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Welkom!
Jij en je ouders zijn op zoek naar een gepaste opleiding en dat is helemaal geen makkelijke zoektocht!
Het GO! atheneum Oudenaarde wil je op weg helpen door een gevarieerde keuze aan studierichtingen
aan te bieden. Hierdoor kan elke jongere een richting vinden volgens zijn of haar talenten en
interesses.
Maar, onze school staat voor méér dan enkel kennis opdoen. Ook zelfstandig denken, voor jezelf
opkomen, met anderen samen leren en leven vinden we belangrijk. Ambitie, positief kritisch ingesteld
zijn, samenwerken en verdraagzaamheid stellen we hierbij centraal. Je kan daarbij vertrouwen op
een team van leerkrachten, ondersteunend personeel en vele andere partners om samen de juiste
keuzes te maken en te helpen bij het leerproces. In een vertrouwelijke sfeer wordt regelmatig overleg
gepleegd met ouders en leerlingen. We vinden het immers belangrijk dat je je goed voelt op school.
Daarbij trachten we je optimaal te begeleiden, zowel wat betreft je onderwijsloopbaan, als je fysiek
en sociaal-emotioneel welzijn.
In deze brochure kan je kennis maken met onze studierichtingen en gaan we ook uitgebreid in op de
studierichtingen in de eerste graad en de daarbij horende keuzevakken. Daarnaast hebben we ook
aandacht voor onze verschillende vormen van begeleiding.
Helaas kunnen we, door de beperkte infrastructuur, dit jaar slechts een beperkt aantal leerlingen
toelaten in het 1ste leerjaar van de A-stroom. We moeten daarom bij de inschrijvingen een strikte
tijdlijn volgen. Meer informatie hierover en over hoe je je kan inschrijven, vind je verder in deze
brochure of op onze website: www.go-ao.be.
Aarzel zeker niet om contact op te nemen. Ons team staat voor je klaar om al je vragen te
beantwoorden.
We hopen je volgend schooljaar te mogen verwelkomen.

RUIMTE om te denken,
RUIMTE om te doen.
Veerle De Nil
Adjunct-directeur

Ann Van Landuyt
Directeur

scholengroep 21
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WAAR JE

MEER LEERT
DAN ENKEL
KENNIS
Even niet flauw doen. Je komt natuurlijk naar school om bij te leren. Toch houdt het
daarbij niet op. In het GO! atheneum kijken we veel verder. We leren je zelfstandig denken,
voor jezelf opkomen en met anderen samen leren en samen leven. Ambitie, positief kritisch
ingesteld zijn, samenwerken en verdraagzaamheid stellen we hierbij centraal.

Middagactiviteiten
Klasvergaderingen
Geïntegreerde Werkperiode (GWP)
Themadagen
Burgerschap
Theatervoorstelling
...
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MET EEN

TEAM DAT
ER ECHT
VOOR JE IS

We zijn meer dan een school. In het GO! atheneum
willen we je klaarstomen voor de arbeidsmarkt of
het hoger onderwijs. Met ons enthousiast en
betrokken team werken we samen aan je toekomst.

eN WAAR

WE JE MEER
BEGELEIDEN
DAN JE DENKT.

We vinden het belangrijk dat iederéén zich goed voelt op onze school.
Daarom gaan we samen met de jongere, de ouders/voogd en het
schoolteam op zoek naar het best mogelijke schooltraject, steeds met
oog voor het fysiek en sociaal-emotioneel welzijn. We besteden de
nodige aandacht aan de onderwijsloopbaan en versterken/stimuleren
de leer- en studeervaardigheden van onze leerlingen.
Leerlingbegeleiding (zie p. 8)
Studiekeuzebegeleiding
Projecten i.f.v. gezondheid
Leren Leren, zorgklassen en huiswerk maken in ‘t Leerhuis (1ste graad, zie p. 9)
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Leerling
begeleiding

De leuze van GO! atheneum Oudenaarde luidt:
“Ook ik ben een leerlingbegeleider”.
Daarom staan onze leerlingbegeleiders, samen met een sterk team van directieleden, opvoeders,
leerkrachten, CLB-medewerkers, ondersteuners en externe partners klaar voor elke leerling.
Het is ons streefdoel onze leerlingen te ontwikkelen tot ambitieuze kritische jongeren die
verdraagzaam kunnen samenwerken in een diverse wereld.
Om dit streefdoel te bereiken, ondersteunen wij onze jongeren binnen 4 domeinen die centraal staan
in hun ontwikkeling:
Leren en Studeren
Onderwijsloopbaan
Psycho-sociaal functioneren
Preventieve gezondheidszorg

Voor een meer uitgebreide uitleg over de werking en organisatie van onze leerlingbegeleiding of voor
speciﬁeke vragen in verband met uw zoon / dochter kan u steeds terecht bij onze leerlingbegeleiders.
Coördinerende leerlingbegeleidster van de 1e graad A-stroom: Hilde Verstraeten
Coördinerende leerlingbegeleider van de 1e graad B-stroom: Henrich Amstelveen
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‘t Leerhuis

WIE? WAT? HOE?
Extra ondersteuning voor leerlingen 1e graad, A-stroom.
Vanaf 15.30 uur tot max. 17 uur.

