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De sfeer en de vele kwaliteiten van het
lerarenteam maken van het Atheneum
een school die zich onderscheidt.

Basiel De Schepper
master in de sociale en militaire
wetenschappen
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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 de doorstroomfinaliteit
(of 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 uitdagende school
We zorgen voor een brede kennisoverdracht door middel van kwalitatieve lespakketten en uitdagende projecten, waarbinnen leerlingen doen, ervaren en beleven. We dagen de leerlingen ook uit via onderzoeksmodules
in de eerste graad en onderzoeksvaardigheden in de tweede en derde graad. Deze aanpak verhoogt de interesse en betrokkenheid en mondt uit in een hogere leerwinst.

Een school die eigenaarschap geeft
Leerlingen maken hun eigen keuzes door middel van keuzevakken in het vierde jaar en de derde graad. We
leren ze ook kritisch naar hun leerproces te kijken en dit in eigen handen te nemen, door in te zetten op zelfregulerend leren.

Een school verankerd in de maatschappij

De school zet in op zelfontplooiing en
streeft actief verdraagzaamheid en
gelijkheid na.

Katrien Geraedts
master in sports business management

‘Samen leren samenleven’ is de kernboodschap van het GO!. We voeden onze leerlingen op tot actieve burgers
die met beide voeten in de maatschappij staan en er verantwoordelijkheid voor opnemen. We leren ze met
een open geest naar onze diverse samenleving te kijken. Rijke ervaringen verruimen ook de blik op de wereld
en op de eigen talenten en interesses.

Een school die onderbouwde keuzes maakt
Onze school zet in op de onderzoeksvaardigheden van de leerlingen en geeft hierin zelf het goede voorbeeld.
Onze aanpak stemmen we af op wetenschappelijk onderzoek rond effectieve didactiek en motivatie van leerlingen. Een leerlijn rond executieve functies verhoogt de studie- en planningsvaardigheden van de leerlingen.
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EERSTE GRAAD
Eerste leerjaar A
Wij leggen de nadruk op vakoverschrijdende en ervaringsgerichte lespakketten. Daarnaast zetten we
in op onderzoekend leren via ‘onderzoeksmodules’.

ervaringsgerichte basisvorming
Focussen STEM*
en maatschappij
Tijdens het focusmoment STEM leerde
ik doordenken, samenwerken met
andere leerlingen en oplossingen
zoeken voor realistische problemen.

Arwen – 1Af

Tijdens de lesuren van de basisvorming werken we
regelmatig vakoverschrijdend binnen de focussen
STEM en maatschappij. Tijdens deze vakoverschrijdende lesmomenten verdwijnen de vakgrenzen en ontdekken we ervaringsgericht de link tussen wiskunde
en natuurwetenschappen, tussen geschiedenis en burgerschap, etc.
Deze aanpak daagt de leerling uit en maakt krachtige
verbindingen tussen leerinhouden 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 leren te waarderen en uitgebreid te bespreken. Ze komen
in contact met audiovisuele en beeldende kunsten, literatuur en creatief schrijven, podiumkunsten en muziek.
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* STEM: Science, Technology, Engineering en Mathematics

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 leerlingen kiezen tussen drie opties:

v Algemene onderzoeksmodules: de leerlin-

gen doorlopen per semester twee onderzoeksmodules van telkens twee lesuren. Ze komen sowieso in contact met de onderzoeksmodules exacte
wetenschappen, menswetenschappen en taalwetenschappen. Voor de vierde onderzoeksmodule
kiezen ze tussen sport of kunst & creatie.

v Latijn: we zetten volop in op een zinvolle en ei-

gentijdse invulling van het vak Latijn. Woordenschat 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.

v Technische onderzoeksmodules:

ook hier
doorlopen de leerlingen per semester twee onderzoeksmodules van telkens twee lesuren. Ze komen
in contact met de onderzoeksmodules handelstechnieken, STEM-technieken en welzijnstechnieken. Voor de vierde onderzoeksmodule kiezen ze
tussen sport of kunst & creatie.

