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Welkom   

 

Beste leerling, beste ouder 

 

 

Fijn dat je snuistert in deze infobrochure! Ik stel je graag onze kijk op onderwijs en ons aanbod 

voor. Een nieuwe school kiezen is immers een belangrijke stap, die je goed geïnformeerd moet 

nemen.  

 

In onze school kan je kiezen uit een brede waaier aan studierichtingen die je een algemene 

vorming bieden en je voorbereiden op hoger onderwijs. Onze leraren staan elke dag paraat om 

jou op een innovatieve en interactieve manier een stevige basis mee te geven. Samen gaan 

we ook op zoek naar je talenten en geven je waar nodig een duwtje in de rug.  

 

Bij ons op school hechten we veel belang aan het welbevinden van onze leerlingen. Motivatie, 

‘goesting’ om te leren, je goed voelen op school en het verwerven van kennis en vaardigheden 

gaan immers hand in hand. Onze doelstelling is dan ook een warme en dynamische leeromge-

ving bieden waarin jij centraal staat en alle kansen krijgt om je ten volle te kunnen ontplooien. 

 

Deze brochure biedt slechts een eerste blik op wat wij belangrijk vinden. Voor meer informatie 

over al wat leeft bij ons op school verwijzen we je graag naar onze Facebook- en in-

stagrampagina. Daarnaast vind je voor alle praktische vragen allicht een antwoord op onze 

website.  

 

Uiteraard ben je ook bij ons op school steeds welkom voor een meer persoonlijk onthaal! 

 

 

 

 

 

Marie-Paule Haegeman 

Directeur  
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Onze kijk op onderwijs  

 

Het GO! Atheneum Aalst biedt enkel algemeen vormende studierichtingen, waarbij leerlingen 

een stevige basis krijgen om op voort te bouwen na het secundair onderwijs. We streven ernaar 

dat onze leerlingen sterk, flexibel en leergierig worden, zodat zij in staat zijn goede resultaten te 

behalen in het hoger onderwijs of het op een andere manier te maken in het leven.  

 

De persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen staat centraal. Daarbij heeft iedereen recht 

op gelijke kansen. We houden daarom via een geïndividualiseerde leerbegeleiding rekening 

met verschillen tussen leerlingen. Elke leerling krijgt bij ons volgens zijn interesses, mogelijkheden 

en talenten alle kansen om zich te ontplooien en succesvol te zijn. Jongeren die het tijdens hun 

schoolloopbaan op een of andere manier moeilijk hebben, kunnen rekenen op extra onder-

steuning en begeleiding. Sterkere leerlingen worden gestimuleerd en uitgedaagd via differentia-

tie en projecten. 

 

Onze leerlingen maken kennis met de wereld rondom hen, door hen deel te laten nemen aan 

verschillende sociale, culturele en economische activiteiten. Dat kunnen uitstappen en buiten-

landse reizen zijn, maar evengoed projecten op school. Op die manier ontdekken ze hun inte-

resses, hun talenten en beperkingen. Jezelf en je plaats in de wereld kennen is belangrijk om 

met de nodige dosis zelfvertrouwen, realiteitszin en relativeringsvermogen in het leven te staan.  

 

 
 
 

Onze school is geen eiland in de maatschappij; via allerhande initiatieven binnen en buiten de 

school hebben we een zinvolle samenwerking met externen uitgebouwd: universiteiten, hoge-

scholen, de media, lokale en nationale organisaties… 
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We hechten veel belang aan gezondheid door aandacht te schenken aan lichamelijke, psychi-

sche en sociale aspecten (lichaamsbewustzijn, pesten, voeding, milieu, verkeerseducatie, EHBO, 

sportactiviteiten, bewegend leren…). 

 

 
 

 

We voeren een innovatief, dynamisch beleid en volgen het onderwijskundig en maatschappe-

lijk debat op de voet. Daarbij vertalen we innovaties kritisch naar onze onderwijspraktijk zonder 

de traditie uit het oog te verliezen. Zo zijn we met onze waaier aan complementaire activiteiten 

en vrije ruimte al enkele jaren een stapje voor op de huidige onderwijshervorming. Ons onderwijs 

is gericht op het ontwikkelen van 21st century skills: de kennis, vaardigheden en attitudes die 

nodig zijn om succesvol te zijn in de toekomst. Onze leerlingen worden bovendien opgeleid tot 

kritische onderzoekers. 

 

 
 

 

Dankzij ons participatief beleid werken schoolraad, leerkrachten, leerlingen en ouders mee aan 

het uitschrijven, realiseren en evalueren van het schoolbeleid. Op die manier draagt iedereen 

zijn steentje bij tot een warme en veilige leer- en leefomgeving. Op regelmatige tijdstippen pei-

len we naar het welbevinden van leerlingen, ouders en het hele schoolteam en sturen we bij 
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waar nodig.  

 

Goede afspraken en duidelijke regels vinden we belangrijk. Op die manier leren onze leerlingen 

niet alleen elkaar en het hele schoolteam respecteren en waarderen, maar ook de normen in 

de maatschappij.  
 

 
 

 

We willen een open school zijn, waarin leerlingen weten dat ze steeds bij de leerkrachten, op-

voeders of leerlingbegeleiders terechtkunnen. Ouders worden op de hoogte gehouden via 

Smartschool, Skore, e-mail, website en briefwisseling en kunnen de activiteiten van hun kind ver-

der opvolgen via Facebook en Instagram. 
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Ons enthousiast, gemotiveerd en goed opgeleid schoolteam staat elke dag paraat om deze 

visie op onderwijs en opvoeding in de praktijk om te zetten. De waardering van onze leerlingen 

en onze ouders, het positieve verslag van de onderwijsinspectie en de MNM-verkiezing tot Straf-

ste School van 2018 is voor ons het beste bewijs dat we goed bezig zijn! 
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Wie zijn wij?  

 

enthousiaste leerkrachten die jou graag meenemen in hun passie 

een sportieve, toffe school met een open geest 

een gezonde school, met aandacht voor de milieuproblematiek 

kortom: de strafste school van 2018! 

 

 

Wat bieden wij? 

 

een warme en veilige leer- en leefomgeving  

een stevige basis voor hoger onderwijs 

begeleide voorbereiding op ingangsexamens 

een flinke dosis respect en zelfvertrouwen 

aandacht voor ieders talent 

boeiende lessen en uitdagende projecten 

binnen- en buitenlandse uitstappen en reizen 

culturele activiteiten (onder meer georganiseerd door de cultuurcel) 

deelname aan wedstrijden, projecten en sportevenementen 

een waaier aan middagactiviteiten 

eigen fietsen en kickbikes ter beschikking van de leerlingen 
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Waar leer je? 

 

in up-to-date leslokalen en labo’s met beamers, smartboards en tablets 

In een eigen sporthal en een leesnestje 

in een gloednieuwe locatie op het Bauwensplein 

in een hip onderwijsleercentrum met pc’s, kranten, tijdschriften, strips en boeken, waar je zelf-

standig kan werken en ontspannen 

 

 

Wat vinden wij belangrijk? 

intensieve begeleiding om jezelf te ontdekken en te ontwikkelen 

tools om kritisch te leren nadenken en onderzoeken 

ondersteuning om je eigen schoolloopbaan uit te stippelen  
 

Wat betekent... ? 
EMA: extramurale activiteit (uitstap dus!) 

GWP: geïntegreerde werkperiode (een reis!) 

OAV: ouderavond 

VEZA: vergaderzaal 

OLC : openleercentrum 

POLY: polyvalente zaal op het Bauwensplein (BP) 

POZA: polyvalente zaal op de Graanmarkt (GM) 

DW: dagelijks werk 

TR: tussentijds rapport 

EX: examens 

OC: onderzoekscompetenties 

CA: complementaire activiteiten 

VRRU: vrije ruimte 

OLB: onderwijsloopbaanbegeleiding 

PSD: pedagogische studiedag (voor jullie een dagje vrij) 
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Even praktisch 

 

Eén adres voor al je praktische vragen: het leerlingensecretariaat!  

 

 

SCHOOLREGLEMENT 

 

Een school werkt goed als iedereen zich aan de spelregels houdt. Deze worden vastgelegd in 

het schoolreglement dat u kan raadplegen via de website.  

 

DAGINDELING 

 

De lessen beginnen stipt om 8:25 en om 12:50. Laatkomers melden zich op het leerlingensecre-

tariaat. Herhaaldelijk te laat komen leidt tot sancties.  

 

De deuren gaan open om 7:45. De lesuren starten om 8:25. Elke dag telt zeven lesuren: vijf in de 

voormiddag en twee in de namiddag. Op woensdag eindigen de lessen om 12:00. In de derde 

graad is er soms een achtste lesuur. 

 

VOORMIDDAG:  NAMIDDAG 

 

08:25 - 09:15 1ste lesuur 12:50 - 13:50 middagpauze 

09:15 - 10:05 2de lesuur  13:50 - 14:40 6de lesuur 

10:05 - 10:55 3de lesuur 14:40 – 15:30 7de lesuur 

10:55 - 11:10 pauze  15:30 – 16:20  8ste lesuur (op sommige dagen 

11:10 - 12:00 4de lesuur   voor klassen van de 3de graad) 

12:00 - 12:50 5de lesuur    

 

 

FIETSEN EN BROMFIETSEN 

 

Er is een ruime fietsenberging met ingang langs de Vaartstraat.  

 

MIDDAGPAUZE 

 

Alleen leerlingen die in het centrum van Aalst wonen of een bezoekadres in het centrum kunnen 

opgeven en leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar kunnen ‘s middags de school 

verlaten mits schriftelijke toestemming van de ouders. Zij vragen hiervoor een pasje met foto 

aan, dat zij tonen bij het verlaten en het opnieuw binnenkomen van de school. Alle andere leer-

lingen blijven op school. 

 

STUDIE    

 

‘s ochtends: van 7u45 tot 8u25 

‘s avonds: tot 17u (niet op woe.) 

 

STUDIETOELAGE 

 

Aanvraagformulier kan je op school bekomen  
 

SMARTSCHOOL en SKORE 

 

Ons digitaal leerplatform en digitale puntenboek, tevens een communicatiemiddel tussen leer-

lingen, leerkrachten/opvoeders/directie en ouders. 

 

GEÏNTEGREERDE WERKPERIODE (GWP) 

 

Voor elk leerjaar worden meerdaagse binnen- of buitenlandse gwp’s georganiseerd. Leerlingen 
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leren rond een project democratisch samenwerken en samenleven in een creatieve en ont-

spannen sfeer. Voor niet-deelnemers wordt een gwp in en rond de school georganiseerd. 

 

HAND- en WERKBOEKEN 

 

De leerlingen kopen hun werk- en handboeken via https://leerling.schoolboekenservice.com. 

Het pakket wordt in de vakantie thuis geleverd. De handboeken kunnen op het einde van het 

schooljaar terug verkocht worden aan Standaard Boekhandel. 

 

BETALINGEN 

 

In het begin van het schooljaar betalen de ouders een voorschot via overschrijving. Dit dekt alle 

uitgaven tot december betaald. Daarna vragen wij een tweede voorschot voor de uitgaven tot 

mei. Einde mei krijgen de ouders een factuur voor het saldo. 

 

RESTAURANT 

 

De leerlingen kunnen hun lunchpakket gebruiken in het restaurant van de school. Er zijn ook 

warme maaltijden beschikbaar. 

 

INDIVIDUEEL KASTJE 

 

Elke leerling kan een individueel kastje huren waarin persoonlijke bezittingen of cursussen kunnen 

opgeborgen worden.  

 

 

 
 

https://leerling.schoolboekenservice.com/
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Waar ligt onze school? 

pal in het centrum van de stad Aalst 

op vijf minuutjes wandelen van het station van Aalst 

naast een gezellig parkje op de Graanmarkt 

rechtover de gloednieuwe bibliotheek en academie Utopia 

tweede locatie op het Bauwensplein 
 

 
 

Hoe bereik je ons? 

te voet of met de fiets  

met de trein 

met één van de vele buslijnen 

met de wagen: parking Graanmarkt of De Post 
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Welke studierichtingen kan je volgen? 