3 mogelijkheden:

1

Stille
Studie

• Leerlingen maken hun
huistaken, leren hun lessen,
raadplegen Smartschool en
kunnen vragen stellen aan de
begeleidende leerkracht.
• Heb je nood aan een rustig
plekje of wacht je op vervoer/
bus om naar huis te gaan, dan
is dit zeker iets voor jou.

2

Vakken in
de kijker

3

Leren
Leren

• De vakleerkracht helpt
de leerlingen die specifieke
vragen hebben over hun
vak (Nederlands, wiskunde/
wetenschappen, geschiedenis,
Frans en Engels).

• Heb je vragen i.v.m. je
studie/examenplanning, wil je
ondersteuning bij het maken
van een samenvatting, weet
je niet goed hoe je een toets
moet studeren?

• Lukken sommige oefeningen
nog niet zo goed? Begrijp je
iets niet of was je afwezig de
voorbije week? Wil je extra
uitleg, zit je vast bij een thema,
oefening of onderwerp, kom
dan zeker langs.

• De leerkracht helpt je
hierbij en staat klaar om
al je praktische vragen te
beantwoorden.
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OVER KEUZEVAKKEN –
REMEDIËRING – ZORGKLAS
Keuzevakken
In de 1ste graad willen we de leerlingen laten ontdekken wat hun talenten zijn, wat ze graag doen
en waar ze goed en minder goed in zijn. Door het ruime aanbod en een open contact met de
leerkrachten willen we leerlingen met een kritische blik naar zichzelf laten kijken en nog beter sturen
naar een goede studiekeuze in de 2de graad.

Aanbod
1ste leerjaar: de leerlingen kiezen tweemaal 2 uur binnen het curriculum.
• Keuzevak 1: Latijn, wetenschappen, technologie
• Keuzevak 2: wetenschappen, kunstatelier, technologie, sport, media, Engels & Frans,
economie & ondernemen, gezondheid en welzijn.
2de leerjaar: de leerlingen kiezen 2 uur binnen het curriculum: wetenschappen, muzieklab, sport,
media, ondernemen, gezondheid en welzijn, vroeger en zo, hout

Evaluatie
De leerlingen worden minimaal éénmaal per rapportperiode geëvalueerd. Dit cijfer kan gaan over
proces- of productevaluatie, maar ook over attitudes. De evaluatie wordt steeds voorzien van een
uitgebreide schriftelijke feedback.
De evaluaties worden niet opgeteld bij het totale rapportcijfer en hebben ook geen weerslag op de
attestering. Ze zijn louter bedoeld ter indicatie van de talenten van de leerling.
Er zijn geen examens voor de keuzevakken.

10

Remediëring
In plaats van het keuzevak 2 in het 1ste leerjaar of het keuzevak in het 2de leerjaar kan een leerling
remediëring krijgen voor een bepaald vak.
Remediëring wordt enkel gegeven om structurele problemen voor een bepaald vak aan te pakken.
Remediëring is altijd verplicht, maar kan beperkt worden in de tijd.

Aanbod
Zowel in het 1ste als in het 2de leerjaar kan er remediëring zijn voor de vakken Frans, Nederlands of
wiskunde.

Wie beslist?
1ste leerjaar:
• Periode september-oktober: de leerlingbegeleiding pleegt overleg met de leerling, de ouders en de
vakleerkrachten of remediëring noodzakelijk is.
• Nadien: de klassenraad beslist over de noodzaak van remediëring.
Deze remediëring is verplicht indien men in 1A wil blijven.
2de leerjaar:
De remediëring wordt steeds opgelegd door de klassenraad. Het kan tevens toegevoegd worden als
‘verplicht advies’ bij de attestering van het 1ste leerjaar.

Evaluatie
De remediëring vertrekt steeds vanuit de beginsituatie van de leerling. Vandaaruit worden de doelen
van de remediëring opgesteld. Op regelmatige basis wordt het proces mondeling en schriftelijk
geëvalueerd in een coachend gesprek met de leerling. Op het einde van de remediëring wordt
nagegaan of de doelen, vastgelegd in de beginsituatie werden bereikt.
De leerling en de ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.

