


GO! atheneum Veurne Centrum
Smissestraat 3
8630 Veurne
Telefoon: 058/31.10.89
Website: www.atheneumveurne.be
E-mail: dir.atheneumveurne@g-o.be

CLB GO! Connect
Klaverstraat 19
8000 Brugge
Telefoon: 050/44.50.10
Website: www.clbconnect.be
E-mail: info@clbconnect.be

GO! Internaat aan de Ijzer
Kaaskerkestraat 22
8600 Diksmuide
Telefoon: 051/51.92.61
Website: internaat-aan-de-ijzer.be
E-mail: beheerder@internaat-aan-de-ijzer.be

Facultatieve avondstudie
Elke werkdag: 16.00 u – 17.00 u 
behalve op woensdag.

Maaltijden (Prijzen onder voorbehoud)
Eigen lunchpakket (zonder kosten)
of
soep (€ 0,60)
of
warme maaltijd (soep + hoofdgerecht, € 4,90)

INFOAVOND
Maandag 15 maart 2021

(18 u. – 19 u.)

OPEN SCHOOL
Vrijdag 23 april 2021
(17.30 u. – 19.30 u.)

Dagindeling: (onder voorbehoud)
1e – 2e jaar: voormiddag 4 lestijden (middagpauze om 12.00 u.), namiddag 3 lestijden.
3e jaar: voormiddag 4 lestijden (middagpauze om 12.00 u.), namiddag 2 (uitzonderlijk), 3 (meestal) of 4 lestijden.
4e – 5e – 6e jaar: voormiddag 5 lestijden (middagpauze om 12.50 u.), namiddag in principe 2 of 3 lestijden.

   Lesuur 1 2 3 4 5 6 7 8 9
   Begin 8.25 u. 9.15 u. 10.05 u. 10.30 u.* 11.20 u.* 12.10 u. 13.00 u. 13.20 u. 14.10 u. 15.00 u. 15.50 u. 16.00 u.

Leerjaar
1e – 2e Les Les Pauze Les Les Middagpauze Les Les** Les

3e Les Les Pauze Les Les Middagpauze Les Les** Les Pauze Les***
4e – 5e – 6e Les Les Pauze Les Les Les Middagpauze Les** Les Pauze Les***

* Woensdag: pauze 10.05 u. – 10.15 u., 3e lesuur 10.15 u. – 11.05 u. en 4e lesuur 11.05 u. – 11.55 u. (3e – 4e – 5e – 6e jaar: uitzonderlijk tot 12.45 u.).
** In uitzonderlijke omstandigheden kan het 7e lesuur het laatste lesuur zijn, maar leerlingen mogen de school nooit verlaten voor 15.00 u.
*** Het 9e lesuur (16 u. – 16.50 u.) wordt enkel ingericht voor het 3e, 4e, 5e en 6e jaar en vermeden indien mogelijk.
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“Sterk in talentontwikkeling”. 
Dat is het motto van GO! 
atheneum Veurne Centrum. 
Als school zetten wij volop in 
op de bredere ontwikkeling 
van alle talenten van elke 
individuele leerling via een 
innovatief, geactualiseerd en 
maatschappelijk relevant
studieaanbod. Sinds jaar en 
dag staan wij garant voor 
kwaliteitsonderwijs met een 
solide basis voor 
vervolgstudies met aandacht 
voor maatschappelijke en 
technologische evoluties.

Desondanks zijn we meer dan
een instituut dat kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengt. Onze 
leerlingen komen terecht in een veilige haven waar ze zichzelf kunnen 
zijn en waar ze zich thuis voelen. Dankzij onze doorgedreven 
leerlingbegeleiding worden ze optimaal ondersteund. Talrijke
keuzemogelijkheden bieden hen bovendien de kans om persoonlijke 
accenten te leggen, die hen optimaal voorbereiden op hoger onderwijs 
en/of de arbeidsmarkt.

Ook leren wij onze leerlingen de vaardigheden aan om zich als actieve, 
solidaire wereldburgers te profileren. Hierdoor zijn ze in staat om vlot 
met verandering om te gaan, creatief te zijn, met een open blik
problemen het hoofd te bieden, respectvol met elkaar om te gaan, 
bewuste, eigen keuzes te maken… Bij ons staat bijgevolg de leerling 
centraal, maar tegelijkertijd wordt het welzijn van iedereen op school 
gevrijwaard door duidelijke regels en afspraken. Onze actieve 
ouderraad-vriendenkring, schoolraad en de leerlingenraad helpen waar 
mogelijk mee bij het uitzetten van de krijtlijnen van onze werking.

Ons aanbod? Binnen het aso, of de doorstroomfinaliteit, bieden wij een 
brede waaier aan richtingen aan. Daarna kunnen leerlingen doorstromen
naar nagenoeg alle domeinen binnen het hoger onderwijs: Klassieke en 
Moderne Talen, Wiskunde en Wetenschappen, Economische en Humane 
Wetenschappen in aso en Handel (Bedrijf en organisatie) en Toerisme in 
tso, of de dubbele finaliteit. Deze laatste richtingen staan in onze regio 
niet enkel garant voor onmiddellijke tewerkstelling na het behalen van 
het diploma, ook doorstromen naar het hoger onderwijs is mogelijk.

Deze brochure heeft tot doel een gezonde nieuwsgierigheid op te wekken 
naar het leven binnen en buiten de muren van onze school. Zoals een 
bepaalde keukenproducent het zou zeggen: “Wie een goede school 
zoekt, moet zeker ook eens bij ons langskomen. Pas dan is het mogelijk 
om de juiste keuze te maken.” Neem gerust contact met ons op met 
eventuele vragen. Wij staan iedereen met veel plezier te woord.

Ir. Eddy Caluwaerts
Directeur GO! atheneum Veurne Centrum
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ONZE TROEVEN

Moderne infrastructuur

Recent investeerden we fors in een 
nieuwbouw en renoveerden we een 
volledige vleugel. Dit heeft geleid tot een 
aangename leer- en leefomgeving voor alle 
leerlingen, die nu beschikken over een open 
leercentrum, een polyvalente zaal en 
nieuwe klassen. De school is volledig 
uitgerust met Wi-Fi, computers, laptops, 
TV’s, beamers en smartboards.

STERK IN TALENTONWIKKELING

We bieden onze leerlingen een uitgebreid en 
kwalitatief studieaanbod aan. Het basispakket van 27
lestijden traditionele vakken en 1 lestijd studieboost 
per week vullen onze leerlingen van het eerste jaar 
aan met 4 wekelijkse lestijden uit in totaal maar liefst 
12 keuzemodules. De wekelijkse lestijd ‘studieboost’ 
biedt individuele remediëring, verdieping, verbreding 
en/of verkenning van studiemogelijkheden. Die 
nadruk op het ontdekken en ontwikkelen van talenten 
wordt doorgetrokken tot in het zesde jaar, via een 
intensieve onderwijsloopbaanbegeleiding.

De ervaring met wetenschappen en STEM waarvoor 
onze school gekend is, vertaalt zich in het aanbieden 
van STEM in alle leerjaren, sinds schooljaar 2020-
2021 – in het kader van de onderwijsvernieuwing –
bieden we ook de basisoptie STEM-Wetenschappen in 
het tweede leerjaar van de eerste graad aan. Ook 
onze jarenlange ervaring met Sport trekken we door, 
via keuzemodules in de eerste graad en in alle jaren 
van de richting Humane Wetenschappen.

Over de keuzemogelijkheden werd grondig 
nagedacht om maximaal voor te bereiden op het 
hoger onderwijs. Onze tso-richtingen sluiten nauw 
aan op het aso-aanbod: binnen het domein economie
en organisatie is een naadloze overgang naar 
Toerisme en/of Handel mogelijk. Terwijl onze 
leerlingen uit de aso-richtingen meer theoretisch 
onderlegd worden - met als doel een vlotte 
doorstroom naar hoger onderwijs te garanderen -
wordt de focus binnen de tso-richtingen ook gelegd 
op de praktijk. Leerlingen uit deze richtingen kunnen 
zowel de stap zetten naar het hoger onderwijs als zich 
rechtstreeks aanbieden op de arbeidsmarkt.