 

Eerste graad  

 

Het eerste leerjaar omvat 28 uur/week basisvorming voor alle leerlingen. Daarnaast kiest men 2 pro-

jecten van 2 lesuren:  

• Sport 

• Latijn 

• Mens en cultuur 

• Natuur en techniek 

• Creatief met taal 

• IT en ondernemen 

 

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt ook in het tweede jaar de onderwijshervorming doorgevoerd. 

Dan ziet ons aanbod er als volgt uit: 

 

Het tweede leerjaar omvat 25 uur/week basisvorming voor alle leerlingen en 5 lesuren per week 

eigen aan de gekozen basisoptie. De 2 overige uren worden besteed aan differentiatie. 

Men kiest men een basisoptie van 5 uur uit:  

• Sport 

• Latijn 

• Maatschappij en welzijn 

• STEM-wetenschappen 

• Moderne talen en wetenschappen 

• Economie en organisatie 

 

 

Tweede graad 

 

De leerling kiest volgens aanleg en interesse voor 

• Wetenschappen 

• Humane wetenschappen  

• Economie 

• Latijn 

• Sportwetenschappen  

 

Daarnaast is er de keuze uit een aantal complementaire activiteiten. 

 

 

Derde graad 

 

De studiekeuze wordt verfijnd. De leerling kiest voor: 

• Economie-moderne talen  

• Economie-wetenschappen  

• Economie-wiskunde  

• Humane wetenschappen  

• Latijn-wiskunde  

• Moderne talen-wetenschappen  

• Sportwetenschappen 

• Wetenschappen-wiskunde  

 

Daarnaast is er de keuze uit een aanbod van modules in de vrije ruimte. 
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 Eerste graad
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2A 

 

Aantal lesuren/week  ► 32 

▼ Basisvorming  25 

Levensbeschouwing 2 

Lichamelijke opvoeding 2 

Nederlands 4 

Frans 3 

Engels 2 

Geschiedenis 2 

Aardrijkskunde 1 

Natuurwetenschappen 2 

Wiskunde 4 

Artistieke vorming 1 

Techniek 2 

▼ Vakken van de basisoptie   5 

Latijn 5 

Moderne talen & wetenschappen  5 

Economie & organisatie  5 

Sport 5 

Maatschappij & welzijn 5 

STEM-wetenschappen 5 

▼ Differentiatie 2 

WOW+ (Wijs op weg plus) 1 

Leerpad uitdieping/remediëring 1 

 

 

Basisvorming 

 

Het tweede leerjaar omvat 25 lesuren basisvorming per week voor alle leerlingen. In de lessen 

aardrijkskunde, natuurwetenschappen en techniek wordt op regelmatige basis projectmatig 

gewerkt om de STEM-doelen te realiseren. In het vak artistieke vorming krijgen de leerlingen een 

semester muzikale opvoeding en een semester plastische opvoeding.  
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Basisopties 

 

Naast 25 lesuren basisvorming zijn er 5 lesuren eigen aan de gekozen studierichting. 

Op die manier ontdekken of ontwikkelen ze hun sterktes en leren ze bewust keuzes maken. Elk 

kind bezit immers talenten en als school is het belangrijk het kind te ondersteunen in zijn zoek-

tocht naar die talenten. Een leerling die een goed beeld heeft van zichzelf, zal ook een betere 

keuze kunnen maken in de hogere graden. Het is de bedoeling kinderen een brede kijk te ge-

ven op hun mogelijkheden voor later. 
 

 

LATIJN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De basisoptie Latijn - 'Klassieke Talen' bestaat uit twee belangrijke componenten: de stu-

die van de klassieke talen en, via deze talen, het bestuderen van de samenleving en 

cultuur van de Griekse en Romeinse oudheid. In het tweede jaar komt er naast de studie 

van het Latijn (dat nog steeds het hoofdcomponent van deze richting zal uitmaken) ook 

de studie van het Grieks bij. Deze optie richt vooral zich tot leerlingen met een grote be-

langstelling voor taal, cultuur en literatuur. Tot slot is de basisoptie ‘Klassieke Talen’ een 

voorbereiding op een keuze met Latijn in de tweede graad ASO. 
 
 

 

 

MODERNE TALEN & WETENSCHAPPEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ben je geboeid door taal? Wil je meer weten over de cultuur achter een taal? Ga je 

graag mee op zoek naar de verschillen tussen talen en de wereld die er achter 

schuilt? Kun je wegdromen in boeken en verhalen? Wil je communiceren, genieten en 

je creatief uiten in het Nederlands, Frans en Engels?  

In dit doe-vak word je ook uitgedaagd om na te denken over de drie wetenschaps-

domeinen: biologie, chemie en fysica.  

Je onderzoekt wetenschappelijke verschijnselen en ideeën. Dat gebeurt door experi-

menten in een daarvoor aangepast labo.  

Bij remediëring krijg je meer uitleg over bepaalde leerstof die je niet goed begrijpt. 

Snap je alles, dan word je via de uitbreiding uitgedaagd om nog sterker te worden. 

De basisoptie moderne talen & wetenschappen biedt je een zeer brede basis aan voor 

in de tweede graad. 

 

Latijn - Grieks – 5u WOW+ – 1u Uitdieping of 

Remediëring – 1u 

Frans – 1u 

Engels 1u 

Nederlands – 1u 

Wetenschappelijke 

vaardigheden – 2u 

WOW+ – 1u Uitdieping of 

Remediëring – 1u 
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ECONOMIE & ORGANISATIE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Je onderzoekt de economie in het dagelijkse leven en de actualiteit. Je leert je kritisch 

opstellen ten opzichte van maatschappelijke keuzes. Je bestudeert dit vanuit het 

standpunt van de consument, de ondernemingen en de overheid. 

Enkele zaken die aan bod zullen komen tijdens de lessen: 

• Veranderende behoeften van de consument door de technologische ontwikke-

lingen en de digitalisering. 

• Belang van ecologie en duurzaamheid, ondernemingszin en aandacht voor on-

dernemerschap. 

• Je werkt graag aan jouw digitaal vaardigheden. 

 

 

 

 

SPORT 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

In de basisoptie sport wordt bewegen gebruikt als instrument om voornamelijk aan de 

volgende zaken te werken: 

wetenschap in sport en bewegen: We gaan hier de relatie onderzoeken tussen weten-

schappen en sport alsook kennismaken met wetenschappelijke aspecten en hun in-

vloed op sport en bewegen 

een gezonde geest in een gezond lichaam: We leren preventief omgaan met risico's 

van beweging op de gezondheid en leren ook de positieve aspecten ervan kennen. 

communicatie in beweging en sport: Via verbale en non-verbale communicatie leren 

we gepaste sociale vaardigheden toe te passen in functie van het opnemen van ge-

kende rollen 

 

 

 

Economie -  

ondernemen – 5u 

WOW+ – 1u Uitdieping of 

Remediëring – 1u 

Sport – 5u WOW+ – 1u Uitdieping of 

Remediëring – 1u 
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MAATSCHAPPIJ & WELZIJN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

De basisoptie ‘Maatschappij & Welzijn' bereidt voor op de richtingen behorend tot 

de sociale sector. 

Van leerlingen die kiezen voor deze optie wordt verwacht dat zij interesse hebben 

voor wetenschappen en voor de sociale aspecten van het dagelijkse leven. 

Je leert een persoonlijke en gezonde levensstijl ontwikkelen. Op die manier leer je zorg 

dragen voor gezondheid en welbevinden. 

Je krijgt inzicht in het sociale gedrag van mensen en menselijke reacties.  Je 

leert kritisch omgaan met maatschappelijke vragen en verschijnselen. Je groeit in ver-

bondenheid met de mensen rondom jou doordat je steeds beter sociale en  

communicatieve vaardigheden kunt toepassen in de meest diverse situaties. 

 

 

 

 

STEM-WETENSCHAPPEN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

STEM staat voor een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en 

wiskundige opleidingen en beroepen.  

STEM betekent Science Technology Engineering Mathematics. 

U denkt misschien meteen aan ingenieurs of computerprogrammeurs, maar STEM is veel 

meer dan dat. Denk maar aan de nieuwe technieken in land- en tuinbouw die mee zorgen 

voor het eten op uw bord, aan de moderne apparatuur die elke dag levens redt in zieken-

huizen of simpelweg aan de verlichtingsinstallatie die er nu misschien voor zorgt dat u dit niet 

in het donker moet lezen. 

De samenleving van vandaag heeft mensen nodig met een STEM-profiel. Mensen met een 

neus voor wiskunde, exacte wetenschappen, ingenieurswetenschappen, techniek en tech-

nologie. Daarom is het belangrijk dat jongeren kiezen voor STEM en een beroepsloopbaan 

uitbouwen in STEM. 
 

 

 

Sociale weten-

schappen – 2u 

Mens en  

gezondheid – 2u 

Mens en  

communicatie – 1u 

WOW+ – 1u Uitdieping of 

Remediëring – 1u 

Wetenschappelijke 

vaardigheden – 2u 

Toegepaste  

wiskunde - 2u 

Technologie - 1u 

 

WOW+ – 1u Uitdieping of 

remediëring – 1u 
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Differentiatie 

 

Naast 25 lesuren basisvorming zijn er 2 lesuren gekoppeld aan differentiatie. 

Tijdens het projectuur ‘Wijs op Weg plus’ (WOW+) zet zich verder in het tweede jaar en wordt er 

verder gewerkt rond o.a. digitale competenties, financiële en juridische competenties ...  

 

Het andere projectuur bestaat uit remediëring of uitdieping.  

Voor wiskunde, Nederlands en Engels/Frans wordt gedifferentieerd in het leerpad remediëring. 

Hier ondersteunen we leerlingen die het wat moeilijker hebben. Leerlingen die moeilijkheden 

ondervinden met o.a. studeren of planning kunnen ook terecht in de remediëring Leren Leren. 

  

 

Per rapportperiode wordt de remediëring op de klassenraad besproken. Leerlingen kunnen bij 

een positieve evolutie overstappen naar het andere leerpad of bij andere mindere resultaten 

aansluiten bij een andere remediëring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het projectuur Uitdieping bieden we de sterkere leerlingen meer uitdaging aan. Daarin kiezen 

leerlingen een module van één lesuur volgens hun talenten en interesses.  

 

 
 

WISKUNST 
 

  Wiskunde zit overal verborgen en omvat meer dan alleen maar formules en 

definities. Denk maar aan mandala’s, de Eiffeltoren of de snelheid van een 

tennisbal tijdens Wimbledon. In wiskunst maken we op een speelse manier 

kennis met verschillende contexten waar wiskunde te vinden is: kunst, sport, 

architectuur, economie, aardrijkskunde, film, muziek en nog véél meer. 

 

  Ben je geïnteresseerd in wiskunde, goed in logisch redeneren en/of wil je de 

wiskundige achtergrond van je eigen hobby te weten komen? Dan ben jij de 

geschikte persoon om mee te werken aan deze uitdieping. 

  Hopelijk kunnen wij op jou rekenen! 
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CREATIE 
 

  Zoals de naam het al weergeeft is deze uitdieping geschikt voor de creatieve 

geesten onder ons. Deze sluit aan bij de leerlingen die interesse of talent heb-

ben voor artistieke vorming en kunstbeleving gemaakt op jouw leeftijd. 

  Enkele mogelijke voorbeelden die in de lessen worden behandeld: 

  - Graffitiwerk 

  - Het creëren van een kunstwerk 

  - Allerlei opdrachten die in teken van kunst staan 

   

  Creatief zijn en samen kunnen werken is hier een must! 

 
 
 
 
 
 

WOORD & CULTUUR 

 
 

  Woord en cultuur is ideaal voor creatieve en taalvaardige leerling met  

interesse voor cultuur. Ook taal speelt een belangrijke rol in ons leven.  

  Allerlei thema’s komen aan bod: we werken rond poëzie en drama, maar 

verkennen ook alle mogelijke kunstvormen, onder meer in musea, theater en 

film.  

