dens hun maatschappelijke stage. Ze werken een educa-
tieve boekenzoektocht uit in de bibliotheek, organiseren 
animatienamiddagen voor ouderen of helpen mee in 
een sociaal restaurant. Hiermee willen we onze leerlin-
gen stimuleren tot maatschappelijk engagement en ma-
ken we werk van actief burgerschap. 

Taalstage 
Naast een maatschappelijke stage, krijgen onze vijf-
dejaars ook de kans om een week les te volgen op een 
Waalse secundaire school. Ze verblijven bij een gastgezin 
en worden een week ondergedompeld in de Franse taal. 
Een aantal weken later verwelkomen wij de Waalse leer-
lingen hier bij ons! 

Peertutoring 
Vijfde- en zesdejaars begeleiden binnen dit project eer-
ste- en tweedejaars bij hun schoolwerk. Zij motiveren 
hen en geven hun een duwtje in de rug. Met dit project 
haalden we in 2016 de selectie voor de Koningin Mathil-
deprijs binnen in de categorie ‘Each one teach one’! 

Youca Action Day 
Onze zesdejaars doen jaarlijks mee aan Youca Action Day, 
waarbij ze zelf een werkplaats zoeken en een dag werken 
ten voordele van een ontwikkelingsproject in het Zuiden.

KunstInclusieProject 
Binnen de keuzevakken kunnen vijfde-en zesdejaars kie-
zen om kunst te maken samen met andersvalide mede-
werkers van kunstatelier VEER-10 van vzw De Sperwer. 
Op deze manier verleggen zowel onze leerlingen als de 
medewerkers hun grenzen. 

Projectdagen 
Voor onze tweede – en vierdejaars organiseren we jaar-
lijks een projectmatige tweedaagse met een specifiek 
thema. Zo leren onze tweedejaars de basisprincipes van 
een democratische samenleving door middel van een 
uitdagend didactisch spel. In kleine groepjes bouwen 
ze zelf hun stad en denken ze na over lokale politiek en 
ruimtelijke ordening. Onze vierdejaars sensibiliseren we 
met betrekking tot mentale en fysieke gezondheid door 
middel van lezingen en workshops. 

Scholierenparlement 
Onze vijfde– en zesdejaars krijgen de kans om deel te 
nemen aan een uniek politiek rollenspel. Ze kruipen in 
de huid van bedrijven, organisaties of politici en discussi-
eren over maatschappelijke thema’s. Op het einde van dit 
project debatteren ze, samen met vele andere Vlaamse 
scholieren, over verscheidene thema’s tijdens een slotzit-
ting in de Kamer, de Senaat en het Vlaams Parlement. 

En nog veel meer! 
De school biedt veel ruimte voor projecten, workshops 
en didactische uitstappen. Neem zeker een kijkje op 
onze Facebookpagina!
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Op deze 
warme en 

gezellige school is 
er veel ruimte voor eigen 

initiatief en wordt creativiteit 
gezien als een pluspunt.  

Fien Van der Slycken  
bachelor 

kleuteronderwijs



Activiteiten voor én 
door leerlingen
Een lesdag is een erg intensief gebeuren, het is dan 
ook goed dat onze leerlingen tijdens de (korte) 
middagpauze stoom kunnen aflaten. Wij bieden als 
school een waaier aan middagactiviteiten aan. 

Leerlingenraad 
Onze actieve en geëngageerde leerlingenraad komt 
maandelijks samen en organiseert verscheidene acties 
en activiteiten. Ze verkopen bijvoorbeeld chocolade- 
melk voor het goede doel en bevragen hun medeleerlin-
gen over schoolse en maatschappelijke thema’s.

Schaakclub
Onze schaakclub telt een tiental leerlingen met allemaal 
maar één doel: de tegenstander te slim af te zijn in een 
ongedwongen partijtje schaak. Voorkennis is geen ver-
eiste. Iedereen is welkom! 

Wintercinema 
In de koude wintermaanden kunnen de leerlingen hun 
boterhammen opeten bij een filmvoorstelling in onze 
gezellige mediatheek. De leerlingenraad voorziet warme 
chocomelk en popcorn. 

Piekniek Elentriek 
Tijdens de zomerse maanden kunnen onze leerlingen, 
gewapend met een dekentje en hun boterhammen,  op 
vrijdag picknicken op ons grasplein achter de school. De 
leerlingenraad voorziet een streepje eigentijdse muziek.  

Sport & cultuur 
Ook lichaamsbeweging is belangrijk. Jaarlijks wordt er 
o.a. een tafeltennistornooi, kubbtornooi en honkbaltor-
nooi georganiseerd. Ook is er de mogelijkheid tot het 
volgen van een gitaarinitiatie. 

een inspirerende 
leeromgeving 
Een digitale leeromgeving
Alle klaslokalen zijn voorzien van de nodige uitrusting en 
middelen om een stimulerende leeromgeving te schep-
pen. Alle lokalen beschikken over beamer en internet, 
verscheidene lokalen beschikken over een smartboard. 
Leerkrachten kunnen voor digitale toepassingen ook 
uitwijken naar ons PC-lokaal of gebruik maken van de 
laptopkar met een twintigtal laptops. 