Onderwijsloopbaanbegeleiding

We leggen de lat hoog. Dan is het niet meer 
dan normaal dat we de leerlingen ondersteunen 
in hun onderwijsloopbaan. Via de ‘Wathoe?-
methode’ leren onze leerlingen stapsgewijs 
studeren. Een goede planning, diverse 
studeertechnieken en een goed inzicht in eigen 
sterktes en zwaktes helpt hen (ook grote) 
leerstofpakketten te verwerken en 
studiekeuzes te maken.

Ouderraad - Vriendenkring

Ouders worden gehoord in onze school via regelmatig 
overleg met de ‘Vriendenkring’. Deze organiseert ook 
diverse activiteiten ter ondersteuning van de 
school/leerlingen. Alle ouders die deel wensen uit te 
maken van de ouderraad zijn van harte welkom om 
aan te sluiten of vrijblijvend te helpen bij één van de 
activiteiten.

Actieve leerlingenraden

Bij ons bestaat leerlingenparticipatie niet 
enkel op papier. Twee leerlingenraden (één 
voor de leerlingen van het eerste jaar tot het 
derde jaar en één voor de leerlingen van het 
vierde jaar tot het zesde jaar) werken actief 
mee aan het reilen en zeilen op school en zijn 
vertegenwoordigd in de schoolraad. Hun 
mening en adviezen worden dus ter harte 
genomen en zowel het lerarenteam als de 
directie communiceren op regelmatige basis 
en in een constructieve sfeer met hen.

De leerlingenraden organiseren eveneens 
verschillende acties om het welbevinden van 
alle leden van onze schoolfamilie nog extra te 
verstevigen. Hier wordt het nuttige aan het 
aangename gekoppeld: wetenschappelijke 
studies hebben uitgewezen dat wie zich goed 
voelt in een organisatie beter presteert.
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VOOROORDELEN VERSUS REALITEIT

Naar het secundair: een grote sprong?

We beseffen ten volle dat de overstap van het lager 
naar secundair onderwijs angst of enige 
onwennigheid met zich mee kan brengen. De ene 
‘meester’ of ‘juf’ van het zesde leerjaar wordt 
vervangen door een groep ‘meneren en 
mevrouwen’, er worden examens ingericht en de 
korte wandeling of fietstocht naar school wordt een 
langere rit. Wij proberen hier op in te spelen via een 
onthaaldag, het bijbrengen van studie- en 
planningstechnieken en klastitularissen die een 
zelfde soort vertrouwen bieden als de leerkracht van 
de basisschool. Leerlingen kunnen uiteraard een 
leerkracht naar keuze in vertrouwen nemen. 
Daarnaast staan drie leerlingbegeleiders dagelijks 
paraat om de zorgen en problemen van individuele 
leerlingen van de baan te helpen. Het spreekt voor 
zich dat u als ouder ook altijd terecht kan bij de 
directie.

Traditie en nuttige vernieuwing

Ruim 160 jaar geleden behaalden de eerste 
leerlingen hun diploma op onze school. Inmiddels 
kunnen we een lange lijst van oud-leerlingen met 
schitterende carrières voorleggen. Jaar na jaar 
blijven we werken aan kwaliteitsvol onderwijs en 
verbetering waar mogelijk. Een mix van traditionele 
en innoverende werkvormen zorgt voor een optimale 
realisatie van eindtermen en leerplandoelstellingen. 
GO! atheneum Veurne Centrum staat voor 
kwalitatief onderwijs, aangepast aan de vraag van de 
(snel veranderende) maatschappij en het hoger 
onderwijs.

Een veilige campus

Alle normale lesactiviteiten (dus inclusief 
keuzemodules) gaan door op 1 campus. Deze 
is voor onze leerlingen toegankelijk via de 
rustige Handboogstraat.

Als de leerlingen zich - bijvoorbeeld in het 
kader van sportactiviteiten of uitstappen -
toch buiten de school moeten begeven, 
gebeurt dat steeds onder het toeziend oog 
van de leerkrachten.

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Dat de leerling centraal staat, impliceert niet 
dat er totale vrijheid heerst. We scheppen 
een kader dat aan onze leerlingen de 
mogelijkheid biedt zich te ontwikkelen tot 
jongvolwassenen. Hierbij worden zij 
gewezen op hun verantwoordelijkheden en 
moeten de gemaakte afspraken nageleefd 
worden. Wederzijds respect tussen alle 
actoren van de school staat centraal in ons 
pedagogisch project. Een duidelijke, 
consequente en open communicatie tussen 
personeelsleden, leerlingen en ouders zorgt 
ervoor dat conflicten zo snel mogelijk 
opgelost worden of dat waar mogelijk een 
compromis gevonden wordt.
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ECONOMIE EN ORGANISATIE

Gefascineerd door cijfers of een geboren 
ondernemer? Dit is iets voor jou! De focus 
ligt onder meer op de ontwikkeling van de 
economie, lokale economische activiteiten, 
de geheimen van de boekhouding en het 
maken van volledige financiële plannen. In 
de derde graad wordt de pool economie 
gecombineerd met de polen wiskunde (acht 
lestijden per week) of moderne talen of kan 
je kiezen voor een wat meer praktisch 
gerichte opleiding Handel.

Naast diverse masteropleidingen als 
Toegepaste Economische Wetenschappen, 
Handelsingenieur … kan je daarna  
economisch gerichte bacheloropleidingen 
zoals bedrijfsmanagement aanvatten.

WETENSCHAPPEN, WISKUNDE, STEM 

STEM (Science, Technology, Engineering,
Mathematics, een volledige integratie van 
wetenschappen, technologie, ingenieurs-
technieken en wiskunde) kan je vanaf het 
eerste tot en met het zesde jaar kiezen in 
onze school. Vanaf 2020-2021 wordt STEM-
Wetenschappen zelfs een volwaardige 
basisoptie in het tweede jaar. In de derde 
graad worden ‘project STEM’ aangeboden 
met een stevig pakket wiskunde (8 
lestijden).

Diverse masteropleidingen als ingenieurs-
wetenschappen en geneeskunde vormen 
een logisch vervolg op deze keuze.

TAAL EN CULTUUR

Klassieke Talen
Latijn vormt de basis van een brede 
algemene vorming, eerst via keuzemodules 
van 2 (met inhaaltraject als mogelijkheid)
of 4 lestijden per week. In het tweede jaar 
zijn er dat 5 (Latijn en initiatie Grieks), 
daarna telkens 4. 

Moderne Talen

Nederlands en vreemde talen worden 
grondig bestudeerd: Engels en Frans (vanaf 
het eerste jaar), Duits (vanaf het 4e jaar in 
de opties en polen Moderne Talen en in tso) 
en Spaans (als optie in de derde graad 
Moderne Talen).

Masteropleidingen als Taal- en letterkunde, 
Rechten, Geschiedenis … behoren voor 
beide keuzes tot de mogelijkheden.

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

Creatieve en sportieve leerlingen vinden hun 
gading in de modules cultuur en/of sport 
(eerste jaar). Zij kunnen hun talenten verder 
ontwikkelen in de pool Humane 
Wetenschappen, optie Cultuur of optie 
Sport.

De richting Humane Wetenschappen bereidt 
voor op jobs in de sociale en/of medische 
sector: leraar, verpleegkunde, psychologie, 
ergotherapie … Wie in de gezondheidszorg 
wil, wordt in de derde graad aangeraden te 
kiezen voor de opties Sport of Wiskunde, 
waar het vak paramedische wetenschappen 
aangeboden wordt.