  Op een speelse en kindvriendelijke manier verruimen de leerlingen hun cul-

turele horizonten en verleggen ze hun grenzen. Tijdens improvisatieoefenin-

gen leren ze hun gêne overwinnen en bouwen ze aan hun zelfvertrouwen.  

  We hopen samen met gemotiveerde en geïnteresseerde leerlingen voor een 

leuk en vooral een leerrijk schooljaar te zorgen.  
 

 

 

 

 

 

 

MULTIMEDIA 
 

  In het project Multimedia gaan we projectmatig aan de slag met verschillen-

de ICT- toepassingen, maar ga je ook creatief en inventief aan de slag met de 

computer: 

  •Je leert werken met Word, Excel, PowerPoint... a.d.h.v. praktijkvoorbeelden 

zoals het organiseren van een feestje of maken van een uitnodiging. 

  • Je werkt met een aantal apps in de iPad-lessen. Denk maar aan het maken 

van mindmaps, presentaties, prikborden, notities... 

  •Leer werken met beeld, geluid en film.  

Toon jouw digitale skills door o.a. een presentatie in de vorm van een geluids-

of filmfragment te maken.  

  •Surfen op het internet? Leer op een vlotte en veilige manier digitale informa-

tie te zoeken, verwerken en bewaren.  

  • Leer de basisprincipes van het programmeren in deze module en schrijf je 

eigen eenvoudige programma’s! 

 
 
 



www.atheneumaalst.be – GO! Atheneum Aalst, Graanmarkt 14, 9300 Aalst 19 

MINILABO WETENSCHAPPEN 
 

  In de wereld rondom ons zijn er nog heel wat prikkels die uitnodigen om te 

observeren, te onderzoeken, vragen te stellen en informatie te verzamelen.  

  Uiteraard blijft de levende natuur een belangrijk onderdeel van de lessen, 

maar we gaan toch ook al eens snuisteren in de wereld van de molecu-

len, de stoffen en hun eigenschappen.  

  We ontrafelen ook al enkele geheimen over het licht, het geluid, de  

fasenovergangen ...  

   

  Smaakt dit naar meer? Dan zijn de lessen minilabo beslist iets voor jou! 
 
 
 
 
 

 

 

ZELFSTANDIG LEERPAD 
 

  Voor de leerlingen die nood hebben aan een extra uitdaging, voorziet onze 

school het leerpad zelfstandig werken.  

   

  Hier zal je worden uitgedaagd om jouw kennen en kunnen verder uit te brei-

den en te optimaliseren a.d.h.v. zelfstandige opdrachten. 
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Tweede graad
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Aantal lesuren/week ► 32 32 32 32 32 

▼ Basisvorming 24 24 24 24 24 

Levensbeschouwing 2 2 2 2 2 

Nederlands 4 4 4 4 4 

Engels 3 3 3 3 3 

Frans 3 3 3 3 3 

Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 

Biologie 1 1 1 1 1 

Chemie 1 1 1 1 1 

Fysica 1 1 1 1 1 

Geschiedenis 2 2 2 2 2 

Wiskunde 4 4 4 4 4 

Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 

▼ Specifiek deel 4 4 4 7 4 

Latijn     4     

Cultuurwetenschappen   2       

Gedragswetenschappen   2       

Economie 4         

Biologie    1 1 

Chemie    1 1 

Fysica    1 1 

Sport       3  

Wiskunde    1 1 

▼ Complementair deel 4 4 4 1 4 

Informatica/Remediëring (SPWE) 1 1 1 1 1 

Remediëring Ned., Frans, Engels, 

wisk., wet.)  
(1) (1) (1) 0 (1) 

Interactief Frans (1) (1) (1) 0 (1) 

Uitbreiding wiskunde (ECON/LAT) (1) 0 (1) 0 0 

Project  2 2 2 0 2 
 

 

Naast de 24 lesuren basisvorming en 4/7 lesuren in het specifiek deel, hebben de leerlingen 4 

lesuren complementaire activiteiten. Daarvan krijgen ze één lesuur informatica. Dit kan in de 

sportwetenschappen worden vervangen door een lesuur remediëring. Ook bij leerlingen uit de 

andere studierichtingen kan deze remediëring worden aanbevolen door de klassenraad. 

 

Alle leerlingen die geen remediëring nodig hebben, krijgen interactief Frans (mogelijk in alle rich-

tingen behalve SPWE) of uitbreiding wiskunde (enkel voor Latijn of economie). 

 

Daarnaast hebben de leerlingen de keuze uit een project van 2 lesuren. De leerlingen van 

Sportwetenschappen hebben, gezien hun uitgebreider specifiek deel, geen projecten. 



22 www.atheneumaalst.be – GO! Atheneum Aalst, Graanmarkt 14, 9300 Aalst 

ECONOMIE 

LATIJN 

HUMANE WETENSCHAPPEN 

WETENSCHAPPEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Project Kunst en Cultuur  

 

We zoeken in dit project uit wat het betekent om mens te zijn: de mens als kunstig wezen, als 

historisch individu, als muzikaal talent, als kuddedier… Daarbij combineren we de theorie met de 

praktijk. We werken bijvoorbeeld rond popart, de persoonlijkheid van de mens, de invloed van 

spel en spelgedrag op de ontwikkeling van de mens, ontwikkelingsfasen gekoppeld aan kunst. 

 

 

Keuze uit 2u project: 

 

• Kunst & cultuur 

• Moderne Talen Frans 1u/Engels 

1u 

• Labo wetenschappen 

• Experimenteren met wiskunde 

en probleemoplossend denken 

• Sport als basis voor een gezon-

de levensstijl 

• Computerwetenschappen 

 

1u interactief Frans 

1u remediëring Nederlands/ 

Frans/Engels/wiskunde/ 

wetenschappen  

1u uitbreiding wiskunde (al-

leen voor econ. en Latijn) 
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Project Moderne talen (1u Frans/1u Engels) 

 

Project Moderne talen is op het lijf geschreven van de vlot gebekte creatieveling. Je maakt 

kennis met de Franse en de Engelse cultuur d.m.v. opdrachten en wordt ondergedompeld in de 

muziek, literatuur, film, kunst… Gedurende enkele lesuren werk je bijvoorbeeld aan de voorbe-

reiding en het script van een tv-show, een film, een zelfgeschreven toneelstuk… met als hoog-

tepunt de opvoering in de klas. Je talenkennis krijgt een enorme boost en je leert vlot samen-

werken met medeleerlingen die je hierdoor ook eens op een andere manier leert kennen. Podi-

umbeesten en drama queens kunnen zich uitleven, in verzorgd Frans en Engels, natuurlijk! 

 

Project Labo wetenschappen  

 

In de tweede graad krijg je in alle studierichtingen de wetenschapsvakken biologie, chemie en 

fysica. Wetenschap omvat natuurlijk veel meer dan theorie en formules. Tijdens labo weten-

schappen kruip je in de huid van een heuse onderzoeker, met labojas natuurlijk. Je tovert een 

suikerbiet om in een mierzoete suikerspin, of waarom niet in alcohol? Bij een wasmiddelenonder-

zoek ontdek je alle geheimen van “wassen” en zoek je uit of de gouden raad van tante Kaat 

echt werkt. Hou je van experimenteren? En wil je op een wetenschappelijke wijze de wereld 

ontdekken? Dan is dit echt iets voor jou! 

 

Project Experimenteren met wiskunde en probleemoplossend denken  

 

In deze uitdagende cursus leer je op een speelse manier je grenzen van probleemoplossend 

denken verleggen en word je warm gemaakt voor wiskunde. Ook in het dagelijkse leven is wis-

kunde immers overal aanwezig. Door middel van vakoverschrijdende onderzoeksopdrachtjes en 

projecten leer je wiskunde op een andere manier ontdekken en leer je oplossingen zoeken voor 

wiskundige problemen. Daarbij wordt uiteraard ICT geïntegreerd: geogebra, tablet, grafisch 

rekentoestel. Om elkaar uit te dagen en te zien wie de grootste wiskundige knobbel heeft, 

neem je ook deel aan de Junior Wiskunde Olympiades. 
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Project Sport als basis voor een gezonde levensstijl  

 

In deze module gaan we werken aan onze algemene fysieke paraatheid. Door middel van 

doorgedreven sportlessen werken we aan al onze lichamelijke basiseigenschappen. Kracht, 

lenigheid, uithouding, snelheid, coördinatie en evenwicht, allemaal zullen ze aan bod komen. 

We proberen een gezonde geest in een gezond lichaam na te streven door middel van duurlo-

pen, zwemlessen, core stability training, enz. Verder ga je hier ook de basistheorie verwerken 

van trainingsleer. Ben je dus geïnteresseerd in hoe het lichaam reageert tijdens fysieke inspan-

ningen, wil je leren hoe je voor jezelf een trainingsschema kan maken en ben je het ermee eens 

dat regelmatig sporten een belangrijke stap is naar een gezonde levensstijl, dan is deze module 

zeker iets voor jou! 

 

Project Computerwetenschappen  

 

We leven in een maatschappij die overheerst wordt door computers en software. Toch zijn er 

weinig mensen die weten wat er juist omgaat in die apparaten die we zo veel gebruiken. 

Wil je kennis en inzicht krijgen in principes en methoden voor het ontwikkelen van software? 

Ben jij een doorzetter die graag problemen oplost? Denk jij dat er voor jou een toekomst weg-

gelegd is als programmeur? Dan is de module computerwetenschappen zeker iets voor jou! We 

leren logisch nadenken, problemen oplossen op een constructieve manier en krijgen onmiddel-

lijke feedback van onze computer. 

 

1u Remediëring Nederlands/Engels/Frans/wiskunde/wetenschappen 

 

Tijdens dit lesuur worden de leerlingen geremedieerd voor talen, wiskunde of wetenschappen, 

meestal op advies van de klassenraad (van het vorige schooljaar). Ook bij leerlingen uit de an-

dere studierichtingen kan deze ‘update’ worden aanbevolen. Tijdens deze lessen helpt de leer-

kracht bij het verwerken of inoefenen van de leerstof. 

 

1u Interactief Frans 

 

Grammatica, ontleding, werkwoorden: allemaal mooi, maar wat koop je ervoor? De tijd is ge-

komen om alle kennis te verzilveren en de zo noodzakelijke stap te zetten naar de leuke en sti-

mulerende taalpraktijk. Je discussieert, je praat over het weer, je reserveert een tafel in een knus 

restaurantje, (waarna je de maître d’hôtel de meest succulente hapjes op je bord doet tove-

ren), je telefoneert een eind weg met je vrienden, je wijst een argeloze toerist op weg in je thuis-

stad, je legt aan de dokter uit wat er op je lever ligt, je gaat naar de winkel, en waarom niet, je 

leert te kaarten in het Frans en je ontsluiert de geheimen van de liefde. Kortom, dankzij deze 

bouchée français, je wekelijkse mondvol Frans, evolueer je van ploeterende leerling stilaan tot 

een levendige spreker. Pas dan begrijp je wat de Fransen bedoelen met Ce qui n’est pas clair, 

n’est pas français. 
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1u Uitbreiding wiskunde (enkel voor economie en Latijn) 

 

De leerlingen uit de richtingen economie en Latijn krijgen de mogelijkheid om hun wiskundeken-

nis uit te breiden naar analogie met de leerlingen uit sportwetenschappen en wetenschappen 

(die 5 uur wiskunde krijgen). Dit biedt de mogelijkheid om ook vanuit deze richtingen in de derde 

graad beter voorbereid te kiezen voor een wiskundige richting. 
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Aantal lesuren/week ► 32 32 32 32 32 

▼ Basisvorming 24 24 24 24 24 

Godsdienst / Niet-confessionele 

zedenleer 
2 2 2 2 2 

Nederlands 4 4 4 4 4 

Engels 3 3 3 3 3 

Frans 3 3 3 3 3 

Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 

Biologie 1 1 1 1 1 

Chemie 1 1 1 1 1 

Fysica 1 1 1 1 1 

Geschiedenis 2 2 2 2 2 

Wiskunde 4 4 4 4 4 

Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 

▼ Specifiek deel 4 4 4 7 4 

Latijn     4     

Cultuurwetenschappen   2       

Gedragswetenschappen   2       

Economie 4         

Biologie    1 1 

Chemie    1 1 

Fysica    1 1 

Sport       3  

Wiskunde    1 1 

▼ Complementair deel 4 4 4 0 4 

Informatica/Remediëring (SPWE) 1 1 1 1 1 

Remediëring Ned., Frans, Engels, 

wisk., wet. of econ.)  
(1) (1) (1) 0 (1) 

Interactief Engels (1) (1) (1) 0 (1) 

Uitbreiding wiskunde (ECON/LAT) (1) 0 (1) 0 0 

Project  2 2 2 0 2 
 

 

Naast de 24 lesuren basisvorming en 4/7 lesuren in het specifiek deel, hebben de leerlingen 4 

lesuren complementaire activiteiten. Daarvan krijgen ze één lesuur informatica. Dit kan in de 

sportwetenschappen worden vervangen door een lesuur remediëring. Ook bij leerlingen uit de 

andere studierichtingen kan deze remediëring worden aanbevolen door de klassenraad. 
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Alle leerlingen die geen remediëring nodig hebben, krijgen interactief Engels (mogelijk in alle 

richtingen, behalve SPWE) of uitbreiding wiskunde (enkel voor Latijn of economie). 