1e leerjaar B

1e leerjaar A

LESSENTABEL - EERSTE LEERJAAR A
Basisvorming
DOMEIN STEM
Wiskunde

4

Aardrijkskunde

2

Techniek

2

Natuurwetenschappen

1

DOMEIN MAATSCHAPPIJ

LESSENTABEL – EERSTE LEERJAAR B
Basisvorming
VAKKEN BINNEN EEN THEMAWERKING
Nederlands

5

Wiskunde

3

Natuurwetenschappen

2

MAVO

2

Frans

2

Engels

1

Nederlands

4

Geschiedenis

2

ICT & mediawijsheid

1

ICT en mediawijsheid

1

Leefsleutels

1

LICHAMELIJKE OPVOEDING

MODERNE VREEMDE TALEN

2

(Samen) bewegen, EHBO, Verkeerseducatie

Frans

3

Engels

2

CULTURELE EXPRESSIE

2

2

GODSDIENST / ZEDENLEER

2

TECHNIEK

4

LICHAMELIJKE OPVOEDING
(Samen) bewegen, EHBO, Verkeerseducatie
CULTURELE EXPRESSIE

2

GODSDIENST / ZEDENLEER

2

Keuzegedeelte
PRAKTISCHE ONDERZOEKSMODULES
Organisatie & welzijn (semester 1)

Keuzegedeelte
LATIJN
Latijn

2

ALGEMENE
MODULES

TECHNISCHE
MODULES

4

Algemene onderzoeksmodules:
Exacte-, Mens- en Taalwetenschappen

STEM (semester 2)
FLEX

3

TOTAAL lestijden per week

32

3

Technische onderzoeksmodules:
Handels-, STEM- en Welzijnstechnieken

3

Keuzemodules:
Kunst- of Sportwetenschappen

1

1

FLEX

1

1

1

TOTAAL lestijden per week

32

32

32

5

UITDAGEN EN ONDERSTEUNEN

Tweede leerjaar

Via een flexibel lesuur of flex-uur krijgen de leerlingen
de gelegenheid om begeleid zelfstandig leerstof uit verscheidene vakken in te oefenen of uit te diepen. Een flexcoach begeleidt hen hierin, voert regelmatig coachingsgesprekken en bekijkt samen met hen wat beter kan.

We zetten de contextrijke en ervaringsgerichte domeinwerking verder in het tweede jaar. Het keuzegedeelte wordt ingevuld met basisopties en twee
flex-uren.

EERSTE LEERJAAR B
Tijdens de basisoptie Sport pas ik de
wetenschappelijk kennis over het menselijke
lichaam toe tijdens het sporten.

Naenia – 2 basisoptie sport

Het eerste leerjaar B is bedoeld voor kinderen die
geen getuigschrift behaalden in het basisonderwijs.
Wie slaagt in het eerste leerjaar B kan overstappen
naar het tweede beroepsvoorbereidend leerjaar of
naar het eerste leerjaar A.
Ook in het eerste leerjaar B zetten we in op vakoverschrijdend en ervaringsgericht leren tijdens de basisvorming
door thematisch te werken binnen de algemene vakken.
In het keuzegedeelte dagen we de leerlingen, via drie
flex-uren, uit via projectwerk of ondersteunen we ze in
Nederlands of wiskunde. Daarnaast doorlopen de leerlingen twee onderzoeksmodules: organisatie & welzijn
en STEM.

Basisopties
De leerlingen van het tweede jaar A-stroom kiezen een
basisoptie. Deze basisoptie houdt vijf lesuren in. Wij bieden volgende basisopties aan:
Economie en organisatie
Klassieke talen
Maatschappij en welzijn
Moderne talen en
wetenschappen

Sport

De leerlingen van het tweede jaar B-stroom kiezen een
combinatie van basisopties. Zij kiezen uit economie en
organisatie, maatschappij en welzijn of STEM-technieken.
Economie, organisatie,
maatschappij en welzijn
STEM-technieken
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5 uur economie
4 uur Latijn
1 uur Grieks
5 uur maatschappij en welzijn
1 uur Nederlands
1 uur Frans
1 uur natuurwetenschappen
2 uur onderzoeksmodule exacte wetenschappen /
taalwetenschappen
3 uur sport
2 uur onderzoeksmodule sport en wetenschappen