Het digitaal leerplatform Smartschool is niet meer weg te 
denken uit onze schoolwerking. Via dit platform kunnen 
de leerlingen en ouders de schoolagenda raadplegen 
en oefeningen downloaden. Op die manier hebben ze 
ook thuis directe toegang tot de nodige lesbestanden. 
Via het digitaal puntenboek kunnen ouders evaluaties 
op de voet opvolgen. Smartschool wordt daarnaast ook 
gebruikt als communicatiemiddel tussen leerkrachten, 
leerlingen en ouders.

Een taalrijke omgeving  
Taal leer je niet alleen tijdens de lessen Nederlands, Frans, 
Engels en Duits. Taal leer je bewust en onbewust tijdens 
heel wat activiteiten die je binnen en buiten de lessen 
doet. Een veelvuldig en relevant taalaanbod is dan ook 
noodzakelijk tijdens alle lessen. Wij werken aan instruc-
tietaal en schooltaalwoorden en volgen de vooruitgan-
gen van leerlingen op door middel van vorderingstesten. 
Jaarlijks plaatst onze ‘Week van het boek’ lezen op de 
voorgrond.  

Op 
deze fijne 

school kan je 
jezelf zijn. 

Griet De Backer 
bachelor sociaal 

werk en lager onderwijs 
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Een functionele leeromgeving
De school beschikt over drie wetenschapslabo´s en vak-
lokalen voor de praktijkvakken in de eerste graad. Onze 
mediatheek is een polyvalente ruimte waar je, naast een 
uitgebreide bibliotheek, ook gebruik kan maken van 
computers. Tijdens de studie-uren wordt deze ruimte  
gebruikt door leerlingen om te studeren, opzoekings-
werk te verrichten en taken te maken. Tijdens de mid-
dagpauze stellen we deze ruimte ook ter beschikking 
aan de leerlingen; het is de ontmoetingsplaats van de 
leerlingenraad en de schaakclub.

Verder beschikken we over een nieuw vaklokaal techniek 
en een vernieuwde turnzaal die ook fungeert als thea-
terzaal. 

Een Fairtrade School 
Onze school is er trots op een Fairtrade School te zijn! 
We dragen eerlijke handel en duurzame landbouw een 
warm hart toe en maken er ook effectief werk van. Bij eve-
nementen bieden wij zoveel mogelijk Fairtrade-produc-
ten aan. Het voeren van eerlijke handel komt aan bod in 
de lessen handel en economie, binnen de economische 
keuzevakken en in de levensbeschouwelijke vakken.

Persoonlijk 
kennismaken
        
Je bent welkom om onze school te verkennen tijdens 
de openschooldag op zaterdag 30 maart 2019 van 13 
tot 16 uur. Om 14 uur vindt een infosessie plaats met de 
directeur. Wij zijn ook steeds bereid tot een persoonlijk 
gesprek of een rondleiding.

ligging
Onze school is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar 
vervoer. Ze situeert zich op minder dan tien minuten 
wandelafstand van het station Lokeren, waar ook ver-
scheidene buslijnen samenkomen. Onze leerlingen ko-
men de school binnen via de ingang in de Dalialaan; daar 
beschikt de school over een overdekte fietsenstalling. 

GO! atheneum Lokeren
Azalealaan 2
9160 Lokeren
09 348 18 18
info@atheneumlokeren.be
www.atheneumlokeren.be
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inschrijven
In het eerste leerjaar A en B werken de Lokerse secundaire scholen met een 
aanmeldingsprocedure. U kan aanmelden tussen 1 april 2019 (vanaf 10 uur) 
en 26 april 2019 (tot 16 uur). Wanneer u onze school toegewezen krijgt, nemen 
wij telefonisch contact met u op voor een afspraak voor de inschrijving. Indien u hulp 
wenst bij het aanmelden, kan u ons steeds contacteren. Vanaf 15 mei kan er in het 
eerste leerjaar vrij ingeschreven worden op de dan nog beschikbare plaatsen.
De inschrijvingen in het tweede tot en met het zesde leerjaar starten op 
dinsdag 23 april 2019.

Inschrijven tijdens de periode van vrije inschrijvingen kan: 
* op afspraak tijdens de schooldagen
* tijdens de zomervakantie tot en met vrijdag 5 juli en vanaf vrijdag 16 augustus 2019 

op de volgende uren: 
 • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur 
 • woensdag en zaterdag van 9 tot 12 uur

beZoek onZe openschooLDag op 
ZaterDag 30 maart 2019 (van 13 tot 16 uur).

GO! atheneum Lokeren
Azalealaan 2
9160 Lokeren
09 348 18 18
info@atheneumlokeren.be
www.atheneumlokeren.be