Zorgklassen
De zorgklassen hebben een vrijblijvend en kortlopend karakter. De leerling kan inzetten op een
zorgklas na ziekte, bij een slechte toets, voor wat extra uitleg bij een niet begrepen hoofdstuk… Ze
beogen een laagdrempelige oplossingsmogelijkheid voor kleine en tijdelijke problemen.

Aanbod
Wiskunde, wetenschappen, Nederlands, Engels, geschiedenis, Frans, leren leren en huiswerkbegeleiding.

Wie beslist?
De leerling of zijn ouders.

Evaluatie
Aan de zorgklassen is geen evaluatie gekoppeld.
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Studieaanbod

In het GO! atheneum Oudenaarde heb je een ruim studieaanbod om uit te kiezen. Verschillende
richtingen en specialisaties: voor elk wat wils!
Op de volgende pagina’s vind je een overzicht van ons studieaanbod. Omdat deze infobrochure zich
richt op de 1e graad, komen het 1e en 2e leerjaar uitgebreid aan bod. Daarnaast lichten we ook een
tipje van de sluier van het studieaanbod van de 2e en 3e graad.
Had je graag meer informatie over de verschillende keuzevakken? Die worden belicht op de
daaropvolgende pagina’s.

Studieaanbod 1ste graad A-stroom : p. 13-14
Uitleg richtingen 2de leerjaar A en B-stroom: p. 15-16
Studieaanbod 1ste graad B-stroom: p. 17
Studieaanbod 2de graad: p. 18-19
Studieaanbod 3de graad: p. 20
Uitleg keuzevakken 1: p. 21-23
Het vak Actief burgerschap: p. 24
Keuzevakken: vanaf p. 24
Nieuwsgierig? Meer weten? Bezoek onze website of bekijk onze live streaming sessies.

In de 1ste graad B-stroom spreken we van een CLIC-Klas? Wat houdt dat in?
CLIC-K staat voor Coöperatief Leren In een Creatieve Klas. We willen
goesting creëren bij de leerlingen om eigen talenten te ontdekken en
door te geven. Twee coaches werken met uitdagende en motiverende
werkvormen met als doel elke leerling eigenaar te maken van zijn/haar
leerproces. We zorgen voor een zachte overgang van lager naar secundair
onderwijs door in te zetten op ieders zelfvertrouwen in een warm nest.
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1ste graad - A-stroom
(campus Fortstraat)
1

1ste LEERJAAR A-STROOM (MAX. 185 LEERLINGEN)

Vak
Keuzevak 1

Aantal uur per week
2

(zie hieronder)

Keuzevak 2 (zie hieronder) of remediëring (°)

2

Nederlands

4

Actief burgerschap (zie p22)

1

Frans

4*

Engels

2

Historisch bewustzijn (Geschiedenis)

1

Aardrijkskunde

2

Wiskunde

5*

Natuurwetenschappen

1

Techniek

2

Creatieve vorming (plastische & muzikale opvoeding)

2

Levensbeschouwelijk vak

2

Lichamelijke opvoeding

2

Totaal per week

32

* waarvan 1 uur differentiatie

° enkel na overleg leerlingbegeleiding

Keuzevak 1 (voor meer informatie per keuzevak zie verder in deze brochure)
Latijn
Technologie (volgens STEM-didactiek)
Wetenschappen

Keuzevak 2 (voor meer informatie per keuzevak zie verder in deze brochure)
Latijn (enkel met keuzevak 1 Latijn)

Sport

Kunstatelier

Technologie (volgens STEM-didactiek)

Economie & ondernemen

Frans & Engels

Gezondheid en welzijn

Media

Wetenschappen (niet voor keuzevak 1 wetenschappen)
(max. 20 leerlingen per keuzevak)
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Moderne
talen en
wetenschappen

STEMwetenschappen

Economie en
organisatie

Maatschappij
en welzijn

STEM-technieken mechanicaelektriciteit

2de LEERJAAR A-STROOM

Klassieke talen

2

Keuzevak of remediëring (°)

2

2

2

2

2

2

Nederlands

4

4

4

4

4

4

Acrief burgerschap

1

1

1

1

1

1

Frans

3*

3*

3*

3*

3*

3*

Engels

2

2

2

2

2

2

Historsch bewustzijn (Geschiedenis)