5 uur economie en organisatie
5 uur maatschappij en welzijn
5 uur hout en bouw
5 uur mechanica

Basisvorming
DOMEIN STEM
Wiskunde

4

Natuurwetenschappen

2

Techniek

2

Aardrijkskunde

1

DOMEIN MAATSCHAPPIJ
Nederlands

4

Geschiedenis

1

Economie

2e leerjaar B

2e leerjaar A

LESSENTABEL - TWEEDE LEERJAAR A

Leerbegeleiding
LESSENTABEL – TWEEDE LEERJAAR B
in de eersteBasisvorming
graad
VAKKEN BINNEN EEN THEMAWERKING

Om de overgang van het lager naar het secundair on2
derwijs zo vlot mogelijk te laten verlopen, voorzien
wij
Wiskunde
2
in de eerste graad een goed uitgewerkt leerbegeleidingstraject.
MAVO
2
Nederlands

Frans

2

Engels

1

Economie

1

NATUURWETENSCHAPPEN (LABO)

1

1

LICHAMELIJKE OPVOEDING

2

Frans

3

CULTURELE EXPRESSIE

1

Engels

2

GODSDIENST / ZEDENLEER

2

2

TECHNIEK

(Samen) bewegen, EHBO, Verkeerseducatie

MODERNE VREEMDE TALEN

LICHAMELIJKE OPVOEDING

4
Keuzegedeelte

(Samen) bewegen, EHBO, Ergonomie
CULTURELE EXPRESSIE

1

GODSDIENST / ZEDENLEER

2

BASISOPTIE

10

Maatschappij, welzijn, economie & organisatie
STEM-technieken

Keuzegedeelte
BASISOPTIE

5

FLEX

2

FLEX

2

TOTAAL lestijden per week

32

TOTAAL lestijden per week

32
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Leerbegeleiding
in de eerste graad
Om de overgang van het lager naar het secundair
onderwijs zo vlot mogelijk te laten verlopen, voorzien wij in de eerste graad een goed uitgewerkt
leerbegeleidingstraject.

Flex-coaches
Tijdens de flex-uren in de eerste graad spelen de
flex-coaches een belangrijke rol. Ze coachen de leerlingen naar meer zelfstandigheid en inzicht in het eigen
leerproces.

Flexibele leertrajecten
In een gemoedelijke sfeer ontdek en ontplooi
je jezelf. Als je met iets zit, kan je terecht bij
bekwame leerlingenbegeleiders.

Louise Zaman
studente bachelor
communicatiewetenschappen

8

Leerlingen die meer uitdaging wensen, bieden we
flexibele leertrajecten aan. Ze krijgen de mogelijkheid
om extra vakken op te nemen of een uitdagingtraject
aan te gaan.

Examenvoorbereiding
De school biedt de leerlingen van de eerste graad examenvoorbereidingen aan tijdens de examenperiode.
Tijdens deze lessen bereiden de vakleerkrachten samen 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 eerste jaar hebben de leerlingen enkel examens voor Nederlands, Frans en wiskunde. Voor andere vakken geldt
er permanente evaluatie.

Remediëringstrajecten
We maken gebruik van gepersonaliseerde remediëringstrajecten om leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen en te helpen een beter resultaat te behalen.
Door hen tips & tricks, examenchecklists en uitgebreide 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. Ook kunnen
onze leerlingen tijdens de middagpauze deelnemen
aan ‘Start-to-study-sessies’, waarin ze leren samenvatten en studeren. De leerlingenbegeleiding werkte
hiervoor een traject uit gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar executieve functies.

De stem van de leerlingen is op het
Atheneum echt belangrijk. Het is een
school met een positieve en open
sfeer, waar pesten niet aanvaard
wordt en leerkrachten aandacht
hebben voor het welbevinden van de
leerlingen.