 

Daarnaast hebben de leerlingen de keuze uit een project van 2 lesuren. De leerlingen van 

Sportwetenschappen hebben, gezien hun uitgebreider specifiek deel, geen projecten. 

 

 

ECONOMIE 

LATIJN 

HUMANE WETENSCHAPPEN 

WETENSCHAPPEN  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Project Kunst en cultuur  

 

Welke dimensies kunnen we ontdekken binnen onze maatschappij? In dit project bestuderen 

we de mens als individu en de mens in groep, in de maatschappij en in de wereld waarin hij 

leeft. De mens en de samenleving staan centraal, telkens thematisch aan bod gebracht door 

creatieve opdrachten, gekoppeld aan de theorie. We verkennen, we onderzoeken, we leren, 

we verwerken, zijn creatief en plaatsen de mens daarbij steeds centraal.  

 

Project Moderne Talen  

 

Talenknobbels, franco- en anglofielen komen aan hun trekken tijdens dit project. Je leert je vlot-

ter uitdrukken in het Engels en Frans, en bovendien krijg je als klap op de vuurpijl een voorsmaak-

je van wat ‘onderzoekscompetentie’ precies inhoudt. Je leert degelijke enquêtes opstellen, on-

derzoeksvragen afbakenen, bronnen (kritisch) onderzoeken en dit allemaal door middel van 

leuke maar toch vooral ook leerrijke activiteiten als debatten, toneel, presentaties, … en op-

drachten rond poëzie, humor en nog veel meer. Dit project is niet alleen een must voor leer-

lingen die graag verder willen in de studierichting Moderne Talen, maar ook hen met aanleg 

voor drama. Kies ook voor Moderne Talen als je een carrière ambieert in het onderwijs of een 

ander vakgebied waar talenkennis een groot pluspunt is. 

Keuze uit 2u project: 

 

• Kunst & cultuur 

• Moderne Talen Frans 1u/Engels 1u 

• Labo wetenschappen 

• Extra wetenschappen (enkel voor 

economie, humane weten-

schappen en Latijn) 

• Economie (voor wie geen eco-

nomie volgt) 

• Sport als basis voor een gezonde 

levensstijl 

• Extra wiskunde (voorbereiding op 

7u) 

 

1u interactief Engels 

1u remediëring Neder-

lands/Frans/Engels/wiskun

de/wetenschappen/eco-

nomie 

1u uitbreiding wiskunde 

(alleen voor econ. en La-

tijn) 



28 www.atheneumaalst.be – GO! Atheneum Aalst, Graanmarkt 14, 9300 Aalst 

 

Project Labo wetenschappen  

 

In de tweede graad krijg je in alle studierichtingen de wetenschapsvakken biologie, chemie en 

fysica. Wetenschap omvat natuurlijk veel meer dan theorie en formules. Tijdens het labo weten-

schappen kruip je in de huid van een echte onderzoeker, met labojas natuurlijk. Je zal zelf on-

derzoeksvragen opstellen, experimenten opzetten en beschrijven om antwoorden te vinden op 

vragen zoals ‘zit er echt ijzer in onze voeding?’, ‘wat is het effect van de zon op ons leven?’ en 

‘hoe wordt zonnecrème gemaakt?’. Houd je van experimenteren en wil je op een weten-

schappelijke wijze de wereld ontdekken? Dan is dit echt iets voor jou!  

 

 
 

Project Extra wetenschappen (enkel voor economie, humane wetenschappen en Latijn)  

 

De leerlingen uit de richtingen Economie, Humane wetenschappen en Latijn krijgen in deze 

module de mogelijkheid om hun wetenschappelijke kennis (voornamelijk gericht op chemie en 

fysica) uit te breiden naar analogie met de leerlingen uit de richting Sportwetenschappen en 

Wetenschappen. Deze uitbreiding biedt de mogelijkheid om ook vanuit deze richtingen in de 

derde graad te kiezen voor een wetenschappelijke richting. Voor leerlingen die hogere, weten-

schappelijke studies ambiëren is dit zeker een aanrader. 

 

Project Extra wiskunde (enkel voor leerlingen die al 4+1 of 5u wiskunde volgen) 

 

Dit project is bedoeld voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in de 7u wiskunde in de derde 

graad. Door het realiseren van de uitbreidingsdoelstellingen en uitdieping van de theorie en de 

oefeningen, kan je je redeneervermogen aanscherpen en krijg je een beter beeld van de ver-

wachtingen in de 7u.    

 

Project Economie (enkel voor leerlingen die geen economie volgen) 

 

Economie bepaalt een groot deel van ons leven. Het ene moment spreken we van een crisis, 

enige tijd later lijkt alles weer goed te gaan. Wil jij wel wat meer weten over al die economische 

begrippen in het nieuws? Vraag jij je af hoe de beurs werkt? Wil jij later misschien wel onderne-

mer worden? Deze module is perfect voor de leerlingen die geen economie gekozen hebben, 

maar toch wat meer willen weten over onze wereldeconomie. 
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Project Sport als basis voor een gezonde levensstijl  

 

In deze module gaan we werken aan onze algemene fysieke paraatheid. Door middel van 

doorgedreven sportlessen zullen we werken aan al onze lichamelijke basiseigenschappen. 

Kracht, lenigheid, uithouding, snelheid, coördinatie en evenwicht, allemaal zullen ze aan bod 

komen tijdens dit project. We proberen een gezonde geest in een gezond lichaam na te stre-

ven door middel van duurlopen, zwemlessen, core stability training, enz. Verder ga je hier ook 

de basistheorie verwerken van trainingsleer. Ben je dus geïnteresseerd in hoe het lichaam rea-

geert tijdens fysieke inspanningen, wil je leren hoe je voor jezelf een trainingsschema kan maken 

en ben je het ermee eens dat regelmatig sporten een belangrijke stap is naar een gezonde 

levensstijl, dan is deze module zeker iets voor jou! 
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1u Interactief Engels 

 

Tijdens de lessen Interactief Engels werk je aan je spreekvaardigheid. Je verrijkt op een leerrijke 

en aangename manier je woordenschat en je leert na te denken in het Engels. Je probeert je 

Vlaamse tongval om te zetten in RP (received pronunciation) en babbelt of debatteert over 

allerlei topics die op dat moment leven in de wereld. Je mag ook zelf activiteiten voorstellen. 

Een beetje drama schuwen we evenmin. Iedereen zal zeker zijn gading vinden in de op til 

staande projecten.  

 

1u Remediëring Nederlands/Engels/Frans/wiskunde/wetenschappen/economie  

 

Tijdens dit lesuur worden de leerlingen geremedieerd voor talen, wiskunde, economie of weten-

schappen, meestal op advies van de klassenraad (van het vorige schooljaar). Ook bij leerlingen 

uit de andere studierichtingen kan deze ‘update’ worden aanbevolen. Tijdens deze lessen helpt 

de leerkracht bij het verwerken of inoefenen van de leerstof. 

 

 
 

 

1u Uitbreiding wiskunde  (enkel voor economie en Latijn) 

 

De leerlingen uit de richtingen Economie en Latijn krijgen de mogelijkheid om hun wiskundeken-

nis uit te breiden naar analogie met de leerlingen uit Sportwetenschappen en Wetenschappen 

(die 5 uur wiskunde krijgen). Dit biedt de mogelijkheid om ook vanuit deze richtingen in de derde 

graad beter voorbereid te kiezen voor een wiskundige richting. 
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Economie studieprofiel 

 

 

 

Kies zeker voor economie als je: 

 

• interesse hebt voor het economisch functioneren van de maatschappij. 

• streeft naar orde en netheid bij het noteren en verwerken van gegevens en samenhang. 

• er niet voor terugschrikt om conversaties, discussies en onderhandelingen te voeren. Ook 

schriftelijke communicatie heeft geen geheimen voor jou. 

• de wereld waarin we nu leven, beter wil begrijpen en er kritisch wil over nadenken. 

 

 

INHOUD POOLVAK ECONOMIE 

 

Het poolvak economie omvat vier lesuren: 

 

• Handelseconomie: hier wordt het probleemoplossend denken, een ervaringsgerichte 

aanpak en ruime variatie in de didactiek benadrukt. Er wordt ook ruimte gelaten om in 

te gaan op de interesse van de leerlingen en de actualiteit. Ook didactische uitstappen 

horen daarbij: een bezoek aan een onderneming, steden ondernemend bewandelen, 

het museum van de Nationale Bank, een financiële inrichting… 

 

• Boekhouden: bedrijfseconomie en handelsrekenen wordt in boekhouden geïntegreerd 

en er wordt extra aandacht besteed aan de redenering achter een boeking. Ook de 

grondbegrippen van het dubbel boekhouden, de studie van balans- en resultatenreke-

ningen en de verwerking van de eindejaarsverrichtingen komen aan bod. 
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Humane wetenschappen studieprofiel 

 

 

 

Kies zeker voor Humane wetenschappen als je 

 

• gepassioneerd bent door de mens en de maatschappij. 

• verklaringen wil zoeken voor je eigen gedrag en dat van anderen. 

• betrokken bent bij wat er in de wereld rondom je gebeurt. 

• diverse media kritisch wil leren gebruiken. 

• geïnteresseerd bent in de vakken geschiedenis en levensbeschouwing. 

 

 

INHOUD POOLVAK GEDRAGSWETENSCHAPPEN 

 

Het vak gedragswetenschappen omvat twee lesuren.  

 

Je maakt kennis met het functioneren van het individu, groep en samenleving. Het analyseren 

van gedrag wordt in de lessen onderbouwd door middel van modellen uit de psychologie, so-

ciologie, antropologie… 

 

INHOUD POOLVAK CULTUURWETENSCHAPPEN  

 

Het vak cultuurwetenschappen omvat twee lesuren. 

 

Het onderzoek naar de maatschappelijke velden staat hier centraal. Media, politiek, kunst, 

ethiek, recht en de wisselwerking tussen verschillende velden worden kritisch benaderd en ge-

analyseerd. Ook hier wordt met regelmaat verwezen naar wetenschappelijke verklaringsmodel-

len.  

 

 



www.atheneumaalst.be – GO! Atheneum Aalst, Graanmarkt 14, 9300 Aalst 33 

Latijn studieprofiel  

 

 

 

Kies zeker voor Latijn als je  

 

• belangstelling hebt voor taal, literatuur, geschiedenis, kunst, mythologie, etc. 

• je wil verdiepen in de Romeinse (en zelfs Griekse) cultuur en de invloed ervan op onze 

westerse samenleving. 