BLOEMLEZING UIT ONS AANBOD
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EERSTE
GRAAD

A
-

Stroom

EERSTE LEERJAAR A – KEUZEMODULES (lestijden/week) 1x4 of 2x2

LATIJN, STEM (4)
CULTUUR, ONDERNEMEN, LATIJN, SPORT, WETENSCHAPPEN (2)

TWEEDE LEERJAAR A – BASISOPTIES (opties)

KLASSIEKE TALEN (keuze: wetenschappelijk werk)
ECONOMIE en ORGANISATIE (keuze: sport, cultuur)
MODERNE TALEN en WETENSCHAPPEN (keuze: sport, cultuur)
STEM-WETENSCHAPPEN (keuze: wetenschappelijk werk)

TWEEDE 
GRAAD

DERDE LEERJAAR ASO – RICHTINGEN (OPTIES)

LATIJN
ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN
HUMANE WETENSCHAPPEN (CULTUUR, SPORT)
WETENSCHAPPEN (STEM, WETENSCHAPPELIJK WERK)

DERDE LEERJAAR TSO – RICHTINGEN

BEDRIJF EN ORGANISATIE
TOERISME

VIERDE LEERJAAR ASO – RICHTINGEN (OPTIES)

LATIJN (MODERNE TALEN, WISKUNDE)
ECONOMIE (MODERNE TALEN, WISKUNDE)
HUMANE WETENSCHAPPEN (CULTUUR, MODERNE TALEN, SPORT)
WETENSCHAPPEN (STEM, WETENSCHAPPELIJK WERK)

VIERDE LEERJAAR TSO – RICHTINGEN

HANDEL, TOERISME

DERDE 
GRAAD

VIJFDE EN ZESDE LEERJAAR ASO – RICHTINGEN (OPTIES)

LATIJN-MODERNE TALEN (SPAANS, WISKUNDE)
LATIJN-WISKUNDE
ECONOMIE-MODERNE TALEN (SPAANS, WISKUNDE)
ECONOMIE-WISKUNDE
HUMANE WETENSCHAPPEN (CULTUUR, SPORT, WISKUNDE)
MODERNE TALEN WETENSCHAPPEN (STEM)
WETENSCHAPPEN-WISKUNDE (STEM)

VIJFDE EN ZESDE LEERJAAR TSO – RICHTINGEN

HANDEL, TOERISME

STUDIERICHTINGEN EN OPTIES

7
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KOSTPRIJS

Bijdrage van de ouders

Bijdrage voor schoolmateriaal

Dit omvat:
- de huur van  handboeken;
- de aankoop van  leerwerkboeken;
- de aankoop van 1 toetsenblok en 1 schoolagenda;
- de aankoop van sportkledij met het schoollogo.

Het bedrag is exclusief 30 euro waarborg (voor de 
huurboeken, terugbetaald wanneer die volledig en 
in goede staat teruggegeven worden op het einde 
van het schooljaar).

De totale kost kan verschillen per leerjaar en per 
studierichting (of optie)

We vragen een voorschot van 200 euro in het begin 
van het schooljaar (eind augustus, bij het ophalen 
van de boeken) of bij inschrijving in de loop van het 
schooljaar.

De toegang tot GO! atheneum Veurne Centrum is gratis. Daarnaast proberen we de schoolkosten zo veel 
mogelijk te beperken. Handboeken kunnen aan een voordelig tarief gehuurd worden in plaats van aangekocht 
dankzij ‘de Bond’ (van oud-leerlingen en vrienden van het Gemeenschapsonderwijs). Deze biedt in uitzonderlijke 
situaties ook ondersteuning om extra schoolkosten te financieren.

Bijdrage voor extra-murosactiviteiten

Deze worden op voorhand opgehaald door de 
organiserende leerkracht(en), de klastitularis of het 
secretariaat. Het is ook mogelijk dat het bedrag via 
overschrijving geïnd wordt.

Hoe verloopt de betaling?

Na het voorschot en de waarborg in augustus volgen 
enkele tussentijdse facturen doorheen het schooljaar 
en een eindafrekening in mei of juni. Zesdejaars en 
vijfdejaars Toerisme betalen in augustus €100 extra 
als voorschot voor de GWP. 

KOSTPRIJS

Schatting van de schoolkosten (op basis van vorige schooljaren):

Leerjaar Huur 
boeken

Werk-
boeken

Kopieën Extra 
muros

ICT Sport-
kledij en 
sportdag

Totaal

1ste jaar 30 160 40 100 30 30 390
2de jaar 30 150 50 100 30 30 440
ASO
3de jaar aso 40 180 60 100 30 30 460
4de jaar aso 40 150 70 150 30 30 440
5de jaar aso 40 100 70 100 30 30 360
6de jaar aso 40 110 60 350 30 30 600
TSO
3de jaar tso 10 150 50 100 30 30 410
4de jaar tso 10 170 70 150 30 30 450
5de jaar Handel 10 140 70 100 30 30 380
5de jaar Toerisme 10 120 90 400 30 30 680
6de jaar Handel 10 120 90 350 30 30 640
6de jaar Toerisme 10 110 90 400 30 30 660

8



LEERLINGCOACHING

Elke ochtend stappen ruim vierhonderd jongeren door onze schoolpoort. Ze volgen les, ze hebben vrienden, 
ze leren studeren en ze ontspannen zich. Kortom, ze zetten elke dag stappen op weg naar zelfstandigheid. 
Het leven tussen twaalf en achttien jaar is boeiend en leerrijk, maar kan ook al eens verwarrend en lastig zijn.

Daarom vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen goed worden begeleid en een aanspreekpunt hebben als 
het even moeilijk gaat. Elke leerkracht is bereid te luisteren naar de kleine en grote zorgen van de leerlingen. 
Soms blijkt dat echter niet voldoende en moeten we op zoek naar een meer gerichte aanpak. 

Drie leerlingencoaches coördineren de leerlingbegeleiding. Ze werken steeds samen met het hele lerarenteam, 
de ouders en het CLB. We hebben vertrouwen in de talenten van onze jongeren en we proberen hen te 
ondersteunen door hen in deze talenten te coachen, hen aan te sporen zelf oplossingen te zoeken, zodat ze 
uitgroeien tot weerbare volwassenen.

De eerstejaars worden ondersteund door de Wathoe?-studiemethode die hen helpt om geleidelijk grotere 
leerstofpakketten te verwerken en goed te plannen. Deze methode wordt voortgezet in de tweede en derde 
graad, waarbij ze de methode steeds zelfstandiger hanteren. 

Voor leerlingen met een leerstoornis stellen we een individueel handelingsplan op om ook hun slaagkansen te 
optimaliseren. Wij geven met veel plezier meer uitleg bij vragen rond specifieke problemen!

Studie- en onderwijsloopbaanbegeleiding

Een goede studiekeuze maken is bepalend voor de schoolloopbaan en het latere leven van onze leerlingen, 
maar de juiste keuze maken is niet altijd evident. Dit geldt zowel voor, tijdens of na het secundair onderwijs. 
Ons team van leerlingenbegeleiders ondersteunt onze leerlingen hierbij en organiseert allerhande activiteiten 
om voor iedereen een opleiding op maat te vinden.

In het laatste jaar van de eerste en tweede graad wordt dieper ingegaan op de vervolgstudies, door 
leerkrachten, leerlingbegeleiders én door de leerlingen van hogere jaren die hun ervaringen delen op 
minibeurzen. Leerlingen worden aangemoedigd om onder meer via de website www.onderwijskiezer.be de 
vele mogelijkheden, binnen of buiten onze school, te ontdekken. Alle laatstejaars komen via ‘Columbus’ te 
weten welke richtingen van het hoger onderwijs aansluiten bij hun vooropleiding en hun talenten. Met die 
bagage op zak nemen ze deel aan de studie- en informatiedagen van het departement onderwijs en de centra 
voor leerlingbegeleiding. Dat wordt aangevuld met informatiesessies op school en sprekers van de hogescholen 
en universiteiten. Individuele vragen worden beantwoord door leerkrachten, leerlingbegeleiders en het CLB.
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Wij bieden volgende 
keuzemodules aan:

- Cultuur (2u)
- Latijn (4u of 2u)
- Ondernemen (2u)
- Sport (2u)
- STEM (4u)
- Wetenschappen (2u)

EERSTE GRAAD 1e JAAR: TALENTEN ONTDEKKEN

In de eerste graad is het vooral onze bedoeling om de 
leerlingen te laten proeven van verschillende 
vakgebieden, zodat ze wat studiekeuze betreft alle 
mogelijkheden open houden. Op het einde van de 
eerste graad hebben ze dan meer ervaring om een 
geschikte keuze te maken. We realiseren dat doel 
door in het eerste jaar vier lestijden per week via 
keuzemodules (1 x 4u of 2 x 2u lestijden) aan te 
bieden. In het tweede jaar kan de leerling vijf
lestijden per week via basisopties en keuzevakken 
invullen.