1

1

1

1

1

1

Aardrijkskunde

1

1

1

1

1

1

Wiskunde

4*

4*

4*

4*

4*

4*

Wetenschappen

1

1

1

1

1

1

Plastische opvoeding

1

1

1

1

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

2

2

Techniek en mediawijsheid

2

2

2

2

2

2

Levensbeschouwelijk vak

2

2

2

2

2

2

Economische en
financiële geletterdheid

1

1

1

1

1

1

+5

-

-

-

-

-

Engels

-

+2

-

-

-

-

Frans

-

+1

-

-

-

-

Wetenschappen

-

+2

-

-

-

-

STEM

-

-

+5

-

-

-

Economie en organisatie

-

-

-

+5

-

-

Maatschappij en welzijn

-

-

-

-

+5

-

Mechanica-elektriciteit

-

-

-

-

-

+5

32

32

32

32

32

32

Latijn & Grieks

Totaal per week

* waarvan 1 uur differentiatie

° enkel na beslissing of advies klassenraad

Keuzevak (voor meer informatie per keuzevak zie verder in deze brochure)
Ondernemen (niet voor ECOR)

Sport

Wetenschappen (niet voor MTWE & STEM)

Vroeger en zo

Gezondheid en welzijn (niet voor MAWE)

Hout

Media (niet indien je dit reeds volgde in het 1ste leerjaar)

Muzieklab

(max. 20 leerlingen per keuzevak)
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Richtingen 2de leerjaar A-stroom
Klasieke talen
Je leert Latijnse en/of Griekse teksten begrijpen.
Je onderzoekt de taal en de cultuur.
Je krijgt inzicht in de invloed van de Grieken en de Romeinen op hedendaagse culturen.
Moderne talen en wetenschappen
Wie voor deze richting kiest, interesseert zich voor talen en wetenschappen.
Je onderzoekt hoe mensen door hun taal tot een groep of cultuur behoren en je vergelijkt aspecten van
het dagelijkse leven.
Je leert communiceren in het Frans en Engels.
Je leert over literatuur, verhalen, gedichten …
Tot slot kan je van taal genieten en er creatief mee aan de slag gaan.
Je onderzoekt wetenschappelijke verschijnselen en ideeën. De onderzoeken kaderen binnen de
wetenschapsvakken: biologie, fysica en chemie.
Wat is massadichtheid? Waarom is voeding noodzakelijk? Hoe gedraag je je in een labo?
Na het volgen van deze richting heb je een zicht in je wetenschappelijke vaardigheden en inzichten.
STEM-wetenschappen
STEM = Science, Technology, Engineering, Mathematics.
Je onderzoekt technisch- wetenschappelijke uitdagingen.
Je leert bestaande en/of eigen ideeën omzetten in een prototype.
Je verkent methoden om te onderzoeken en te ontwerpen.
Je maakt kennis met de drie wetenschapsdomeinen via verschillende thema’s en projecten.
Je ontdekt waar STEM belangrijk is: mechanica, elektronica, ICT, biologie, biochemie ...
Economie en organisatie
Als je voor economie en organisatie kiest, dan onderzoek je de sociaaleconomische realiteit en
actualiteit. Je bestudeert dit vanuit het standpunt van de consument, de ondernemingen en de overheid.
Je bekijkt hoe de behoeften van de consument worden beïnvloed door de steeds veranderende
maatschappij, de technologische ontwikkelingen en de digitalisering.
Je wordt je bewust van het belang van ecologie en duurzaamheid. Je denkt na over de impact op de
lokale en buitenlandse economie als consumenten kiezen voor binnenlandse en buitenlandse producten.
Je illustreert de weg die goederen of diensten afleggen vooraleer ze bij de consument komen. Je
onderzoekt de motieven van ondernemers om een onderneming te starten en hoe een onderneming
inspeelt op de trends in de maatschappij.
Je ontwikkelt ondernemingszin en aandacht voor ondernemerschap tijdens een ondernemend project.
Je komt te weten dat er een lokale, nationale en internationale overheid is die een rol speelt in de
economie.
Je ontwikkelt je digitale vaardigheden waarbij je gebruik maakt van toepassingen om data op te zoeken,
te verwerken en te presenteren.
Deze richting sluit later aan bij de richtingen binnen de bedrijfswetenschappen en economische
wetenschappen, ze sluit anderzijds ook geen andere studierichtingen uit.
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Maatschappij en welzijn
In de basisoptie maatschappij en welzijn staat het welzijn voor en van de mens in de maatschappij
centraal. Je leert er een persoonlijke en gezonde levensstijl ontwikkelen met aandacht voor
lichamelijk, psychisch, sociaal en emotioneel welzijn. Je verwerft inzicht in het sociale gedrag
van mensen. Er is ook aandacht voor communicatieve vaardigheden en het reflecteren van
eigen handelen. De leerlingen maken kennis met gezonde voeding, de voedingsdriehoek, de
bewegingsdriehoek, het gedragswiel en de geluksdriehoek.