• kritisch wil leren omgaan met informatie: wat we lezen van de antieke auteurs mag je 

niet zomaar als waarheid aannemen. 

• openstaat voor uitdagingen. 

• een portie gezond verstand hebt. 

 

INHOUD POOLVAK LATIJN 

 

Het vak Latijn omvat 4 lesuren. 

 

Tijdens de lessen Latijn krijg je een waaier van teksten, cultuur, grammatica en vocabularium. Je 

zal dus je doorzettingsvermogen nodig hebben om je tanden te zetten in dit ruime aanbod, 

maar je wordt er zeker voor beloond. Zo is je kennis van Latijnse woordenschat en tekstanalyse 

een waardevolle basis om de moderne talen makkelijker te leren. Daarnaast train je je geheu-

gen en leer je gebruikmaken van mnemotechnische hulpmiddeltjes. Je leert stap voor stap wer-

ken, analyseren en logisch redeneren, vaardigheden die ook belangrijk zijn bij andere vakken 

en in het latere leven. 
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Sportwetenschappen studieprofiel 

 

 

Kies zeker voor de richting Sportwetenschappen als je 

 

• nieuwsgierig bent naar enerzijds wetenschappen en technologie, anderzijds naar allerlei 

bewegings- en sportactiviteiten. 

• veel inspanningen wil leveren en over een groot doorzettingsvermogen beschikt. 

• zelfstandig bent, maar ook kan samenwerken en reflecteren op jezelf en anderen. 

 

Voorwaarden om deze richting te volgen zijn: 

 

• een uitgesproken interesse en aanleg voor wetenschappen én voor sport. 

• een ruime motorische basis met voldoende hoog sportief niveau.  

• een positieve ingesteldheid ten opzichte van beweging. 

 

Deze studierichting legt enerzijds de klemtoon op sport, anderzijds op wetenschappelijk en wis-

kundig denken. Leerlingen die sportwetenschappen volgen, hebben vijf lesuren lichamelijke 

opvoeding en sport, zeven lesuren wetenschappen en vijf lesuren wiskunde. Ze hebben geen 

complementaire activiteiten. 

 

 

INHOUD POOLVAK SPORT 

 

In het poolvak sport krijg je, naast theoretische inzichten over bewegen, analyse van bewe-

gingsuitvoeringen, gezondheid en sociaal functioneren, een waaier van sporten en bewegings-

vormen. De aangeboden sporten zijn bijvoorbeeld voetbal, basketbal, volleybal, floorbal, bad-

minton, tennis en mini-tennis, honkbal, atletiek, zwemmen, reddend zwemmen, dans en ritmiek, 

gymnastiek en verdedigingssporten. Daarnaast bieden we meer natuurgebonden activiteiten 

aan als skiën, snowboarden, muurklimmen, bowlen, mountainbike, langlauf, oriëntatietochten, 

touwenparcours, teambuilding, vlottenbouw, kajak, kano…  

 

 

INHOUD POOLVAKKEN WETENSCHAPPEN 

 

Het tweede luik van deze richting omvat een stevig pakket wetenschappen: aardrijkskunde, 

biologie, chemie en fysica.  

 

In de lessen biologie ontdek je stap voor stap het volledige menselijke lichaam, kom je alles te 

weten over erfelijkheid en leer je hoe uit slechts twee celletjes zich een hele baby ontwikkelt. In 

het gedeelte over de natuur gaan we samen op stap en doe je zelf onderzoek van water en 

bodem. We besteden ook aandacht aan de milieuproblematiek van onze planeet. 

 

Tijdens de lessen chemie worden waarnemingen en feiten uit het dagelijks leven als uitgangs-

punt gebruikt voor boeiende lessen. De gevarieerde leerstofonderdelen worden geïllustreerd 

met tal van experimenten.  

 

In het vak fysica bereken je onder meer je eigen vermogen en kan je zelf ondervinden waarom 

olie op water drijft. Bovendien voer je tal van proeven uit die je de basisprincipes bijbrengen 

over golven, geluid en trillingen. Verder staan krachten, mechanica en energie op het pro-

gramma en kernfysica, waarin je alles te weten komt over radioactiviteit. In de lessenreeks rond 

elektriciteit en magnetisme kan je proeven van verrassende experimenten, waarbij effectief je 

haar recht komt te staan.  

 

Natuurlijk staan deze vakken niet los van elkaar en leer je door de vakken heen ook vlot werken 

in een laboratorium en correct gegevens rapporteren.  
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Wetenschappen studieprofiel  

 

Kies zeker voor wetenschappen als je  

 

• de wereld rondom je wil verklaren vanuit wetenschappelijke theorieën. 

• het antwoord wil weten op vragen als ‘Wat is een regenboog?’ ‘Waarom is het zo moei-

lijk aids te behandelen?’ en ‘Hoe maak je zelf gel?’ 

• je in allerlei proefjes de handen uit de mouwen wil steken 

• je gepassioneerd bent door feiten, experimenten, waarnemingen, veldwerk 

• je graag feiten kritisch analyseert en opzoekingen doet in naslagwerken 

 

In deze studierichting ligt de nadruk op de wetenschappen en de wiskunde. Voor fysica, che-

mie en biologie worden telkens twee lestijden voorzien, wat een diepgaande en uitgebreidere 

aanpak betekent. Je krijgt ook vijf lesuren wiskunde per week. 

 

INHOUD POOLVAKKEN WETENSCHAPPEN 

 

In de lessen biologie ontdek je stap voor stap het volledige menselijke lichaam, kom je alles te 

weten over erfelijkheid en leer je hoe uit slechts twee celletjes zich een hele baby ontwikkelt. In 

het gedeelte over de natuur gaan we samen op stap en doe je zelf onderzoek van water en 

bodem. We besteden ook aandacht aan de milieuproblematiek van onze planeet. 

 

Tijdens de lessen chemie worden waarnemingen en feiten uit het dagelijks leven als uitgangs-

punt gebruikt voor boeiende lessen. De gevarieerde leerstofonderdelen worden geïllustreerd 

met tal van experimenten.  

 

In het vak fysica bereken je onder meer je eigen vermogen en kan je zelf ondervinden waarom 

olie op water drijft. Bovendien voer je tal van proeven uit die je de basisprincipes bijbrengen 

over golven, geluid en trillingen. Verder staan krachten, mechanica en energie op het pro-

gramma en kernfysica, waarin je alles te weten komt over radioactiviteit. In de lessenreeks rond 

elektriciteit en magnetisme kan je proeven van verrassende experimenten, waarbij effectief je 

haar recht komt te staan.  

 

Natuurlijk staan deze vakken niet los van elkaar en leer je door de vakken heen ook vlot werken 

in een laboratorium en correct gegevens rapporteren.  
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  Derde graad
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Aantal lesuren/week ► 32 32 32 32 32 32 32 32 

▼ Basisvorming 21 22 22 21 22 22 20 22 

Levensbeschouwing 2 2 2 2 2 2 2 2 

Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 

Engels 2 2 2 2 2 2 2 2 

Frans 3 3 3 3 3 3 3 3 

Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1 

Biologie  1 1  1  1  1 

Chemie  1 1  1 1 1 1 

Fysica  1 1  1 1  1 

Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 

Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 

Natuurwetenschappen 2   2     

Wiskunde 3 3 3 3 3 3 3 3 

         

▼ Specifiek deel 8 8 8 7 8 8 9/10 7 

Latijn       4       

Cultuurwetenschappen      3 / 4         

Gedragswetenschappen      4 / 3         

Engels 1     1   

Frans 1     1   

Duits  2       2     

Economie 4 4 4          

Aardrijkskunde  1 / 0    1 / 0  1 / 0 

Biologie/toegepaste biologie  0 / 1    0 / 1 1 / 2 0 / 1 

Chemie  1    1  1 

Fysica/toegepaste fysica  1    1 2 1 

Sport/Natuurwetenschappen           5   

Wiskunde  1 4  4 1 1 4 

         

▼ Complementair deel 3 2 2 4 2 2 3/2 3 

Aardrijkskunde    1     

Esthetica    1     

Biologie         1 / 0 

Chemie       1 / 0  

Chemie wetenschappelijk werk        0 / 1 

Spaans 1        

Vrije ruimte 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Vrije ruimte in de derde graad 

Onze school geeft letterlijk en figuurlijk vrije ruimte aan vele boeiende kennisdomeinen. Het 

complementaire gedeelte van de verschillende studierichtingen wordt bij ons immers ingevuld 

door keuzevakken, die naast de traditionele vakken het wereldbeeld van onze leerlingen willen 

verruimen. De keuze ligt bij hen om zo aandacht te krijgen voor hun eigen interesses. De nadruk 

wordt gelegd op creativiteit, authenticiteit en samenwerkend leren. 

  

Het gaat over twee modules van twee lesuren, gespreid over twee semesters. De leerlingen 

kunnen zelf uit de voorgestelde modules per semester hun keuze bepalen. Op basis van een 

eerste verkenning bij de leerlingen (via keuzelijst), wordt bepaald welke modules effectief wor-

den ingericht. Evaluatie gebeurt op permanente basis, bijvoorbeeld door middel van een eind-

werk, reflectierapport, logboek, paper, etc.  

 

Leerlingen kunnen op het einde van dit schooljaar of na EX 1 in december 2020 als ad-

vies remediëring krijgen; dit heeft voorrang op de keuze die je maakt. 
 

Het aanbod verschilt van jaar tot jaar. Het volledige aanbod voor 2020-2021 vindt u op de web-

site www.atheneumaalst.be. Elke lesgever licht er zijn/haar module toe. Er wordt een onder-

scheid gemaakt tussen A(cademische) en P(ersoonlijke/praktische) vakken. Academische vak-

ken zijn vooral gericht op verdere studies, de Persoonlijke vakken zijn gericht op je persoonlijke 

ontwikkeling of talenten. Per schooljaar kan je twee A-vakken kiezen of één A- en één P-vak.  

 

 

http://www.atheneumaalst.be/


40 www.atheneumaalst.be – GO! Atheneum Aalst, Graanmarkt 14, 9300 Aalst 

Economie – moderne talen  
STUDIEPROFIEL ECONOMIE 

 

Economie is echt iets voor jou als je 

• interesse hebt voor het economisch functioneren van de maatschappij. 

• streeft naar orde en netheid bij het noteren en verwerken van gegevens en samenhang. 

• er niet voor terugschrikt om conversaties, discussies en onderhandelingen te voeren. Ook 

schriftelijke communicatie heeft geen geheimen voor jou. 

• de wereld waarin we nu leven, beter wil begrijpen en er kritisch wil over nadenken. 

 

INHOUD POOLVAK ECONOMIE 

 

Het poolvak economie omvat vier lesuren: 

• 2 lesuren bedrijfsbeleid, waarin de situering van de onderneming wordt besproken alsook 

de levensloop van een onderneming, 

• 2 lesuren micro- en macro-economie, economische modellen, de kringloop, productie-

facturen, het monetaire beleid, internationale en economische relaties. Dit is slechts een 

greep uit de te behandelen onderwerpen. 

 

Daarnaast kunnen de leerlingen tijdens de vrije ruimte de module ‘Go4 ondernemerschap’ vol-

gen, waarin ze een minionderneming oprichten en leiden.  

 

STUDIEPROFIEL MODERNE TALEN 

 

Moderne talen is echt iets voor jou als je  

• van talen houdt en een talenknobbel hebt die je verder wil ontplooien; 

• de vreemde talen grondig wil bestuderen en vlot wil leren spreken en schrijven; 

• geïnteresseerd bent in de sociale en culturele aspecten van de Nederlands-, Frans-, En-

gels-, Spaans- en Duitstalige gebieden; 

• een ruime belangstelling hebt voor literatuur en te weten wilt komen wat Shakespeare, 

Voltaire, Cervantes en Hesse allemaal te vertellen hadden; 

• graag debatteert, gesprekken voert, presentaties geeft. 

 

INHOUD POOLVAKKEN VREEMDE TALEN 

 

In de richting Moderne talen krijg je vier lesuren Nederlands, drie lesuren Engels, vier lesuren Frans 

en twee lesuren Duits. Daarnaast kan je in de vrije ruimte de modules Spaanse en Italiaanse taal 

en cultuur volgen of deelnemen aan de schoolredactie. 