Eva Willems
maatschappelijk assistent
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De vernieuwde
tweede graad
In de tweede en derde graad bieden wij enkel algemeen secundair onderwijs (aso) of studierichtingen
met een doorstroomfinaliteit aan. Deze studierichtingen verzekeren een brede algemene vorming en
leggen een stevige basis voor universitaire studies en
andere vormen van hoger onderwijs.

Ik leerde zelfstandig werken, de grote
leerstofpakketten aanpakken en vooral
goed plannen.

Davina Van Meirhaeghe
master in de handelswetenschappen

Tijdens de focusweek dompelen we de leerlingen onder in een bepaald thema. De derdejaars kijken met een
kritische blik naar aan onze maatschappij in de burgerschapsweek en de vierdejaars komen alles te weten over
wetenschap, technologie en wiskunde in een STEMweek.

Basisvorming

Focus op (uitdagende) wiskunde

Binnen onze basisvorming kiezen we ervoor de nieuwe
sleutelcompetenties, zoals de burgerschapscompetenties en digitale competenties, te bereiken binnen
focuslabo’s en focusweken. Deze sleutelcompetenties
verbinden we aan inhoudelijke sleutelcompetenties uit
de traditionele vakken om zo diepgang te creëren en
krachtige verbindingen te leggen.

In de tweede graad krijgen alle leerlingen vijf lesuren
wiskunde. Deze vijf lesuren roosteren we per jaar op
hetzelfde moment. Zo maken de leerkrachten wiskunde
niveaugroepen. Dit heeft als voordeel dat leerlingen zonder uitdagende wiskunde in hun studierichting (humane
wetenschappen, sportwetenschappen en moderne talen), ook kunnen aansluiten bij de uitdagende wiskunde
of meer ondersteund kunnen worden.

Focuslabo’s
Onze derdejaars hebben een lesuur taallabo. Tijdens
dit lesuur behalen ze digitale competenties en burgerschapscompetenties aan de hand van talige thema’s. Ze
spreken, luisteren, kijken en lezen in verschillende talen
over diverse maatschappelijke thema’s. Die thema’s werken ze verder uit terwijl ze hun digitale competenties en
onderzoeksvaardigheden aanscherpen. In het vierde jaar
komt het wetenschapslabo aan bod, daarin onderzoeken
onze leerlingen duurzame en technologische thema’s.
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Focusweken

Specifiek gedeelte
Het specifieke gedeelte kenmerkt de studierichting.
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen gemotiveerd starten in het derde jaar en informeren ze dan
ook uitgebreid tijdens het tweede jaar. Wie de juiste
studierichting kiest, kent succeservaringen en blinkt
uit in wat hij doet. In drie studierichtingen (economische wetenschappen, Latijn en natuurwetenschappen) zit een uur uitdagende wiskunde in het specifieke gedeelte. Deze uitdagende wiskunde bevindt zich
op een abstracter niveau dan de wiskunde uit de basisvorming. Deze leerlingen moeten meer bewijzen
kennen en gaan dieper in op logica.

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 bovendien hoe de Griekse cultuur, via de Romeinen, tot bij
ons kwam en onze beschaving mee vorm gaf. Deze leerlingen hebben ook een uur uitdagende wiskunde.

Moderne talen

Tijdens het vak economie bestuderen leerlingen de economische werkelijkheid op een actieve en onderzoekende manier. Producenten en consumenten, de onderneming, de internationale handel en welvaart spelen hierin
een belangrijke rol. Ze maken ook kennis met boekhouden. Deze leerlingen hebben een uur uitdagende wiskunde.

Deze studierichting is bestemd voor leerlingen met een
brede talige en culturele interesse. Zij zijn hongerig naar
vele talen, spreken graag meerdere vreemde talen, zijn
nieuwsgierig naar hoe taal als systeem werkt en willen
weten wat de impact van taal op cultuur en samenleving
is. Zij lezen ook graag en staan open voor allerlei vormen
van literatuur. Leerlingen verdiepen in de eerste plaats
hun communicatievaardigheden in het Engels, Frans en
Nederlands. Daarnaast krijgen zij in het vierde jaar een
extra vreemde taal, namelijk het Duits.