Met Studieboost (1u) willen wij leerlingen die een extra duwtje in de rug kunnen gebruiken meer ondersteuning 
aanbieden. Moeite met wiskunde, Frans of studeren in het algemeen? Een aantal vakleerkrachten stuurt tijdens 
deze lestijd elke individuele leerling bij waar nodig of biedt extra uitbreidingsoefeningen aan voor de 
allersterksten.

EERSTE GRAAD A-STROOM: 1e jaar

B
A
S
I
S

1
A

VAKNAAM LESTIJDEN
Nederlands 5

M
O
D
U
L
E
S

4 LESTIJDEN
Wiskunde 5
Wetenschappen en techniek 3 Latijn
Frans 3 STEM
Engels 2

2 LESTIJDEN
Aardrijkskunde 2
Beeld en muziek 2 Cultuur
Sport en gezondheid 2 Latijn
Geschiedenis 1 Ondernemen
Godsdienst of NC Zedenleer 2 Sport
Studieboost (i) 1 Wetenschappen

TOTAAL (LESTIJDEN PER WEEK) 28 4 (ii)

(i) De lestijd ‘studieboost’ kan omvatten:
- remediëring (algemeen: studieplanning/studiemethode en vakspecifiek, vrijwillig of verplicht);
- uitdaging (verdieping via begeleid zelfstandig leren, vrijwillig);
- verkenning (van andere modules, onderwijsloopbaanbegeleiding, vrijwillig of verplicht).

(ii) De 4 lestijden modules kunnen opgenomen worden als 1 x 4 lestijden (Latijn of STEM) of 2 x 2 lestijden (2 modules te kiezen uit 
Cultuur, Latijn, Ondernemen, Sport en Wetenschappen).
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Latijn

Welkom in de klassieke oudheid! Sommigen kennen de 
Romeinen waarschijnlijk al uit de verhalen van Asterix. 
Welke taal spraken zij nu echt? Je komt het allemaal te 
weten in de module Latijn. Het aangeleerde 
vocabularium en de grammatica vormen bovendien een 
uitstekende basis voor het aanleren van moderne talen. 
De verhalen die je vertaalt uit het Latijn zijn vaak 
spannend en leerrijk. Als je kiest voor deze optie, wordt 
je geheugen getraind en leer je logisch redeneren en 
probleemoplossend denken. Deze vaardigheden kan je 
later gebruiken in heel wat andere vakken.

In het eerste jaar kan je Latijn (4u) kiezen of Latijn (2u) 
combineren met cultuur (2u), ondernemen (2u), sport 
(2u) of wetenschappen (2u).

Cultuur

Ben je een creatieve 
duizendpoot? Leef je voor 
jouw muziekinstrument of 
voor het podium? Of breng je 
met potlood en penseel graag 
kleurrijke kunst voort? Dan 
kan deze cultuurmodule je 
vast bekoren. Je proeft van 
kunst in al zijn vormen en gaat 
op ontdekking in de wereld 
van cultuur. Heeft de 
cultuurmicrobe jou te pakken, 
dan kan je in de tweede graad 
bijvoorbeeld kiezen voor 
humane wetenschappen of 
toerisme.

In het eerste jaar kan je 
cultuur (2u) combineren met 
Latijn (2u), ondernemen (2u), 
sport (2u) of wetenschappen 
(2u).

Ondernemen

Droom je van een bestaan als ondernemer? Dan is deze 
module jou op het lijf geschreven. Je trekt erop uit om 
ondernemers te interviewen, je zet samen met je 
klasgenoten een fictief bedrijfje op en je verdiept je in 
de basisbeginselen van de economie. Wil je na de eerste 
graad je economische talenten verder ontplooien, kies 
dan voor de pool economie (aso) of de richting handel 
(tso).

In het eerste jaar kan je ondernemen (2u) combineren 
met cultuur (2u), Latijn (2u), sport (2u) of 
wetenschappen (2u).

STEM

Zoek je praktische toepassingen achter wiskunde en 
wetenschappen? Ben je benieuwd hoe een raket vliegt 
en … wil je er zelf één ontwerpen? Welkom in de module 
STEM, waarin wetenschap (science), technologie 
(technology), ingenieurswetenschappen (engineering) 
en wiskunde (mathematics) elkaar de hand reiken. De 
wondere wereld van onder meer de informatica, 
robotica, research en development zullen hun geheimen 
stap voor stap prijsgeven. Al die toepassingen zullen 
wetenschappen en wiskunde in de tweede en derde 
graad een pak aantrekkelijker maken.

Voor deze module worden vier lestijden per week 
uitgetrokken: ze kan dus niet gecombineerd worden met 
een andere module.

Sport

Leef jij onder het motto ‘mens sana in corpore sano’? 
Dan zijn twee extra lestijden sport per week jou op het 
lijf geschreven. Jij doet meer expertise op in de 
verschillende sportdisciplines uit de lessen lichamelijke 
opvoeding en je komt in contact met andere, minder 
bekende sporten.

In het eerste jaar kan je sport (2u) combineren met 
cultuur (2u), Latijn (2u), ondernemen (2u) of 
wetenschappen (2u).

EERSTE GRAAD 1e JAAR: MODULES

Wetenschappen

Denk jij ook zo vaak na over de 
werking van de wereld rondom 
jou? Alle geheimen daarvan 
worden onthuld in de module 
natuurwetenschappen, waarin 
aardrijkskunde, biologie, 
chemie, fysica en wiskunde 
elkaar ontmoeten. Niet enkel op 
theoretisch vlak: je bestudeert 
de natuurverschijnselen ook 
proefondervindelijk in onze 
goed uitgeruste labo’s en/of het 
technieklokaal. Smaakt dit naar 
meer? Kies dan in de tweede 
graad voor de richting 
wetenschappen.

In het eerste jaar kan je 
wetenschappen (2u) 
combineren met cultuur (2u), 
Latijn (2u), ondernemen (2u) of 
sport (2u).
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EERSTE GRAAD 2e JAAR: TALENTEN VERDER ONTDEKKEN

EERSTE GRAAD A-STROOM: 2e jaar

BASISOPTIES Klassieke 
Talen

Moderne Talen  
en 

Wetenschappen

STEM 
–

Wet.

Economie 
en

organisatie
MODULES WW CULT

UUR
SPORT WW CULT SPORT

VAKKEN LESTIJDEN PER WEEK

Nederlands 4 4 4 4 4 4

Wiskunde 4 4 4 4 4 4

Wetenschappen en techniek 3 3 3 3 3 3

Frans 2 2 2 2 2 2

Engels 2 2 2 2 2 2

Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1

Beeld 1 1 1 1 1 1

Sport en gezondheid 2 2 2 2 2 2

Geschiedenis 2 2 2 2 2 2

Godsdienst of NC Zedenleer 2 2 2 2 2 2

Sociale en economische wet. 1 1 1 1 1 1

Studieboost 1 1 1 1 1 1

Latijn 5

Moderne talen 3 3

Wetenschappen 2 2

STEM-wetenschappen 5

Economie en organisatie 5 5

Cultuur 2 2

Sport 2 2

Wetenschappelijk Werk 2 2

TOTAAL (LESTIJDEN/WEEK) 32 32 32 32 32 32

* wet. = wetenschappen 
   ww = wetenschappelijk werk

In het tweede leerjaar van de eerste graad krijgen alle leerlingen 25 lestijden basisvorming, aangevuld met 5 
lestijden, specifiek voor de gekozen basisoptie en 2 lestijden keuzemodules (in de basisoptie Klassieke Talen 
zijn deze twee lestijden ingevuld met wetenschappelijk werk).

Wij bieden volgende basisopties aan:

- KLASSIEKE TALEN (Latijn met initiatie Grieks)

- MODERNE TALEN EN WETENSCHAPPEN met:
o 3 extra lestijden talen (Nederlands, Frans, Engels) en
o 2 extra lestijden wetenschappen

- STEM-WETENSCHAPPEN

- ECONOMIE EN ORGANISATIE
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Klassieke talen

Beviel de allereerste kennismaking met de Romeinse 
taal en cultuur je? Wil je je graag verder verdiepen in 
de intrigerende wereld van de klassieke oudheid? Dat 
kan in de richting Klassieke Talen. Ook Grieks (1) 
wordt in het tweede jaar voor het eerst 
geïntroduceerd. Met een gezonde interesse in talen, 
cultuur en een gezonde dosis werklust en 
nieuwsgierigheid zit je hier aan het juiste adres.