 

Tijdens de taallessen is er naast vaardigheden en (algemene) kennis ook ruimte voor creativiteit: 

je ontwerpt bijvoorbeeld zelf een reclamebrochure of – affiche, je maakt filmpjes, interpreteert 

poëzie, bezoekt (anderstalige) toneelvoorstellingen... Je leert attitudes aan als spreekdurf, zelf-

vertrouwen en luisterbereidheid. Je bestudeert en interpreteert nieuwsberichten, wetenschap-

pelijke teksten, filmfragmenten, cartoons, liedjes, romanfragmenten, enz. Ook de culturele en 

sociale componenten komen aan bod - dat betekent onder andere virtuele en echte bezoe-

ken aan steden als Londen, Luik, Rijsel en Parijs en lessen over de eet- en drinkgewoonten uit 

andere landen. Je doorbreekt de ‘taal’grenzen door zelfstandig aan een portfolio (Frans-Engels) 

te werken. 

 

EN DAARNA? 

 

De verdere studiemogelijkheden zijn zeer uitgebreid. Je kan een studierichting kiezen in het 

academisch onderwijs (bv. economische en toegepaste economische wetenschappen en ver-

keerskunde, medische en paramedische wetenschappen …) of in het hoger professioneel on-

derwijs (handelswetenschappen en bedrijfskunde, gezondheidszorg …). Ook management, 

accountancy, marketing, fiscaliteit, financiën, logistiek, lerarenopleiding, enz. behoren tot de 

mogelijkheden. Met je vooropleiding Moderne talen kan je onder andere kiezen voor taal- en 

letterkunde, vertaler/tolk, communicatiemanagement, toerisme, lerarenopleiding talen, journa-

listiek, enz. 
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Economie - wetenschappen 

STUDIEPROFIEL ECONOMIE 

 

Economie is echt iets voor jou als je: 

• interesse hebt voor het economisch functioneren van de maatschappij. 

• streeft naar orde en netheid bij het noteren en verwerken van gegevens en samenhang. 

• er niet voor terugschrikt om conversaties, discussies en onderhandelingen te voeren. Ook 

schriftelijke communicatie heeft geen geheimen voor jou. 

• de wereld waarin we nu leven, beter wil begrijpen en er kritisch wil over nadenken. 

 

INHOUD POOLVAK ECONOMIE 

 

Het poolvak economie omvat vier lesuren: 

• 2 lesuren bedrijfsbeleid, waarin de situering van de onderneming wordt besproken alsook 

de levensloop van een onderneming, 

• 2 lesuren micro- en macro-economie, economische modellen, de kringloop, productie-

facturen, het monetaire beleid, internationale en economische relaties. Dit is slechts een 

greep uit de te behandelen onderwerpen. 

Daarnaast kunnen de leerlingen tijdens de vrije ruimte de module ‘Go 4 ondernemerschap’ vol-

gen, waarin ze een minionderneming oprichten en leiden.  

 

STUDIEPROFIEL WETENSCHAPPEN 

 

Waarom worden we ziek? Is Pluto nu wel of geen planeet? Hoe zit dat nu echt met het Mentos-

effect in een blikje cola? Ben jij iemand die zich deze dingen dagelijks afvraagt? Zoek jij graag 

zelf een verklaring voor de gebeurtenissen in de wereld rondom jou door experimenten en op-

zoekwerk? Kortom: Schrikt een beetje veldwerk je niet af en beschik je over de nodige dosis kri-

tisch denkvermogen en verantwoordelijkheidszin, dan is een richting met een component we-

tenschappen vast iets voor jou! 

 

INHOUD POOLVAKKEN WETENSCHAPPEN 

 

Tijdens een zeventallesuren per week benader je samen met de leerkrachten chemie, fysica, 

biologie en aardrijkskunde de fenomenen die we dagelijks waarnemen op een wetenschappe-

lijke wijze. Je leert correct rapporteren en vlot en efficiënt werken in een van de uitgeruste labo-

ratoria.  

 

Je leerkrachten besteden bovendien extra aandacht aan een studiehouding afgestemd op 

hogere studies in een wetenschappelijke richting, zodat je met voldoende bagage vertrekt naar 

de hogeschool of de universiteit. In de vrije ruimte kan je onder andere kiezen voor een grondi-

ge voorbereiding op het toelatingsexamen arts/tandarts of een uitdieping van het vakgebied 

biotechnologie. Gaandeweg ontdek je wat jouw echte passie is!  

 

In de derde graad voer je (voor het realiseren van je onderzoekscompetentie) ook een eigen 

wetenschappelijk experiment uit dat je opstelt, beschrijft en presenteert. Het maken van je ei-

gen parfum, het ontwerpen van de perfecte pamper of het ontwarren van de mobiliteitsknoop 

in Aalst zijn maar enkele van de boeiende onderwerpen die de afgelopen jaren aan bod kwa-

men.  

 

EN DAARNA? 

 

De verdere studiemogelijkheden zijn zeer uitgebreid. Je kan een studierichting kiezen in het 

academisch onderwijs (bv. economische en toegepaste economische wetenschappen en ver-

keerskunde, medische en paramedische wetenschappen …) of in het hoger professioneel on-

derwijs (handelswetenschappen en bedrijfskunde, gezondheidszorg …). Ook management, 

accountancy, marketing, fiscaliteit, financiën, logistiek, lerarenopleiding, enz. behoren tot de 

mogelijkheden. Het wetenschappelijke luik bereidt voor op studies medische en paramedische 

wetenschappen, geneeskunde, gezondheidszorg, verpleegkunde, bio-ingenieur, chemie, bio-

logie, fysica, enz. 
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Economie - wiskunde  
STUDIEPROFIEL ECONOMIE 

 

Economie is echt iets voor jou als je: 

• interesse hebt voor het economisch functioneren van de maatschappij. 

• streeft naar orde en netheid bij het noteren en verwerken van gegevens en samenhang. 

• er niet voor terugschrikt om conversaties, discussies en onderhandelingen te voeren. Ook 

schriftelijke communicatie heeft geen geheimen voor jou. 

• de wereld waarin we nu leven, beter wil begrijpen en er kritisch wil over nadenken. 

 

INHOUD POOLVAK ECONOMIE 

 

Het poolvak economie omvat vier lesuren: 

 

• 2 lesuren bedrijfsbeleid, waarin de situering van de onderneming wordt besproken alsook 

de levensloop van een onderneming, 

• 2 lesuren micro- en macro-economie, economische modellen, de kringloop, productie-

facturen, het monetaire beleid, internationale en economische relaties. Dit is slechts een 

greep uit de te behandelen onderwerpen. 

 

Daarnaast kunnen de leerlingen tijdens de vrije ruimte de module ‘Go 4 ondernemerschap’ vol-

gen, waarin ze een minionderneming oprichten en leiden. 

 

STUDIEPROFIEL WISKUNDE 

 

Wiskunde is echt iets voor jou als je 

• een ruime belangstelling hebt voor wiskunde. 

• je wiskundig denken en redeneren verder wil ontwikkelen. 

• in staat bent om problemen te analyseren, oplossingen te beargumenteren, te bewijzen en 

te bespreken. Daarbij leer je zinvol gebruikmaken van ICT (grafische rekenmachines, 

iPads…) 

• nauwkeurig werkt en kritisch denkt en handelt. 

• verbanden wil leggen tussen wiskunde en toepassingen uit het dagelijkse leven 

 

INHOUD POOLVAK WISKUNDE 

 

Wiskunde is niet alleen onmisbaar in andere wetenschappen, maar heeft ook een grote invloed 

op onze maatschappij. Heel wat producten, moderne ontwikkelingen en verrichtingen uit het 

dagelijks leven steunen op één of andere toepassing van wiskunde. Denk maar aan cd’s, navi-

gatiesystemen, gsm’s, medische scanners, aandelenkoersen, enz. De combinatie van wiskunde 

en informatica wordt toegepast bij simulaties van o.a. weersevoluties, kernreacties, verkeers-

stromen en botsingen tussen auto’s. 

 

Onze studierichtingen met wiskunde bevatten de deelgebieden algebra, meetkunde, statistiek, 

combinatieleer en kansrekening. 

  

In de combinatie economie-wiskunde wordt de wiskunde tot zeven lestijden uitgebreid. Een 

basis van vijf uren wiskunde in de tweede graad is een vereiste. Als je wil verder studeren voor 

o.a. arts of burgerlijk ingenieur, kan je kiezen voor een extra voorbereiding in de derde graad. 

 

EN DAARNA? 

 

De verdere studiemogelijkheden zijn zeer uitgebreid. Je kan een studierichting kiezen in het 

academisch onderwijs (bv. economische en toegepaste economische wetenschappen en ver-

keerskunde, medische en paramedische wetenschappen …) of in het hoger professioneel on-

derwijs (handelswetenschappen en bedrijfskunde, gezondheidszorg …). Ook management, 

accountancy, marketing, fiscaliteit, financiën, logistiek, lerarenopleiding, enz. behoren tot de 

mogelijkheden. Aansluitend op de wiskundige component kan je kiezen voor ingenieursweten-

schappen, computerwetenschappen, architectuur, wiskunde, enz.  
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Humane wetenschappen 

 

STUDIEPROFIEL HUMANE WETENSCHAPPEN 

 

Humane wetenschappen is echt iets voor jou als je 

• gepassioneerd bent door de mens en de maatschappij, ook vanuit historische en socio-

culturele context. 

• (wetenschappelijke) verklaringen wil zoeken voor je eigen gedrag en dat van anderen. 

• diverse media kritisch wil leren gebruiken om informatie te verwerven, verwerken en pre-

senteren. 

• geïnteresseerd bent in de vakken geschiedenis en levensbeschouwing. 

• je mogelijkheden tot maatschappelijk engagement wil verkennen. 

 

De vakken gedrags- en cultuurwetenschappen zijn gespreid over zeven lestijden. 

 

INHOUD POOLVAK GEDRAGSWETENSCHAPPEN 

 

Je maakt kennis met het functioneren van het individu, groep en samenleving. Het analyseren 

van gedrag wordt in de lessen onderbouwd door middel van modellen uit de psychologie, so-

ciologie, antropologie… 

 

INHOUD POOLVAK CULTUURWETENSCHAPPEN  

 

Het onderzoek naar de maatschappelijke velden staat hier centraal. Media, politiek, kunst, 

ethiek, recht en de wisselwerking tussen verschillende velden worden kritisch benaderd en ge-

analyseerd. Ook hier wordt met regelmaat verwezen naar wetenschappelijke verklaringsmodel-

len.  

 

In de vrije ruimte kan je onder andere kiezen voor een module psychologie, vrijwilligerswerk of 

studiecoach. 

 

 

EN DAARNA? 

 

Een greep uit het ruime aanbod van richtingen die aansluiten bij humane wetenschappen: psy-

chologie, archeologie, kunstwetenschappen, rechten, geschiedenis, moraalwetenschappen, 

filosofie, politieke en sociale wetenschappen, sociale en culturele agogiek, sociaal werk, leraar 

kleuteronderwijs, leraar lager onderwijs, leraar secundair onderwijs, maatschappelijk werk, ergo-

therapie, communicatiemanagement… 



44 www.atheneumaalst.be – GO! Atheneum Aalst, Graanmarkt 14, 9300 Aalst 

 

Latijn - wiskunde 

 

STUDIEPROFIEL LATIJN 

 

Latijn is echt iets voor jou als je 

• belangstelling hebt voor taal, literatuur, geschiedenis, kunst, mythologie, etc. 

• je wil verdiepen in de Romeinse (en zelfs Griekse) cultuur en de invloed ervan op onze 

westerse samenleving. 

• kritisch wil leren omgaan met informatie: wat we lezen van de antieke auteurs mag je 

niet zomaar als waarheid aannemen. 

• openstaat voor uitdagingen. 

• een portie gezond verstand hebt. 