Humane wetenschappen

Natuurwetenschappen

Tijdens het vak humane wetenschappen leer je vanuit
verschillende invalshoek te kijken naar individu en samenleving. Binnen deze vijf lesuren leer je verschillende
wetenschapsdomeinen kennen, zoals filosofie, kunstbeschouwing, gedragswetenschappen en sociale wetenschappen. Je leert kritische vragen stellen en omgaan
met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren.

Sportwetenschappen

Economische wetenschappen

Door de projecten, keuzevakken en
verschillende activiteiten zet het Atheneum
in op innovatie en kwaliteit.

Ries Vereecken
master in de industriële wetenschappen

In deze richting wordt de basis voor fysica, chemie en
biologie uitgebreid door dieper in te gaan op verschillende hoofdstukken en door proefondervindelijk te leren via practica. Deze leerlingen hebben een uur uitdagende wiskunde.

Deze studierichting omvat binnen het keuzegedeelte
meer biologie, chemie, fysica, wiskunde en sport. Ze bereidt voor op een wetenschappelijke studie, bijvoorbeeld
lichamelijke opvoeding, geneeskunde, biomedische wetenschappen, kinesitherapie, etc.
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Keuzegedeelte
In het vierde jaar en de derde graad heeft onze
school een heel gevarieerd aanbod aan keuzemogelijkheden, waarbij elke leerling de kans krijgt zich te
ontplooien en zich optimaal voor te bereiden op hogere studies.

Keuzevakken
De verschillende keuzevakken motiveren en
geven je een goede kijk op de mogelijkheden
in het hoger onderwijs.

Shannon Saerens
master in de criminologie

Leerlingen maken een keuze uit onderwerpen in de domeinen wetenschap, economie, taal, cultuur, pedagogiek,
etc. De keuzevakken worden gedurende één semester
tijdens twee opeenvolgende lesuren gegeven zodat een
projectmatige aanpak mogelijk is.
• Keuzevak toegepaste statistiek
Tijdens dit keuzevak leren leerlingen, aan de hand
van sociale vraagstukken, gegevens correct analyseren en krijgen ze inzicht in welke onderzoeksvragen we met behulp van statistische methoden
kunnen oplossen.
• Keuzevak studium generale
Tijdens dit keuzevak bespreken gastsprekers, onder
andere professoren van verschillende universiteiten, verscheidene uitdagende onderwerpen. Kennisverruiming en een kritische blik staan centraal.
• 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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Minorvakken
Onze minorvakken bereiden voor op een extra studiegebied in de derde graad, omdat sommige studierichtingen in de derde graad bestaan uit twee studiegebieden.
We raden vierdejaars sterk aan om in het tweede semester een minorvak te kiezen, zodat ze voorbereid zijn op
dit extra studiegebied Ze hebben de mogelijkheid om te
kiezen uit een minor Duits, een minor economie of een
minor wetenschappen.
Door de uitrol van de modernisering van de derde
graad in schooljaar 2023-2024 is het niet mogelijk al
lessentabellen te publiceren voor de derde graad. Onze
oude lessentabellen kan u raadplegen via onze website.