In deze richting worden Latijn en initiatie Grieks (5) 
aangevuld met Wetenschappelijk Werk (2).

STEM-Wetenschappen

Was je altijd al gefascineerd door technologie en wil je 
nu toch wel eens weten hoe je de werking van 
toestellen kan verklaren en hoe je ze zelf kan 
ontwerpen? Wil je de toepassingen zien van al die 
wiskunde en natuurwetenschappen? Kies dan voor de 
basisoptie STEM-Wetenschappen.

In deze richting wordt STEM-Wetenschappen (5) 
aangevuld met Wetenschappelijk Werk.

Economie en Organisatie

Droom je van een eigen bedrijf? Ben je geboeid 
door consumentengedrag? Wil je meer te weten 
komen over het reilen en zeilen van de financiële 
wereld? De richting Economie en Organisatie 
brengt je de economische basisbeginselen bij, die 
je nadien in de richting Economie of Handel kan 
verzilveren.

In deze richting kan je je basisoptie aanvullen met 
Sport (2) of Cultuur (2).

Moderne Talen en Wetenschappen

Een lessenpakket met meer taal én meer 
wetenschappen? In de richting Moderne Talen en 
Wetenschappen kan je je talenknobbel en je 
wetenschappelijke vernuft in de praktijk omzetten. 
Zo scherp je met een extra uur Frans, Nederlands 
en Engels jouw communicatieve vaardigheden 
verder aan en mag je met twee extra uren 
natuurwetenschappen alvast je laboschort 
vastsjorren.

In deze richting kan je naast je basisoptie kiezen 
voor Sport (2) of Cultuur (2).

EERSTE GRAAD 2e JAAR: BASISOPTIES
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TWEEDE GRAAD: onderwijsvernieuwing

Het logische vervolg op de vernieuwde eerste 
graad

De onderwijsvernieuwing zal in schooljaar 2021-2022 
het eerste leerjaar van de tweede graad – het derde
jaar secundair onderwijs – bereiken. Een gewijzigde 
structuur, nieuwe benamingen voor de richtingen en een 
andere invulling van de lessentabellen, eindtermen en 
leerplandoelstellingen zijn het logische gevolg. In onze 
school wordt de onderwijskwaliteit gegarandeerd door 
een open vizier voor verandering, zonder evenwel alles 
op losse schroeven te zetten. De vernieuwing moet 
immers een verbetering betekenen, meer kansen om te 
ontwikkelen als wereldburger én meer kansen om te 
slagen in hoger onderwijs of succesvol te zijn op de 
arbeidsmarkt.
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Wat blijft bewaard en wat verandert er nu precies?

De benamingen aso en tso blijven bestaan, maar de aso-
richtingen vallen voortaan onder de doorstroomfinaliteit, 
met als doel om de leerlingen succesvol te laten 
doorstromen naar het hoger onderwijs. Binnen aso 
worden op onze school Economische Wetenschappen 
(vroeger: Economie), Humane Wetenschappen, Latijn en 
Natuurwetenschappen (vroeger: Wetenschappen) 
aangeboden. Ten opzichte van vroeger zien we dat de 
component wiskunde standaard versterkt wordt in 
Economische Wetenschappen, Latijn en 
Natuurwetenschappen. 

Binnen de richtingen Humane Wetenschappen en 
Natuurwetenschappen worden bovendien keuzemodules 
aangeboden: 2 lestijden per week culturele creatie of 
sport in Humane Wetenschappen en 3 lestijden per week 
STEM of wetenschappelijk onderzoek in 
Natuurwetenschappen.

Ook vallen (in aso en tso) een aantal nieuwe ‘vakken’ 
op:

- In socio-economische wetenschappen wordt 
gewerkt aan burgerschap en financiële 
geletterdheid;

- Historisch bewustzijn vertoont grote 
gelijkenissen met geschiedenis;

- Ruimtelijk bewustzijn is de nieuwe benaming 
voor aardrijkskunde;

- In het vak natuurwetenschappen (biologie, 
chemie en fysica) werd STEM geïntegreerd;

- Sport en gezondheid komt in grote lijnen 
overeen met lichamelijke opvoeding;

- Onze succesvolle studieboost wordt 
doorgetrokken om leerlingen om te vormen tot 
gevorderden op het gebied van studiekeuze, 
studieplanning en studiemethode of om ze te 
remediëren en/of extra uitdagingen te bieden;

- In de richting Humane Wetenschappen vinden 
we de specifieke vakken ‘gedrags- en sociale 
wetenschappen’ en ‘filosofie en 
kunstbeschouwing’ terug.

Voor de tso-richtingen liggen de zaken iets complexer. 
Daar bestaan meerdere domeinen, gemeenschappelijk is 
wel dat deze richtingen een dubbele finaliteit (doel) 
hebben: enerzijds zijn vervolgstudies mogelijk, 
anderzijds kan wie dat wenst ook onmiddellijk de 
arbeidsmarkt betreden.

Onze school biedt 2 tso-richtingen aan, beide binnen het 
domein Economie en Organisatie: 

- Bedrijf en Organisatie (vroeger Handel);
- Toerisme.



   - Latijn

   - Economische wetenschappen

   - Humane wetenschappen:
• module Cultuur
• module Sport

   - Natuurwetenschappen:
• module STEM
• module Wetenschappelijk onderzoek

TWEEDE GRAAD ASO - 3e jaar: TALENTEN ONTWIKKELEN
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TWEEDE GRAAD ASO : 3e jaar
RICHTING Eco. Wet. Latijn Natuurwetenschappen Humane Wetenschappen
OPTIE / / STEM Wet. Ond. Cultuur Sport

VAKNAAM LESTIJDEN 
PER WEEK

Nederlands 4 4 4 4 4 4
Wiskunde 5 5 5 5 4 4
Frans 3 3 3 3 3 3
Engels 3 3 2 2 2 2
Historisch bewustzijn 2 2 2 2 2 2
Ruimtelijk bewustzijn 1 1 1 1 1 1
Natuurwetenschappen en STEM 3 3 6 (i) 6 (i) 3 3
Sport en gezondheid 2 2 2 2 2 2
Godsdienst/NC Zedenleer 2 2 2 2 2 2
Socio-economische wet. 1 1 1 1 1 1
Studieboost 1 1 1 1 1 1
Economie 5
Latijn 5
Gedrags- en sociale wet. 3 3
Filosofie en kunstbeschouwing 2 2
STEM uitbreiding 3
Wet. Onderzoek uitbreiding 3
Culturele creatie 2
Sport 2

TOTAAL (LESTIJDEN/WEEK) 32 32 32 32 32 32

(i) Natuurwetenschappen en STEM = Biologie, fysica en chemie

Nu je geproefd hebt van een aantal domeinen en 
beslist hebt dat hoger onderwijs iets voor jou is, kan 
je binnen het aso kiezen uit Economische 
Wetenschappen, Humane Wetenschappen, Latijn of 
Natuurwetenschappen.

Toch verkeerd gekozen? Geen probleem: in de 
tweede graad is een overstap tussen deze domeinen 
nog mogelijk. Binnen de domeinen voorziet de school 
nog steeds keuzemodules. Een overzicht van de 
mogelijkheden vindt u in het overzicht hiernaast:



TWEEDE GRAAD ASO : 4e jaar
RICHTING Economie Latijn Wetenschappen Humane Wetenschappen
OPTIE (i) MT Wis MT Wis STEM WW Cul MT Spo

VAKNAAM LESTIJDEN PER WEEK
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Wiskunde 4 5 4 5 5 5 4 4 4
Frans 4 3 4 3 3 3 3 4 3
Engels 4 3 4 3 3 3 3 4 3
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Biologie 1 1 1 1 2 2 1 1 1
Chemie 1 2 1 2 2 2 1 1 1
Fysica 1 2 1 2 2 2 1 1 1
Lichamelijke Opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Godsdienst/NC Zedenleer 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Economie 4 4
Latijn 4 4
Duits 1 1
STEM 4
WW Biologie 1
WW Chemie 1
WW Fysica 1
Cultuurwetenschappen 2 2 2
Gedragswetenschappen 2 2 2
SEI (ii) 1 1 1
ICT (iii) 1 1 1 1 1 1 1 1
Cultuur (PO + MO) (iv) 2
Sport 2