 

INHOUD POOLVAK LATIJN 

 

Het vak Latijn omvat vier lesuren. 

 

Tijdens de lessen Latijn krijg je een waaier van teksten, cultuur, grammatica en vocabularium. Je 

zal dus je doorzettingsvermogen nodig hebben om je tanden te zetten in dit ruime aanbod, 

maar je wordt er zeker voor beloond. Zo is je kennis van Latijnse woordenschat en tekstanalyse 

een waardevolle basis om de moderne talen makkelijker te leren. Daarnaast train je je geheu-

gen en leer je gebruikmaken van mnemotechnische hulpmiddeltjes. Je leert stap voor stap te 

werken, analyseren en logisch redeneren, vaardigheden die ook belangrijk zijn bij andere vak-

ken en in het latere leven. 

 

STUDIEPROFIEL WISKUNDE 

 

Wiskunde is echt iets voor jou als je 

• een ruime belangstelling hebt voor wiskunde. 

• je wiskundig denken en redeneren verder wil ontwikkelen. 

• in staat bent om problemen te analyseren, oplossingen te beargumenteren, te bewijzen en 

te bespreken. 

• nauwkeurig werkt en kritisch denkt en handelt. 

• verbanden wil leggen tussen wiskunde en toepassingen uit het dagelijkse leven 

 

INHOUD POOLVAK WISKUNDE 

 

Wiskunde is niet alleen onmisbaar in andere wetenschappen, maar heeft ook een grote invloed 

op onze maatschappij. Heel wat producten, moderne ontwikkelingen en verrichtingen uit het 

dagelijks leven steunen op één of andere toepassing van wiskunde. Denk maar aan cd’s, navi-

gatiesystemen, gsm’s, medische scanners, aandelenkoersen, enz. De combinatie van wiskunde 

en informatica wordt toegepast bij simulaties van o.a. weersevoluties, kernreacties, verkeers-

stromen en botsingen tussen auto’s. 

 

Onze studierichtingen met wiskunde bevatten de deelgebieden algebra, meetkunde, statistiek, 

combinatieleer en kansrekening. 

 

In de combinatie Latijn-wiskunde wordt de wiskunde tot zeven lestijden uitgebreid. Een basis van 

vijf uren wiskunde in de tweede graad is een vereiste. Als je wil verder studeren voor o.a. arts of 

burgerlijk ingenieur, kan je kiezen voor een extra voorbereiding in de derde graad. 

 

EN DAARNA? 

 

Je hebt een ruime keuze uit mogelijkheden: (kunst)geschiedenis, lerarenopleiding, rechten, ta-

len, enz. Aansluitend op de wiskundige component kan je kiezen voor ingenieurswetenschap-

pen, computerwetenschappen, architectuur, wiskunde, enz. 
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Moderne talen - wetenschappen 
 

STUDIEPROFIEL MODERNE TALEN 

 

Moderne talen is echt iets voor jou als je  

• van talen houdt en een talenknobbel hebt die je verder wil ontplooien; 

• de vreemde talen grondig wil bestuderen en vlot wil leren spreken en schrijven; 

• geïnteresseerd bent in de sociale en culturele aspecten van de Nederlands-, Frans-, En-

gels-, Spaans- en Duitstalige gebieden; 

• een ruime belangstelling hebt voor literatuur en te weten wilt komen wat Shakespeare, 

Voltaire, Cervantes en Hesse allemaal te vertellen hadden; 

• graag debatteert, gesprekken voert, presentaties geeft. 

 

INHOUD POOLVAKKEN VREEMDE TALEN 

 

In de richting Moderne talen krijg je vier lesuren Nederlands, drie lesuren Engels, vier lesuren Frans 

en twee lesuren Duits. Daarnaast kan je in de vrije ruimte de modules Spaanse en Italiaanse taal 

en cultuur volgen of deelnemen aan de schoolredactie. 

 

Tijdens de taallessen is er naast vaardigheden en (algemene) kennis ook ruimte voor creativiteit: 

je ontwerpt bijvoorbeeld zelf een reclamebrochure of – affiche, je maakt filmpjes, interpreteert 

poëzie, bezoekt (anderstalige) toneelvoorstellingen... Je leert attitudes aan als spreekdurf, zelf-

vertrouwen en luisterbereidheid. Je bestudeert en interpreteert nieuwsberichten, wetenschap-

pelijke teksten, filmfragmenten, cartoons, liedjes, romanfragmenten, enz. Ook de culturele en 

sociale componenten komen aan bod - dat betekent onder andere virtuele en echte bezoe-

ken aan steden als Londen, Luik, Rijsel en Parijs en lessen over de eet- en drinkgewoonten uit 

andere landen. Je doorbreekt de ‘taal’grenzen door zelfstandig aan een portfolio (Frans-Engels) 

te werken. 

 

STUDIEPROFIEL WETENSCHAPPEN 

 

Waarom worden we ziek? Is Pluto nu wel of geen planeet? Hoe zit dat nu echt met het Mentos-

effect in een blikje cola?  

Ben jij iemand die zich deze dingen dagelijks afvraagt? Zoek jij graag zelf een verklaring voor de 

gebeurtenissen in de wereld rondom jou door experimenten en opzoekwerk?  

Kortom: Schrikt een beetje veldwerk je niet af en beschik je over de nodige dosis kritisch denk-

vermogen en verantwoordelijkheidszin, dan is een richting met een component wetenschap-

pen vast iets voor jou! 

 

INHOUD POOLVAKKEN WETENSCHAPPEN 

 

Tijdens een zevental lesuren per week benader je samen met de leerkrachten chemie, fysica, 

biologie en aardrijkskunde de fenomenen die we dagelijks waarnemen op een wetenschappe-

lijke wijze. Je leert correct rapporteren en vlot en efficiënt werken in een van de uitgeruste labo-

ratoria.  

 

Je leerkrachten besteden bovendien extra aandacht aan een studiehouding afgestemd op 

hogere studies in een wetenschappelijke richting, zodat je met voldoende bagage vertrekt naar 

de hogeschool of de universiteit. In de vrije ruimte kan je onder andere kiezen voor een grondi-

ge voorbereiding op het toelatingsexamen arts/tandarts of een uitdieping van het vakgebied 

biotechnologie. Gaandeweg ontdek je wat jouw echte passie is!  

 

In de derde graad voer je (voor het realiseren van je onderzoekscompetentie) ook een eigen 

wetenschappelijk experiment uit dat je opstelt, beschrijft en presenteert. Het maken van je ei-

gen parfum, het ontwerpen van de perfecte pamper of het ontwarren van de mobiliteitsknoop 

in Aalst zijn maar enkele van de boeiende onderwerpen die de afgelopen jaren aan bod kwa-

men.  
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EN DAARNA? 

 

Deze studierichting biedt tal van mogelijkheden om verder te studeren, bijvoorbeeld: taal- en 

letterkunde, vertaler/tolk, communicatiewetenschappen, toerisme, lerarenopleiding talen, jour-

nalistiek, enz. Het wetenschappelijke luik bereidt voor op studies medische en paramedische 

wetenschappen, geneeskunde, gezondheidszorg, verpleegkunde, bio-ingenieur, chemie, bio-

logie, fysica, enz. 
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Sportwetenschappen 

 

STUDIEPROFIEL SPORT 

 

Kies zeker voor de richting Sportwetenschappen als je 

 

• nieuwsgierig bent naar enerzijds wetenschappen en technologie, anderzijds naar allerlei 

bewegings- en sportactiviteiten. 

• veel inspanningen wil leveren en over een groot doorzettingsvermogen beschikt. 

• zelfstandig bent, maar ook kan samenwerken en reflecteren op jezelf en anderen. 

 

Voorwaarden om deze richting te volgen zijn: 

• een uitgesproken interesse en aanleg voor wetenschappen én voor sport. 

• een ruime motorische basis met voldoende hoog sportief niveau.  

• een positieve ingesteldheid ten opzichte van beweging. 

 

Deze studierichting legt enerzijds de klemtoon op sport, anderzijds op wetenschappelijk en wis-

kundig denken. Via een geïntegreerde aanpak wordt duidelijk gemaakt dat de verschillende 

wetenschaps- en sportdisciplines nauw verweven zijn. Leerlingen die sportwetenschappen vol-

gen, hebben vijf lesuren lichamelijke opvoeding en sport gekoppeld aan ondersteunende les-

uren natuurwetenschappen, zeven lesuren wetenschappen en vier lesuren wiskunde. 

 

INHOUD POOLVAK SPORT 

 

In het poolvak sport krijg je, naast theoretische inzichten over bewegen, analyse van bewe-

gingsuitvoeringen, gezondheid en sociaal functioneren, een waaier van sporten en bewegings-

vormen. De aangeboden sporten zijn bijvoorbeeld voetbal, basketbal, volleybal, floorbal, bad-

minton, tennis en mini-tennis, honkbal, atletiek, zwemmen, reddend zwemmen, dans en ritmiek, 

gymnastiek en verdedigingssporten. Daarnaast bieden we meer natuurgebonden activiteiten 

aan als skiën, snowboarden, muurklimmen, mountainbike, langlauf, oriëntatietochten, touwen-

parcours, vlottenbouw, kajak, kano…  

 

STUDIEPROFIEL WETENSCHAPPEN 

 

Waarom worden we ziek? Is Pluto nu wel of geen planeet? Hoe zit dat nu echt met het Mentos-

effect in een blikje cola?  

Ben jij iemand die zich deze dingen dagelijks afvraagt? Zoek jij graag zelf een verklaring voor de 

gebeurtenissen in de wereld rondom jou door experimenten en opzoekwerk?  

Kortom: Schrikt een beetje veldwerk je niet af en beschik je over de nodige dosis kritisch denk-

vermogen en verantwoordelijkheidszin, dan is een richting met een component wetenschap-

pen vast iets voor jou! 

 

INHOUD POOLVAKKEN WETENSCHAPPEN 

 

Tijdens een zevental lesuren per week benader je samen met de leerkrachten chemie, fysica, 

biologie en aardrijkskunde de fenomenen die we dagelijks waarnemen op een wetenschappe-

lijke wijze. Je leert correct rapporteren en vlot en efficiënt werken in een van de uitgeruste labo-

ratoria.  

 

Je leerkrachten besteden bovendien extra aandacht aan een studiehouding afgestemd op 

hogere studies in een wetenschappelijke richting, zodat je met voldoende bagage vertrekt naar 

de hogeschool of de universiteit. In de vrije ruimte kan je onder andere kiezen voor een grondi-

ge voorbereiding op het toelatingsexamen arts/tandarts of een uitdieping van het vakgebied 

biotechnologie. Gaandeweg ontdek je wat jouw echte passie is!  

 

In de derde graad voer je (voor het realiseren van je onderzoekscompetentie) ook een eigen 

wetenschappelijk experiment uit dat je opstelt, beschrijft en presenteert. Het maken van je ei-

gen parfum, het ontwerpen van de perfecte pamper of het ontwarren van de mobiliteitsknoop 
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in Aalst zijn maar enkele van de boeiende onderwerpen die de afgelopen jaren aan bod kwa-

men.  

 

EN DAARNA? 

 

Deze studierichting biedt tal van mogelijkheden om verder te studeren, bijvoorbeeld: bedrijfs-

management: sport- en cultuurmanagement, ergotherapie, secundair onderwijs: bewegingsre-

creatie of lichamelijke opvoeding, sport en bewegen, toegepaste gezondheidswetenschap-

pen, lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen, revalidatiewetenschappen en ki-

nesitherapie, enz. Het wetenschappelijke luik bereidt voor op studies medische en paramedi-

sche wetenschappen, geneeskunde, gezondheidszorg, verpleegkunde, bio-ingenieur, chemie, 

biologie, fysica, enz. 
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Wetenschappen – wiskunde 
 

STUDIEPROFIEL WISKUNDE 

 

Wiskunde is echt iets voor jou als je 

• een ruime belangstelling hebt voor wiskunde. 

• je wiskundig denken en redeneren verder wil ontwikkelen. 