2E GRAAD

LESSENTABELLEN 2E GRAAD

Economische
Wetenschappen

Natuur
Wetenschappen

Sport
Wetenschappen

Latijn

Humane
Wetenschappen

Moderne
Talen

3e jaar

4e jaar

3e jaar

4e jaar

3e jaar

4e jaar

3e jaar

4e jaar

3e jaar

4e jaar

3e jaar

4e jaar

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

NEDERLANDS

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

FRANS

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ENGELS

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

TAALLABO

1

LEVENSBESCHOUWING
FOCUS OP TAAL

1

1

1
4

LATIJN

1

1

4
5

TAAL & COMMUNICATIE

3
2

DUITS
FOCUS OP MENS & MAATSCHAPPIJ
GESCHIEDENIS

2

ECONOMISCH BEWUSTZIJN

1

2

2
1

2

2
1

2

2
1

2

2
1

2

2
1

CULTUREEL BEWUSTZIJN

1

1

1

1

1

1

ECONOMIE

4

2

4

HUMANE WETENSCHAPPEN

5

5

FOCUS OP STEM
AARDRIJKSKUNDE

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

BIOLOGIE

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

CHEMIE

1

1

2

3

2

2

1

1

1

1

1

1

FYSICA

1

1

3

2

2

2

1

1

1

1

1

1

WISKUNDE

5

5

5

5

4*

4*

5

5

4*

4*

4*

4*

SPORT

2

2

2

2

4

6

2

2

2

2

2

2

WETENSCHAPSLABO

1

1

KEUZEVAKKEN OF MINORVAKKEN

2

2

TOTAAL lestijden per week

32

32

32

32

1
32*

32*

32

1

1

1

2

2

2

32

32*

32*

32*

32*

* met mogelijkheid tot 1 uur extra wiskunde uitdaging of ondersteuning (=33e lesuur)
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Een stevige basis
voor het
hoger onderwijs
Onze school biedt een brede kennisoverdracht, waarmee onze leerlingen hun toekomst in handen kunnen nemen.

Onderzoekscompetenties
De onderzoeksvaardigheden geven een sterke
basis voor het hoger onderwijs. Ik deed bij
de onderzoekspaper voor het vak Latijn veel
waardevolle kennis op.

Inanna Pringels
master in de rechten
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De onderzoekscompetenties in de derde graad stimuleren onderzoekend leren, een nieuwsgierige houding en
de wil om problemen op een systematische manier aan
te pakken. De vakleerkrachten begeleiden de leerlingen
actief in het ontwikkelen van hun onderzoeksvaardigheden, de opmaak van hun onderzoekspaper en het presenteren van hun bevindingen.

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

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

• Arne Haepers uit 1Ac krijgt tijdens de lessen wiskunde extra uitdagende oefeningen in programmeertalen en logica.
• Lise Heynderickx uit 4 Economie volgt fysica op
zelfstandige basis.

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 uitgewerkte begeleidingstrajecten m.b.t. hoogbegaafdheid, motivatie en faalangst. We zetten ook in op examenplanning,
effectieve studietips en een goed gebruik van de agenda.

Activiteiten
voor en door
leerlingen
Een lesdag is erg intensief, het is dan ook goed dat onze
leerlingen tijdens de middagpauze kunnen ontspannen.

Leerlingenraad
Onze actieve en geëngageerde leerlingenraad komt maandelijks samen en organiseert verscheidene acties en activiteiten. Ze verkoopt bijvoorbeeld chocolademelk voor het
goede doel en bevragen hun medeleerlingen over schoolse en maatschappelijke thema’s. Op dinsdag en donderdag
lenen zij gezelschapsspelletjes uit in de gaanderij.

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.

Radio Atheneum
Op vrijdagnamiddag is er wekelijks een klas verantwoordelijk voor de liedjes op de speelplaats. Ze maken een top 20
van hun klas en spelen ze af op de speelplaats.

Piekniek Ellentriek
In de warme maanden picknicken we op het grote grasplein
op het schoolterrein, met dekentjes en een streepje muziek.

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 verscheidene buslijnen samenkomen.

GO! atheneum Lokeren
Azalealaan 2
9160 Lokeren
09 348 18 18
info@atheneumlokeren.be
www.atheneumlokeren.be
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Inschrijven
Voor het eerste leerjaar A en B werken de Lokerse secundaire
scholen met een aanmeldingsprocedure. Aanmelden kan tussen
21 maart 2022 (vanaf 10 uur) en 22 april 2022 (tot 16 uur). Indien
je hulp wenst bij het aanmelden, kan je ons steeds contacteren
tijdens de schooluren. Wanneer je onze school toegewezen krijgt,
nemen wij contact op voor een definitieve inschrijving. Vanaf
zaterdag 7 mei 2022 van 9 tot 12 uur kan je vrij inschrijven
in het eerste leerjaar voor de dan nog beschikbare plaatsen.
De inschrijvingen in het tweede tot en met het zesde leerjaar
starten op dinsdag 10 april 2022 (vanaf 9 uur). Je meldt je aan
voor inschrijving via onze website www.atheneumlokeren.be.
Wij nemen contact op voor de definitieve inschrijving.
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