TOTAAL (LESTIJDEN/WEEK) 32 32 32 32 32 32 32 32 32

(i) MT = Moderne Talen, Wis = Wiskunde, WW = Wetenschappelijk Werk, Cul = Cultuur, Spo = Sport
(ii) SEI = Socio-economische initiatie
(iii) ICT = Informatie- en communicatietechnologie
(iv) PO = plastische opvoeding, MO = muzikale opvoeding

    - Latijn:
• module Moderne Talen
• module Wiskunde

    - Economie:
• module Moderne Talen
• module Wiskunde

    - Humane wetenschappen:
• module Cultuur
• module Moderne Talen
• module Sport

    - Wetenschappen:
• module STEM
• module Wetenschappelijk Werk 
(= wetenschappelijk onderzoek)

zz

TWEEDE GRAAD ASO - 4e jaar: TALENTEN ONTWIKKELEN
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Volgend schooljaar heeft de onderwijsvernieuwing 
het tweede leerjaar van de tweede graad (het vierde 
jaar dus) nog niet bereikt. Uiteraard is het voor de 
onderwijsvernieuwing ook al de bedoeling om je 
talenten verder te ontwikkelen.

In ons vierde jaar aso word je klaargestoomd voor de 
diverse polen in de derde graad aso. In elke richting 
heb je bovendien de keuze tussen een aantal 
modules, zodat je een deel van je opleiding kan 
invullen met vakken binnen je eigen interessesfeer.



TWEEDE GRAAD ASO: RICHTINGEN

Latijn

Uit de eerste graad begrijp je al heel wat Latijnse 
woorden. De basisregels van de grammatica heb 
je ook al onder de knie. In de tweede graad breid 
je deze kennis verder uit en leer je je weg terug 
te vinden in meer ingewikkelde zinsconstructies. 
De klassieke cultuur wordt vergeleken met de 
huidige manier van denken. Argumenteren en 
kritisch analyseren zal je nu snel leren beheersen. 
Deze richting helpt je om vlot moderne vreemde 
talen aan te leren en wiskundige problemen op te 
lossen.

Natuurwetenschappen

De natuurwetenschappen worden opgesplitst in 
biologie, chemie en fysica. Problemen tot hun 
kern herleiden wordt jouw specialiteit. Je kan je 
omgeving verbluffen met wat voor leken 
toverkunst lijkt. Wetenschap blijkt heel wat meer 
te zijn dan saaie theorie en formules:
observaties en spectaculaire experimenten 
maken deze richting spannend.

Je ontwikkelt de nodige vaardigheden en 
attitudes om aan wetenschappelijk onderzoek te 
doen. Probleemoplossend denken staat centraal 
in de ruime wetenschappelijke en wiskundige 
leerinhouden van deze richting.

Economische wetenschappen

Het vak economie bestaat uit twee deelvakken: 
handelseconomie en boekhouden. Je bestudeert 
diverse marktvormen en economische mechanismen 
en je leert nauwkeurig een boekhouding opstellen. In 
handelseconomie ga je kritisch met informatie om en 
gebruik je ICT-middelen om analyses te maken, 
terwijl je in boekhouden de basis van het dubbel 
boekhouden en de werking van de balans- en 
resultatenrekening bestudeert.

Humane Wetenschappen

De menselijke geest en het menselijke handelen 
worden helemaal ontrafeld in deze richting. 
Centraal staat een pakket gedrags- en 
cultuurwetenschappen, waarin je kennis maakt 
met sociologie, psychologie en antropologie. De 
werking van onze maatschappij zal voor jou geen 
geheimen meer kennen. Volgens je eigen 
interesses kan je het basispakket aanvullen met 
creatieve vakken (in de optie cultuur), of met 
sport.
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Wiskunde

Een uitgesproken interesse en 
een zekere aanleg voor 
wiskunde zijn noodzakelijk als 
je voor deze module kiest. De 
uitbreiding op het basispakket 
biedt je een solide basis voor de 
pool wiskunde in de derde 
graad.

Als je bereid bent de lessen 
aandachtig te volgen en de 
leerstof regelmatig te herhalen, 
zal je vast veel plezier beleven 
aan de wondere wereld van de 
wiskunde.

Cultuur

Jij voelt de drang om te creëren en
geniet van muziek en plastische 
kunsten. In de lessen beeld leer je 
werken met dimensies, vormen, 
licht en kleuren.

Diverse beeldende technieken 
brengen de kunstenaar of 
kunstenares in jou op een hoger 
niveau. Daarnaast leer je klank, 
muziek en beweging gebruiken om 
je uit te drukken en verwerf je 
inzicht in de relatie tussen cultuur 
en muziek.

Moderne Talen

Ben jij de leerling die op reis 
graag een babbeltje slaat in de 
lokale taal? Dan zullen extra 
lestijden Frans, Engels en in het 
vierde jaar in de polen Economie 
en Latijn ook Duits je al een stuk 
vooruithelpen.

In het derde jaar wordt in die 
polen een wekelijkse lestijd 
extra Nederlands aangeboden, 
want een grondige kennis van de 
eigen taal is vereist om andere 
talen correct aan te leren. 
Spreken, schrijven, luisteren en 
lezen wisselen elkaar af.

STEM

Je bouwt verder op je technologische kennis uit de 
eerste graad om je vaardigheden en attitudes van de 
wetenschappelijke onderzoeksmethoden te 
ontwikkelen. Probleemoplossend denken, wiskunde 
en wetenschappen staan centraal.

Er schuilt misschien wel een Stephen Hawking, Steve 
Jobs of Elon Musk in jou … Wij geven je alvast de 
nodige technologische basis (op aso-niveau) mee. Je 
bent goed voorbereid om bijvoorbeeld te kiezen voor 
de pool Wetenschappen en/of de pool Wiskunde in de 
derde graad.

Sport

Binnen de pool Humane Wetenschappen kan je
(op aso-niveau) je sportieve vaardigheden 
verder uitbouwen in de module Sport. Dit komt 
je conditie zeker ten goede.

Daarnaast krijg je meer inzicht in het 
theoretische facet en de wetenschappelijke 
achtergrond van sport. Een enthousiast team
van sportleerkrachten zorgt voor een 
persoonlijke opvolging en bijsturing om een 
optimale vooruitgang te realiseren.

TWEEDE GRAAD ASO: MODULES
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TWEEDE GRAAD TSO : 3e jaar
RICHTING Bedrijf en organisatie Toerisme

VAKNAAM LESTIJDEN PER WEEK
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Frans 3 3
Engels 3 3
Duits 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Historisch bewustzijn 2 2
Sport en gezondheid 2 2
Godsdienst/NC Zedenleer 2 2
Ruimtelijk bewustzijn 1 1
Socio-economische wetenschappen 1 1
Studieboost 1 1
Uitgebreide algemene economie 3
Toegepaste bedrijfswet. en recht 3
Toegepaste informatica 2
Toerisme 7
Sociale geografie 1
TOTAAL (LESTIJDEN/WEEK) 34 34

Bedrijf en organisatie / Handel

Wil je de theorie onmiddellijk omzetten in de 
praktijk? Dan zal deze richting je zeker liggen. 
De werking van een bedrijf wordt doorheen 
deze opleiding helemaal duidelijk: je bent 
klaar om je verder te verdiepen in de 
administratie, de boekhouding en de 
commerciële en logistieke diensten. Je kan je 
passie uitleven in uitgebreide algemene 
economie, toegepaste bedrijfswetenschappen 
en recht en toegepaste informatica.