• in staat bent om problemen te analyseren, oplossingen te beargumenteren, te bewijzen en 

te bespreken. 

• nauwkeurig werkt en kritisch denkt en handelt. 

• verbanden wil leggen tussen wiskunde en toepassingen uit het dagelijkse leven 

 

INHOUD POOLVAK WISKUNDE 

 

Wiskunde is niet alleen onmisbaar in andere wetenschappen, maar heeft ook een grote invloed 

op onze maatschappij. Heel wat producten, moderne ontwikkelingen en verrichtingen uit het 

dagelijks leven steunen op één of andere toepassing van wiskunde. Denk maar aan cd’s, navi-

gatiesystemen, gsm’s, medische scanners, aandelenkoersen, enz. De combinatie van wiskunde 

en informatica wordt toegepast bij simulaties van o.a. weersevoluties, kernreacties, verkeers-

stromen en botsingen tussen auto’s. 

 

Onze studierichtingen met wiskunde bevatten de deelgebieden algebra, meetkunde, statistiek, 

combinatieleer en kansrekening. 

  

In de combinatie Wetenschappen - wiskunde wordt de wiskunde tot zeven lestijden uitgebreid. 

Een basis van vijf uren wiskunde in de tweede graad is een vereiste. Als je wil verder studeren 

voor o.a. arts of burgerlijk ingenieur, kan je kiezen voor een extra voorbereiding in de derde 

graad. 

 

STUDIEPROFIEL WETENSCHAPPEN 

 

Waarom worden we ziek? Is Pluto nu wel of geen planeet? Hoe zit dat nu echt met het Mento-

seffect in een blikje cola?  

Ben jij iemand die zich deze dingen dagelijks afvraagt? Zoek jij graag zelf een verklaring voor de 

gebeurtenissen in de wereld rondom jou door experimenten en opzoekwerk?  

Kortom: Schrikt een beetje veldwerk je niet af en beschik je over de nodige dosis kritisch denk-

vermogen en verantwoordelijkheidszin, dan is een richting met een component wetenschap-

pen vast iets voor jou! 

 

INHOUD POOLVAKKEN WETENSCHAPPEN 

 

Tijdens een zevental lesuren per week benader je samen met de leerkrachten chemie, fysica, 

biologie en aardrijkskunde de fenomenen die we dagelijks waarnemen op een wetenschappe-

lijke wijze. Je leert correct rapporteren en vlot en efficiënt werken in een van de uitgeruste labo-

ratoria.  

 

Je leerkrachten besteden bovendien extra aandacht aan een studiehouding afgestemd op 

hogere studies in een wetenschappelijke richting, zodat je met voldoende bagage vertrekt naar 

de hogeschool of de universiteit. In de vrije ruimte kan je onder andere kiezen voor een grondi-

ge voorbereiding op het toelatingsexamen arts/tandarts of een uitdieping van het vakgebied 

biotechnologie. Gaandeweg ontdek je wat jouw echte passie is!  

 

In de derde graad voer je (voor het realiseren van je onderzoekscompetentie) ook een eigen 

wetenschappelijk experiment uit dat je opstelt, beschrijft en presenteert. Het maken van je ei-

gen parfum, het ontwerpen van de perfecte pamper of het ontwarren van de mobiliteitsknoop 

in Aalst zijn maar enkele van de boeiende onderwerpen die de afgelopen jaren aan bod kwa-

men.  
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EN DAARNA? 

 

De verdere uitwegen in het hoger onderwijs na deze studierichting zijn zeer ruim. Er zijn geen 

beperkingen. Aansluitend op de wiskundige component kan je bijvoorbeeld kiezen 

voor ingenieurswetenschappen, computerwetenschappen, architectuur, lerarenopleiding, fysi-

ca, wiskunde, enz. Het wetenschappelijke luik bereidt voor op studies medische en paramedi-

sche wetenschappen, geneeskunde, gezondheidszorg, verpleegkunde, bio-ingenieur, chemie, 

biologie, fysica, enz. 
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Eindelijk… je diploma! 
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Leerlingenbegeleiding 

 

Onze school heeft een sterk uitgebouwde leerlingenbegeleiding die zich, zoals het nieuwe de-

creet voorschrijft, richt op vier pijlers: onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal 

functioneren en preventieve gezondheidszorg. Onze leerlingenbegeleiders/studiecoaches wer-

ken intensief samen met het hele schoolteam en met het CLB. 

ONDERWIJSLOOPBAANBEGELEIDING 

Op verschillende momenten in hun schoolloopbaan moeten leerlingen belangrijke, weloverwo-

gen keuzes maken. Het schoolteam, en in het bijzonder de leerlingenbegeleiders en studiecoa-

ches, zorgen ervoor dat leerlingen goed ingelicht en voorbereid de overstap naar een studie-

richting in een volgende graad maken. Het is immers belangrijk bij zo’n scharniermoment niet 

alleen rekening te houden met resultaten en capaciteiten, maar ook met persoonlijkheid, aan-

leg, motivatie, interesses en inzet. 

 

Bij de overstap naar een andere graad krijgen de leerlingen en hun ouders informatie en advies 

via het rapport, gesprekken met vak- en klasleraar en/of de studiecoach, infosessies en proefles-

sen. De overstap naar het hoger onderwijs wordt extra voorbereid via workshops in universiteiten 

en hogescholen. We bezoeken daarnaast elk jaar de SID-in (StudieInformatieDagen), houden 

een oudleerlingenavond rond studierichtingen in het hoger onderwijs en nodigen sprekers uit 

van het hoger onderwijs. Onze leerlingen van de derde graad worden ook begeleid via de test 

‘Columbus’. 

 

 

 

LEREN EN STUDEREN 

Het leerbeleid wordt door de hele school gedragen. Wij bieden hulp bij het verwerven van een 

goede studiemethode. Leerlingen met leerstoornissen krijgen, in samenspraak met de ouders en 

eventueel het CLB of externen, bijzondere aandacht, zodat zij met de nodige ondersteunende 

maatregelen hun studies succesvol kunnen doorlopen. 

In de eerste graad wordt systematisch gewerkt rond ‘leren leren’. Er wordt onder meer aan-

dacht besteed aan het maken van de boekentas, het gebruiken van de agenda en het opstel-

len van een studieplanning. Daarnaast geven de vakleerkrachten ook tal van vakspecifieke 



www.atheneumaalst.be – GO! Atheneum Aalst, Graanmarkt 14, 9300 Aalst 53 

leertips. De leerlingen kunnen ook terecht in de huiswerkklas, waar de begeleidende leerkracht 

hulp biedt bij het maken van huiswerk en het voorbereiden van toetsen. Voor wiskunde, Neder-

lands en Frans wordt gedifferentieerd binnen de basisvorming. Concreet betekent dit dat we 

voor deze vakken kiezen voor de volgende aanpak: Nederlands 4 + 1; wiskunde 4 + 1 en Frans 3 

+ 1. Tijdens dit extra lesuur ondersteunen we leerlingen die het wat moeilijker hebben of bieden 

we sterkere leerlingen meer uitdaging. 

 

Ook in de tweede graad en derde graad zijn ‘leren leren’ en het verwerven van een goede 

studiemethode vooral een klassikaal gebeuren. Leerlingen krijgen naast vakspecifieke leertips 

ook een cursus ‘leren leren’ die ingebed wordt in de vakken. Voor derdejaarsleerlingen die 

moeite hebben met studeren, organiseren we ook enkele sessies ‘leren leren’. Hierbij bekijken 

we – in kleine groepjes - de studiemethode van de leerling en herhalen we de algemene studie-

tips. In de tweede graad wordt binnen de complementaire activiteiten ook remediëring opge-

nomen. 

 

Uiteraard vormen ook het remediëringstraject (zie rapport) en de inhaallessen een onderdeel 

van ‘leren leren’. Wie problemen ondervindt bij het verwerken van leerstof of twijfels heeft over 

zijn/haar studiekeuze, kan steeds terecht bij de leerlingenbegeleiding/studiecoaches. 

 

 

 

PSYCHISCH EN SOCIAAL FUNCTIONEREN 

Leerlingen kunnen met problemen steeds terecht bij de leerkrachten en in het bijzonder bij de 

klasleraren. Daarnaast zijn er ook de opvoedsters, de studiecoaches/ leerlingenbegeleiders. 

Deze laatsten vormen een schakel tussen leerlingen onderling, leerlingen en ouders, leerlingen 

en leerkrachten, leerlingen en directie. Ze staan, samen met het CLB, in voor de begeleiding 

van leerlingen met socio-emotionele problemen. Onze school wil voor elke leerling een warme, 

stimulerende en motiverende  omgeving zijn, waar leerlingen zich gewaardeerd en begrepen 

voelen. 
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PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG 

De school werkt mee aan de organisatie en uitvoering van de systematische contactmomenten 

(medische onderzoeken) en vaccinaties door het CLB. School en CLB bepalen samen de data 

waarop die contacten doorgaan. 

Wanneer nodig zal het CLB profylactische maatregelen nemen om de verspreiding van besmet-

telijke ziekten te voorkomen. De school werkt mee aan de uitwerking van die maatregelen. 

Voor meer initiatieven die we nemen rond gezondheid verwijzen we je graag naar ‘onze kijk op 

onderwijs’ en naar de website/Facebookpagina. 

CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING 

 

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding participeert aan het leerlingenoverleg op school. Als 

verhoogde zorg nodig blijkt, kan onze school een beroep doen op het Centrum voor Leerlin-

genbegeleiding, dat mee instaat voor een optimale begeleiding van de leerlingen. Ouders en 

leerlingen kunnen er terecht voor: 

- informatie en advies betreffende studieproblemen, studie- en beroepsmogelijkheden 

- hulpverlening en begeleiding bij studiekeuze, aanpassingsmoeilijkheden, familiale of relationele 

problemen 

- medisch schooltoezicht en gezondheidsproblemen 

Het CLB bevindt zich in de Zonnestraat 25 in Aalst en is dagelijks open van 9:00 tot 12:00 en van 

13:30 tot 17:00. Telefoon: (053)60 32 80. 
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Hoe kan ik inschrijven? 

 
Zie website: schoolinfo - inschrijvingen 

 

OP SCHOOLDAGEN 

 

van 08:30 tot 12:50 

van 13:50 tot 16:30 (niet op woensdag)  

 

TIJDENS DE VAKANTIE 2019  

maandag 1 juli van 10:00 tot 12:00 en van 16:00 tot 18:00 

dinsdag 2 juli van 10:00 tot 12:00 en van 16:00 tot 18:00 

woensdag 3 juli van 10:00 tot 12:00 en van 16:00 tot 18:00 

donderdag 4 juli van 10:00 tot 12:00 en van 16:00 tot 18:00 

vrijdag 5 juli van 10:00 tot 12:00 

 

van maandag 19 augustus tot en met vrijdag 23 augustus van 10:00 tot 12:00 

 

maandag 26 augustus van 10:00 tot 12:00 en van 16:00 tot 18:00 

dinsdag 27 augustus van 10:00 tot 12:00 en van 16:00 tot 18:00 

woensdag 28 augustus van 10:00 tot 12:00 en van 16:00 tot 18:00 

donderdag 29 augustus: van 16:00 tot 18:00 

vrijdag 30 augustus: enkel op afspraak 

 

 

NA AFSPRAAK 

 

Bij inschrijving voor te leggen documenten: 

 

▪ behaald getuigschrift of oriënteringsattest van het vorige schooljaar 

▪ rapport van het vorige schooljaar 

▪ identiteitskaart 

 

De aanwezigheid van één van de ouders is vereist. 

 

Info 

 

 

GO! ATHENEUM AALST 

Graanmarkt 14      Bauwensplein 13 

9300 Aalst       9300 Aalst 

tel.  (053) 76 96 20 

e-mail   atheneum@atheneumaalst.be  

website www.atheneumaalst.be  

    GO Atheneum Aalst 

  @goatheneumaalst 

 

 

 

mailto:info@ka1aalst.pandora.be
http://www.atheneumaalst.be/

