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Vrije ruimte 
 
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
Beste leerling 

 
Voor de leerlingen van de derde graad richten we net als de vorige jaren, twee lesuren ‘vrije ruimte’ 
in. Met dit aanbod willen we leerlingen de kans geven op een andere manier te leren. We bieden 
hierbij niet alleen uitdiepende vakken maar ook enkele nieuwe en creatieve vakken aan. Voor een 
overzicht van de aangeboden modules verwijzen we naar Smartschool bij het vak ‘vrije ruimte’ en 
naar de website van de school (www.atheneumaalst.be). Elke lesgever licht er zijn/haar module toe. 
Uiteraard is een papieren versie van de lijst met modules af te halen bij de coördinator Nancy 
Renier. 
 
Om alles praktisch te kunnen organiseren wordt nu al gevraagd aan elke leerling van het vierde en 
het vijfde jaar om zijn keuzes bekend te maken. Op vrijdag 1 juni kan uw zoon/dochter de keuzes 
bepalen via Smartschool. Zij krijgen hiervoor nog een mailtje via Smartschool.  
In het begin van het nieuwe schooljaar krijgt uw zoon/dochter een bevestiging van zijn/haar keuzes.  
 
Het aantal plaatsen per module is beperkt, maar in de mate van het mogelijke wordt rekening 
gehouden met de eerste keuze van uw zoon/dochter. Uit de voorlopige keuzelijst die reeds werd 
voorgelegd aan de leerlingen, werden de volgende modules niet geselecteerd: de schoolredactie en 
zwemmen. 
 
Bijgevoegd vindt u een overzicht van de modules die wel worden aangeboden. Opgelet! Bij een te 
lage inschrijvingsgraad, kan een module alsnog worden geannuleerd.  
 
Een keuze maken is voor sommige leerlingen niet zo vanzelfsprekend. Graag geven we enkele tips 
aan de leerlingen: lees aandachtig de toelichting van elke module op Smartschool. Kies zelf en laat 
je niet meeslepen door wat je vrienden graag willen volgen. Hou rekening met je interesses en je 
talenten. Of denk ook al eens aan verdere studies… 

Hou er ook rekening mee dat je elke module slechts één keer kan volgen. Dit betekent dat leerlingen 
uit het zesde jaar NIET dezelfde modules mogen kiezen als de modules die ze dit schooljaar 
hebben gevolgd. Dit geldt echter niet voor de modules 'vrijwilligerswerk' of 'uitbreiding 
wiskunde'. Leerlingen kunnen hiervoor WEL opnieuw inschrijven. Leerlingen die zich toch 
inschrijven voor dezelfde module (uitgezonderd de twee bovenvermelde), zullen alsnog een andere 
keuze moeten maken. 



In het kader van remediëring, kunnen leerlingen met een (bindende) remediëring, tijdens de lesuren 
vrij ruimte naar het Open Leercentrum gaan om daar te werken aan hun remediëring. Dit gebeurt in 
overleg met de vakleerkracht en mevrouw Renier. 

Binnen de vrije ruimte wordt vaak op een andere manier les gegeven en ook anders 
geëvalueerd. De vrije ruimte wordt bij elk DW beoordeeld via permanente evaluatie zoals 

 observatie van praktische vaardigheden of attitudes, bv. module vrijwilligerswerk 
(samenwerking, medewerking, initiatief nemen,…) 

 portfolio/paper/.... 
 mondelinge presentaties 
 toepassen van aangeleerde vaardigheden en kennis (wetenschappelijke proeven,…) 
 schriftelijke toetsen 
 .... 

Dit betekent dat de leerkrachten ook binnen de vrije ruimte van de leerlingen een positieve inbreng 
en actieve medewerking verwachten en dat zij ook voor de gekozen module de nodige inspanningen 
moeten leveren alsook deadlines moet respecteren.  

Als een leerling omwille van een geldige reden (bvb. blessure) niet kan deelnemen aan een module, 
werkt hij/zij aan zijn/haar onderzoekscompetentie in het open leercentrum (mediatheek). Het 
zesdeslokaal wordt gesloten tijdens het 6de en 7de lesuur.  

Ook als een leerkracht afwezig is, gaan de leerlingen naar het open leercentrum (mediatheek) en 
sluiten zij niet aan bij andere modules. 

De keuze die gemaakt wordt, geldt voor het volledige schooljaar 2018-2019. Slechts uitzonderlijk 
kan een wisseling van module alsnog worden toegestaan in overleg met mevrouw Renier.  

 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
 
 
 
 
Marie-Paule Haegeman 
Directeur 
 



Overzicht aanbod 2018-2019 
 

Eerste semester Tweede semester 
 

Interesseveld: maatschappij en welzijn  

 Planning en ontspanning 
 Taboe en debat 
 Vrijwilligerswerk (max. 12 leerlingen) 
 (Studie)coach leerlingen eerste graad 

 

Interesseveld: taal en cultuur 

 Duitse taal en cultuur (niet voor 

leerlingen uit de moderne talen) 

 Spaanse taal en cultuur 
 

Interesseveld: kunst en creatie 

 Film maken (max. 14 leerlingen) 
 Art Factory  

 

Interesseveld: sport 

 Sportmix (max. 26 leerlingen, 2 euro per 

week) 

 

Interesseveld: STEM 

 Statistiek (enkel 6
de

 jaar, niet voor de 

pool wiskunde) 

 Biotechnologie (enkel wetenschappen, 
max. 12 leerlingen) 

 

 

Interesseveld: economie en organisatie 

 GO4ondernemerschap en economie  
 
Interesseveld: maatschappij en welzijn 

 Taboe en debat 
 Vrijwilligerswerk (max. 12 leerlingen) 
 (Studie)coach leerlingen eerste graad 

 
Interesseveld: taal en cultuur 

 Digital Nomads (max. 10 leerlingen) 
 Italiaanse taal en cultuur (max. 16 

leerlingen) 
 Spaanse taal en cultuur 

 Toerisme 

 

Interesseveld: kunst en creatie 

 Fotografie (max. 16 leerlingen, compact 
fototoestel vereist) 

 

Interesseveld: sport 

 The Ultimate Fit Challenge (max. 26 

leerlingen) 

 

Interesseveld: STEM 

 Uitbreiding wiskunde (5
de 

en 6
de

 jaar, 

voor leerlingen die 4u wiskunde volgen) 

 Voorbereiding wetenschappelijke 

studies met wiskunde (6
de

 jaar, enkel 

wetenschappen, max. 10 leerlingen) 

 