Bovendien ontwikkel je je communicatieve 
vaardigheden in een belangrijk pakket 
moderne talen. Laat je niet leiden door 
vooroordelen: onze oud-leerlingen hebben al 
bewezen dat deze richting (na de derde graad) 
niet alleen voorbereidt op de arbeidsmarkt, 
maar ook reële doorstroommogelijkheden 
biedt. Deze richting vormt dus een alternatief 
voor de aso-richtingen binnen het domein 
Economie en Organisatie.
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TWEEDE GRAAD TSO – 3e jaar: TALENTEN ONTWIKKELEN



TWEEDE GRAAD TSO
RICHTING Handel Toerisme

VAKNAAM LESTIJDEN PER WEEK
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Frans 3 3
Engels 3 3
Duits 1 1
Natuurwetenschappen 1 1
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Godsdienst/NC Zedenleer 2 2
Aardrijkskunde 1 3
Toegepaste economie 7 3
Dactylo/Toegepaste informatica 4
Kantoortechnieken 1
Verkoop 1
Kunstgeschiedenis 1

Toerisme
Toerisme

7
3

Toegepaste informatica 2
Public Relations 2

TOTAAL (LESTIJDEN/WEEK) 34 34

TWEEDE GRAAD TSO – 4e jaar: TALENTEN ONTWIKKELEN

Toerisme

Als enige school in de regio biedt GO! atheneum Veurne 
Centrum de richting Toerisme aan. Deze sluit nauw aan bij 
onze aso-richtingen en valt in het domein Economie en 
Organisatie. Net als in Bedrijf en Organisatie nemen 
taalvakken in deze richting een prominente rol in. In het 
vak toerisme ontdek je op geïntegreerde wijze alle facetten 
van toerisme. Daarbij ligt bij de intrede van de 
onderwijsvernieuwing de nadruk op incoming (inkomend 
toerisme) en domestic tourism (binnenlands toerisme), 
recreatie, event en hospitality (gastvrijheid).

Naast het vak toerisme zelf en sociale geografie, staan 
functioneel communiceren in Nederlands, Engels en Frans, 
toeristische organisatie en onthaal, hosting en 
reisbegeleiding centraal.
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DERDE GRAAD ASO

RICHTING (i) EcMT EcWi LaMT LaWi WeWi HW

OPTIE (ii) Spa Wis Spa Wis STEM Cul Spo Wis

VAKNAAM LESTIJDEN PER WEEK

Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Frans 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3
Engels 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Godsdienst/NC Zedenleer 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

S
T
E
M

(iii)

Wiskunde 3 5 8 3 5 8 8 3 3 5
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
Biologie 1 1 2
Chemie 1 1 2
Fysica 1 1 2
Project STEM 1

Natuurwetenschappen 2 2 2 2 2 2 2
Wetenschappen 1
Economie 5 5 5
Latijn 4 4 4
Duits 2 2 2 2
Spaans 2 2
Esthetica 1 1 1
Cultuurwetenschappen (iv) 3/4 3/4 3/4
Gedragswetenschappen (v) 4/3 4/3 4/3
Muzikale Opvoeding 1
Plastische Opvoeding 2
Paramedische Wetenschappen 2 2
Sport 2

TOTAAL (LESTIJDEN/WEEK) 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

(i) Ec = Economie, La = Latijn, MT = Moderne Talen, Wi = Wiskunde, We = Wetenschappen, HW = Humane Wetenschappen
(ii) Spa = Spaans, Wis = Wiskunde, Cul = Cultuur, Spo = Sport
(iii) Voor de opties STEM (in MTWe en WeWi) vormen deze vakken de STEM-cluster
(iv) Cultuurwetenschappen: 5e jaar: 3 lestijden, 6e jaar: 4 lestijden
(v) Gedragswetenschappen: 5e jaar: 4 lestijden, 6e jaar: 3 lestijden

DERDE GRAAD ASO: POLEN OM JE TALENTEN UIT TE DIEPEN

In het vijfde jaar wordt de studiekeuze definitief 
vanaf 15 januari. De vakleerkrachten, de 
klastitularis en de leerlingbegeleider zorgen voor 
informatie en hulp bij deze belangrijke keuze. De 
gekozen studierichting bepaalt ook de mate waarin 
de leerling voorbereid is op bepaalde richtingen in 
het hoger onderwijs. Alle studierichtingen tellen 
twee polen, behalve Humane Wetenschappen met 
slechts één pool. Via opties kunnen leerlingen toch 
nog eigen accenten leggen in bepaalde richtingen. 

Via de ‘onderzoekscompetentie’ (één per pool) 
verwerven onze leerlingen inzicht in het voeren van 
een correct wetenschappelijk onderzoek. In de pool 
Wetenschappen wordt STEM (science, technology, 
engineering & mathematics) uit de eerste twee 
graden doorgetrokken en meer theoretisch 
onderbouwd in wiskunde, de wetenschappelijke 
vakken en in het project STEM binnen de richting
Wetenschappen-Wiskunde. In 2021 - 2022 wordt
STEM aangeboden tot en met het zesde jaar.

De richtingen die wij aanbieden, zijn:

- Economie – moderne talen, opties:
• Spaans (2u)
• Wiskunde (+2u)

- Economie – wiskunde

- Humane wetenschappen, opties:
• Cultuur (MO: 1u, PO: 2u, esthetica: 1u)
• Sport (paramedische wet.: 2u, Sport: 2u)
• Wiskunde (paramedische wet.: 2u,wisk.: +2u)

- Latijn – moderne talen, opties:
• Spaans (2u)
• Wiskunde (+2u)

- Latijn – wiskunde

- Moderne talen – Wetenschappen, 
   optie STEM: cluster wiskunde en wetenschappen

- Wetenschappen – Wiskunde, 
   optie STEM: cluster wisk. wet. en project STEM

DERDE GRAAD ASO: TALENTEN UITDIEPEN
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  Pool Economie

Een doorgedreven studie van bedrijfsbeleid, micro- en 
macro-economie bereidt de leerlingen voor op 
economische studierichtingen aan de universiteit of de 
hogeschool. De diepgaande theoretische achtergrond 
wordt verduidelijkt via bedrijfsbezoeken, projecten en 
sprekers uit het bedrijfsleven. Vanuit beide richtingen 
behoren richtingen als rechten, (toegepaste) 
economische wetenschappen en handelswetenschappen 
tot de mogelijkheden. De richting Economie-Wiskunde 
vormt bovendien de perfecte voorbereiding voor 
handelsingenieurs in spe.

Pool Latijn

In de derde graad wordt veel aandacht besteed aan 
cultuur. Uiteraard blijven woordenschat en 
grammatica belangrijk om teksten correct te 
analyseren. Tijdens de lessen wordt steeds de link 
gelegd naar het heden. De leerlingen beschikken 
over een goede culturele en literaire basis, wat zeer 
nuttig is bij verdere studies. Ook hier stimuleert de 
onderzoekscompetentie de zelfstandigheid en 
nieuwsgierigheid binnen een wetenschappelijk 
kader. Talrijke studierichtingen in het hoger 
onderwijs behoren tot de mogelijkheden. De richting 
Latijn kan gecombineerd worden met een module 
wiskunde of een module talen: latijn-wiskunde of 
latijn-moderne talen.

DERDE GRAAD ASO

Pool Wiskunde

Deze pool biedt de nodige uitdagingen aan leerlingen 
met een sterk analytisch brein. In onze school 
opteren wij voor 8 lestijden wiskunde om optimaal 
voor te bereiden op o.a. de toelatingsproef 
geneeskunde. Wil je arts, burgerlijk ingenieur, 
master in de wiskunde, master in de fysica, bio-
ingenieur of handelsingenieur worden, dan moet je 
zeker voor deze pool kiezen. Ook hierin krijg je een 
brede basis mee, zodat nagenoeg alle opties naar 
hoger onderwijs toe open blijven.

Pool Moderne Talen

Is taal één van je vele talenten? Dan is deze pool 
absoluut iets voor jou. In de wereld om ons heen 
speelt taal een cruciale rol. Denken we maar aan de 
bedrijfswereld, waarin communicatie in 
verschillende talen zeer belangrijk is. Binnen deze 
richting wordt dieper ingegaan op de verschillende 
vaardigheden (schrijven, spreken, luisteren en 
lezen) en wordt er extra aandacht besteed aan de 
cultuur van de landen waar de talen worden 
gesproken. Ook taalvariatie komt specifiek aan bod. 
Met een volledig pallet aan talen als Nederlands, 
Frans, Engels en Duits ligt de wereld aan je voeten. 
Je kan je talenkennis verder verbreden via het 
optievak Spaans of je kan opteren voor 2 extra 
lestijden wiskunde.

