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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 

waar nodig.  
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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 een stimulans om ons werk op dezelfde manier voort te zetten! 
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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? 

      

1A 

 

 

In het Atheneum kies je, naast een basisvorming, enkele keuzevakken volgens je talenten en 

interesses. Dankzij de vernieuwing van het onderwijs zal je nog meer uitgedaagd of geremedi-

eerd worden. 

 
 

Basisvorming 
 Aardrijkskunde  2 

 Natuurwetenschappen  1 

 Techniek  2 

 Wiskunde   4+1 

 Frans  3+1 

 Nederlands  4+1 

 Engels  2 

 Geschiedenis  1 

 Levensbeschouwing  2 

 LO  2 

 Artistieke vorming  1 

 Project WOW  1 
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Keuzegedeelte 
 Kies voor je talent!  2x2 

 

BASISVORMING 

 

Het eerste leerjaar omvat 28 lesuren basisvorming per week voor alle leerlingen.  

 

In de lessen aardrijkskunde, natuurwetenschappen en techniek wordt op regelmatige basis pro-

jectmatig gewerkt om de STEM-doelen te realiseren.  

 

Voor wiskunde, Nederlands en Frans wordt gedifferentieerd binnen de basisvorming. Concreet 

betekent dit dat we voor deze vakken kiezen voor de volgende aanpak: Nederlands 4 + 1; wis-

kunde 4 + 1 en Frans 3 + 1. Tijdens dit lesuur ondersteunen we leerlingen die het wat moeilijker 

hebben of bieden we sterkere leerlingen meer uitdaging. 

 

In het vak artistieke vorming krijgen de leerlingen een semester muzikale opvoeding en een se-

mester plastische opvoeding.  

 

Tijdens het projectuur ‘Wijs op Weg’ (WOW) wordt gewerkt rond digitale competenties en me-

diawijsheid, economische, financiële en juridische competenties,… .  

 

KEUZEGEDEELTE 

 

Het keuzegedeelte van de lessentabel omvat 4 lesuren per week. Daarin kiezen leerlingen twee 

projecten van twee lesuren uit verschillende belangstellingsdomeinen.  

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

tocht naar die talenten. Dat wil het Atheneum doen door elke leerling via projecten te laten 

proeven van verschillende belangstellingsdomeinen, zodat hij een duidelijk beeld krijgt van zijn 

interesses en de kans krijgt zijn talenten te ontdekken en competenties te ontwikkelen. Een leer-

ling die een goed beeld heeft van zichzelf, zal ook een betere keuze kunnen maken in de hoge-

re graden. 

 

Het is niet de bedoeling kinderen al in het eerste jaar te laten kiezen voor een bepaalde rich-

ting, maar hen een brede kijk te geven op hun mogelijkheden voor later.  

 

 

Project sport 

 

Voetbal, gymnastiek, basketbal, zwemmen, dansen, atletiek... In dit project hebben we ruim de 

tijd om ons in deze traditionele sporten te verdiepen. Verder gaan we ook kennismaken met 

enkele minder bekende sporten zoals muurklimmen, spinning, frisbee, honkbal en nog vele an-

dere. Toon je steeds een gezonde dosis sportiviteit, draag je fair play hoog in het vaandel, toon 

je steeds veel inzet en discipline? Kortom, kan je maar niet genoeg krijgen van sport, dan is deze 

richting zeker iets voor jou! 
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Project Latijn 

 

Weg met alle vooroordelen … Je hoeft helemaal geen genie te zijn om Latijn te studeren! Je 

moet echter wel beschikken over: 

 

belangstelling voor taal, geschiedenis, kunst, mythologie, etc. 

een goede dosis doorzettingsvermogen (dus openstaan voor uitdagingen) 

een portie gezond verstand. 

 

Tijdens de lessen krijg je een afwisselend aanbod van teksten, cultuur, grammatica en vocabu-

larium. Je zal dus je doorzettingsvermogen nodig hebben om je tanden te zetten in dit ruime 

aanbod, maar je wordt er zeker voor beloond. Je kan kiezen voor 2 lesuren Latijn of voor de uit-

gebreide formule van 2x2 lesuren. In het laatste geval kies je voor beide projecten Latijn. 
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Project Mens en cultuur 

 

Wie ben ik, wie zijn wij? Aan de hand van projecten bestuderen we de mens als individu en de 

mens in groep, in de maatschappij en in de wereld waarin hij leeft. Wat doe ik, waar, waarom 

en hoe? Geschiedenis, kunst, mode, muziek, politiek, aardrijkskunde, milieu, maar ook waarden 

zoals bijvoorbeeld verdraagzaamheid en respect voor elkaar komen aan bod. We verkennen, 

we onderzoeken, we leren, we verwerken, zijn creatief en plaatsen de mens daarbij steeds cen-

traal. Ga je mee op stap? 

 

 
 

Project Natuur en techniek  

 

Dit belangstellingsgebied is de ideale keuze voor kleine Einsteins die wetenschappen en tech-

niek de max vinden! Ben je geboeid door de natuur, het leven en techniek en wil je graag ex-

perimenteren om zelf de antwoorden te vinden op vragen zoals 'hoe schadelijk is roken voor je 

gezondheid?', 'hoe kan je met zonne-energie wind maken?', 'hoe maak je haargel?' en 'hoe 

kan een aangepaste voeding helpen om beter te sporten?' Met de projecten in deze module 

kruip je zelf in de huid van een onderzoeker. Benieuwd wat jij allemaal gaat ontdekken!  
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Project Creatief met taal  

 

Taal: woorden en zinnen, maar ook zoveel meer. Een taal kan je begrijpen, lezen, spreken en 

schrijven. Een taal kan je echter ook voelen, proeven, beleven, zingen, spelen... Achter elke taal 

staat ook een land of meerdere landen, mensen, natuur, kunst, muziek, lekker eten en cultuur. 

Elke taal heeft zijn verhaal. Naar dit verhaal gaan wij op zoek en we nemen jullie graag mee op 

onze reis. 

 

 
 

 

Project IT en ondernemen 

 

Droom je ervan om later je eigen bedrijfje te starten? Neem je graag initiatief en houd je van 

organiseren? Benieuwd naar wat er met je zakgeld gebeurt in de bank? Ben je geïnteresseerd in 

alles wat met nieuwe media, games, programmeren en computers te maken heeft? Ken je 

Scratch en Lego Mindstorms? Je zet in dit project je eerste stapjes in de wereld van ondernemen 

en programmeren. 
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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 
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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 
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