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uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum 
  KA/brief CA 2019-2020 20-06-2019 
 
Complementaire activiteit (CA) en remediëring 
 
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
Beste leerling 
 

 
1. Keuze CA 

 
De leerlingen van het derde jaar (uitgezonderd de leerlingen die kiezen voor Sportwetenschappen) 
kunnen voor de invulling van de CA twee lesuren kiezen uit onderstaand aanbod:  
 

 Kunst en cultuur 
 Moderne Talen Frans (1u.) en Engels (1u.) 
 Labo wetenschappen 
 Experimenteren met wiskunde en probleemoplossend denken 
 Sport als basis van een gezonde levensstijl 
 Computerwetenschappen 

 
Met dit aanbod willen we leerlingen de kans geven op een andere manier te leren. Voor een 
toelichting van de aangeboden modules verwijzen we naar de website van de school 
(www.atheneumaalst.be – schoolinfo – brochure 2

de
 tot 6

de
 jaar).  

 
Voor de invulling van de CA van 1 lesuur, krijgen de leerlingen 1 u interactief Frans. Leerlingen uit de 
studierichting Economie of Latijn, kunnen ook 1 u. extra wiskunde kiezen.  
 
Om alles praktisch te kunnen organiseren wordt gevraagd aan elke leerling van het tweede jaar om 
zijn keuze bekend te maken. Op donderdag 27 juni (tijdens het oudercontact) of vrijdag 28 juni 
bij het uitdelen van het rapport moet uw zoon/dochter zijn/haar keuze doorgeven aan de klasleraar.  
In het begin van het nieuwe schooljaar krijgt uw zoon/dochter een bevestiging van zijn/haar keuze.  
 
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 de website. 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… 
 
Binnen de CA wordt vaak op een andere manier les gegeven en ook anders geëvalueerd. De CA 
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 

http://www.atheneumaalst.be/


 toepassen van aangeleerde vaardigheden en kennis (wetenschappelijke proeven,…) 
 schriftelijke toetsen 
 .... 

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

De keuze die gemaakt wordt, geldt voor het volledige schooljaar 2019-2020. Slechts uitzonderlijk kan 
een wisseling van module worden toegestaan in overleg met de leerlingbegeleiders, mevrouw 
Tavernier of mevrouw Gille. Indien de klassenraad evenwel vaststelt dat een leerling nauwelijks 
motivatie of inzet toont voor de gekozen CA (2 u.), zal hij/zij verplicht worden aan te sluiten bij een 
andere module. 

 
 
2. Remediëring 
 
Leerlingen die moeite hebben met een bepaald vak, kunnen terecht in de CA (1u.) remediëring. De 
remediëring zal bij elke rapportperiode worden geëvalueerd, waardoor het mogelijk is dat leerlingen 
terug kunnen aansluiten bij de CA interactief Frans.  
 
Bij de leerlingen uit de studierichting Sportwetenschappen, zal de remediëring aangeboden worden 
gelijklopend met de lessen informatica. Ook hier zal de remediëring bij elke rapportperiode worden 
geëvalueerd, waardoor de leerlingen terug kunnen aansluiten bij de lessen informatica.  
 
Binnen de remediëring zal gewerkt worden rond de vreemde talen, wetenschappen, wiskunde en 
Nederlands.  
 
Leerlingen die begin volgend schooljaar moeten starten met remediëring, zullen hiervan op de hoogte 
worden gebracht via het eindrapport van dit schooljaar. Via het rapport of een brief verneemt u of uw 
zoon/dochter in de loop van het schooljaar naar de remediëring moet gaan.  
 
 
 
Met vriendelijke groeten 

 
 
 
 
 
 
 
Marie-Paule Haegeman 
Directeur 
 

  



 