Pool Wetenschappen

Logisch redeneren en probleemoplossend denken 
staan centraal in deze pool. Alle leerlingen 
verdiepen zich in de STEM-vakken aardrijkskunde, 
biologie, chemie en fysica (telkens twee lestijden 
per week) en in de derde graad Wetenschappen-
Wiskunde worden de wetenschappen verder 
geïntegreerd in een lestijd project STEM. Daarnaast 
wordt de nodige wiskundige basis opgebouwd (5 of 
8 lestijden per week) om door te stromen naar sterk 
wiskundig-wetenschappelijke masteropleidingen
zoals geneeskunde, ingenieurswetenschappen en 
master in de biologie, chemie of fysica. De brede 
vorming laat ook het aanvatten van tal van andere 
academische studies toe.

Pool Humane Wetenschappen

Cultuurwetenschappen en gedragswetenschappen 
vormen de centrale as van deze richting. Via 
keuzevakken kan elke leerling zijn of haar talenten 
tentoonspreiden. De optie Cultuur vormt een perfecte 
voorbereiding voor bijvoorbeeld de opleidingen 
kleuteronderwijs en lager onderwijs of een 
masteropleiding in de ‘zachte’ sector. In de opties 
Sport en Wiskunde krijg je 2 lestijden paramedische 
wetenschappen ter voorbereiding van bijvoorbeeld 
verpleegkunde, ergotherapie … Wie kiest voor de optie 
Wiskunde krijgt bovendien de nodige basis voor 
bijvoorbeeld de masteropleidingen psychologie, 
pedagogie en politieke en sociale wetenschappen. 
Uiteraard zijn nog andere opleidingen mogelijk vanuit 
de richting Humane Wetenschappen.
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DERDE GRAAD TSO

RICHTING Handel Toerisme

VAKNAAM LESTIJDEN PER WEEK

Nederlands 3 3

Frans 3 3

Engels 3 3

Duits 3 3

Wiskunde 2 2

Natuurwetenschappen (i) 0/1 0/1

Geschiedenis 1 1

Aardrijkskunde 1 1

Lichamelijke Opvoeding 2 2

Godsdienst/NC Zedenleer 2 2

Economie (ii) 0/2

Toegepaste economie (iii) 6/5

Boekhouden (iv) 4/2

Dactylografie/Toegepaste informatica 2

Verkoop 2

Stage BLOKSTAGE

To
er

is
m

e 
(v

) Toeristische organisatie (vi)

14

3 (+3 WP)

Menselijk en cultuurhistorisch 
patrimonium 1 (+1 WP)

Toeristisch topografisch kader en 
fysisch-geografisch patrimonium 2 (+2 WP)

Toeristische communicatie en PR 1 (+1 WP)

TOTAAL (LESTIJDEN/WEEK) 34 (vii) 34 / 35 (viii)

Voor de richting Handel:
(i) Natuurwetenschappen: niet in het vijfde jaar, 1 lestijd in het zesde jaar
(ii) Economie: niet in het vijfde jaar, 2 lestijden in het zesde jaar
(iii) Toegepaste economie: 6 lestijden in het vijfde jaar, 5 in het zesde jaar
(iv) Boekhouden: 4 lestijden in het vijfde jaar, 2 in het zesde jaar
(vii): voor het zesde jaar: exclusief (blok)stage

Voor de richting Toerisme:
(i) Natuurwetenschappen: niet in het vijfde jaar, 1 lestijd in het zesde jaar
(v) WP = werkplekleren, hierin zit ook de blokstage (2 weken)
(vi) = 3 lestijden Toeristische organisatie (TO) + 2 lestijden werkplekleren TO + 1 lestijd 
werkplekleren TO en bestemmingen.
(viii): 34 lestijden in het vijfde jaar, 35 in het zesde, exclusief (blok)stage

DERDE GRAAD TSO: JE TALENTEN UIT DIEPEN

Handel

Ben jij geboeid door de 
economische wetten en regels 
en wil je alles leren over 
boekhouding, verkoop en 
bedrijfsbeheer? Dan is Handel 
gegarandeerd iets voor jou! 
Hier ontdek je niet enkel hoe 
het er in de theorie aan toe 
gaat, maar je leert het ook 
toepassen.

Je oefent allerlei interessante 
verkooptechnieken in en je 
krijgt de kneepjes van een 
efficiënte boekhouding onder 
de knie. In deze richting komen 
ook moderne vreemde talen, 
communicatietechnieken en 
informaticatoepassingen aan 
bod.

Gedurende de twee weken 
durende stage krijgen de 
leerlingen de kans om 
werkervaring op te doen in 
bedrijven. Na deze opleiding 
kan je verschillende richtingen 
uit. De arbeidsmarkt ligt voor je 
open, als zelfstandige of 
werknemer. Natuurlijk kan je 
ook doorstromen naar het 
hoger onderwijs in diverse 
economische richtingen. 

Toerisme

In de derde graad toerisme staan praktijkervaring én 
werkplekleren centraal. Dankzij deze praktijkgerichte 
aanpak krijg je een mooi voorsmaakje van wat de 
toerismesector te bieden heeft. De leerlingen lopen stage 
in een reisbureau, toeristische dienst, 
evenementenbureau of hotel. Daarnaast werken ze zelf 
talrijke toeristische uitstappen uit, worden hun 
gidscapaciteiten ingeoefend op toeristische locaties en 
krijgen ze de kans om toeristische evenement. Na je 
secundaire studies kan je nog alle kanten uit: een job 
binnen de toerismesector, verdere studies zoals 
hotelmanagement, eventmanagement of toerisme en 
recreatie … liggen binnen handbereik.
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Extra-muros-activiteiten, of activiteiten die plaatsvinden buiten de schoolmuren, maken deel uit van 
kwaliteitsvol onderwijs. Daar bestaat geen twijfel over. Kennis wordt tenslotte niet enkel verworven in de klas, 
maar ook daarbuiten. Zo worden sommige leerlingen ondergedompeld in de wereld van justitie door een bezoek 
te brengen aan de rechtbank en het Hof van Assisen. Anderen volgen een lezing over literatuur of over een 
maatschappelijk thema dat behandeld wordt tijdens de lessen. Het bezoek aan een toneelstuk, waarvan de 
inhoud gelinkt wordt aan de leerstof, heeft eveneens een grote meerwaarde. Hiermee wordt een boost gegeven 
aan de culturele ontwikkeling van de jongeren. De leerlingen uit de richting cultuur nemen ook deel aan 
workshops rond muziek, wonen een klassiek concert bij of bezoeken musea zoals dat rond Dr. Guislain in Gent. 
Geregeld komen ook externe professionals over de vloer om de leerlingen verder in contact te brengen met 
mediawijsheid, cultuur, taal … Veel vakgroepen nemen bovendien met plezier deel aan verschillende 
olympiades: wiskunde, aardrijkskunde, wetenschappen, Frans …

EXTRA – MUROSEXTRA – MUROS
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EXTRA – MUROS
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www.internaat-aan-de-ijzer.be

www.go-scholengroepwesthoek.be

GO! PARTNERS IN REGIO VEURNE - WESTKUST

Scholengroep 

Veurne

De Panne

www.detuimelaar.be www.calmeyn.be

www.atheneumveurne.be
www.basisschoolveurne.be

www. clbconnect.be www.cervogo.be

www.clwwesthoek.be
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GO! PARTNERS IN REGIO VEURNE - WESTKUST

Koksijde

Nieuwpoort

Diksmuide

Ieper

www.letterzee.be www.mpi-westhoek.be

www.bsdevierboete.be

www.mpi-westhoek.be

www.go-atheneumnieuwpoort.be

www.wijzer.go-diksmuide.be www.atheneum.go-diksmuide.be

www.msieper.campusminneplein.be

www.mpi-westhoek.be

www.atheneumieper.be www.kta-ieper.be
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www.go-atheneumnieuwpoort.be

GO! atheneum Veurne Centrum
Smissestraat 3, 8630 VEURNE

058 31 10 89
www.atheneumveurne.be
dir.atheneumveurne@g-o.be

INFOAVOND
maandag 15 maart 2021, 18 u. en 18.30 u.

OPEN SCHOOL
vrijdag 23 april 2021, 17.30 u. tem 19.30 u.

INSCHRIJVINGEN: op afspraak of online!
elke werkdag van 8.30 u. – 17 u. (woensdag: tot 12 u.)
tot en met 2 juli en vanaf 16 augustus 2021