Het is een verkennend vak dat later aansluit bij de studierichtingen humane wetenschappen,
maatschappij en welzijn en zorg en welzijn.
Er wordt gewerkt met de handboekjes LEF!. Hierin zijn er 5 grote modules die uitgewerkt zijn in
verschillende theoretische en praktische projecten: ‘Uit de veren!’, ‘Lekker in je vel’, ‘Wie ben ik?’ ,
‘Lief zijn!’ en ‘Jong!
STEM-technieken mechanica-elektriciteit
STEM = Science, Technology, Engineering, Mathematics.
Je gaat technisch-wetenschappelijke uitdagingen aan.
Je onderzoekt prototypes (modellen) en je leert technieken om ze te ontwerpen en te maken.
Je ontdekt waar STEM belangrijk is, bijvoorbeeld bij informatie- en communicatietechnologie (ICT).
STEM-technieken is meer gericht op de praktijk dan STEM-wetenschappen.
Je leert over elektriciteit in theorie en praktijk.
Je leert in het vak mechanica over metalen en kunststoffen en hoe je ze kan gebruiken.

Richtingen 2de leerjaar B-stroom
STEM-technieken
In de basisoptie STEM-technieken (Science, Technology, Engineering, Mathematics) ga je samen
met de leerkracht op weg om je talenten binnen een STEM-opleiding te ontdekken en verder te
ontwikkelen. De leerlingen die zich wel eens de vraag stellen hoe een toestel werkt, de leerlingen
die graag zelf de handen uit de mouwen steken, de leerlingen die hun eigen uitvinding écht willen
maken … die leerlingen zitten goed in de basisoptie STEM-technieken.
Ze leren kennismaken met de basisbeginselen van elektriciteit, hout en mechanica.
Economie en organisatie / Maatschappij en welzijn
In de basisoptie EOMW krijg je 5 uren economie en organisatie en 5 uren maatschappij en welzijn.
Tijdens economie en organisatie krijg je als leerling zicht op ondernemen, handel, kopen en
verkopen. Wil je aan een balie staan of in een winkel werken? Of liever achter de schermen in het
magazijn? Je komt het hier te weten.
In het stukje Maatschappij en welzijn leer je hoe mensen zich gedragen en samenleven. Je
maakt kennis met zorg, opvoeding en begeleiding van mensen (jong en oud) met een specifieke
zorgbehoefte.
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1ste graad - B-stroom
(campus Bergstraat)
1

1ste LEERJAAR B-STROOM
CLIC-KLAS

Vak

Aantal uur per week

Nestvakken in CLIC-Klas

23

• TAAL: Nederlands, Frans
• STEM: wiskunde, wetenschappen
• MAATSCHAPPIJ: aardrijkskunde, geschiedenis, actief burgerschap,
media, financiële geletterdheid
• CREA plastische opvoeding, muzikale opvoeding
• OPEN ATELIER: praktische aanpak van TAAL, STEM en CREA
met aandacht voor remediëring en verdieping

2

Gezondheid en beweging (Lichamelijke opvoeding)

2

Levensbeschouwelijk vak

2

Techniek

5

Totaal per week

32

2de LEERJAAR B-STROOM
CLIC-KLAS - MET BASISOPTIES (STEM OF EOMW)

Vak

Aantal uur per week

Nestvakken in CLIC-Klas

18

• TAAL: Nederlands, Frans
• STEM: wiskunde, wetenschappen
• MAATSCHAPPIJ: aardrijkskunde, geschiedenis, actief burgerschap,
media, financiële geletterdheid
• CREA plastische opvoeding, muzikale opvoeding
• OPEN ATELIER: praktische aanpak van TAAL, STEM en CREA
met aandacht voor remediëring en verdieping
Gezondheid en beweging (Lichamelijke opvoeding)

2

Levensbeschouwelijk vak

2

Basisoptie

10

Lestijden/week

32

Basisoptie STEM-technieken:

Basisoptie Economie & organisatie /

Hout / Mechanica / Elektriciteit

Maatschappij & welzijn
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2de graad
3

3e LEERJAAR
Richtingen in doorstroom
•
•
•
•
•

Richtingen in doorstroom
•
•

domeinoverschrijdend

Economische wetenschappen
Humane wetenschappen
Latijn
Moderne talen(*)
Natuurwetenschappen

domeingebonden

Bedrijfswetenschappen – domein economie en organisatie
Technologische wetenschappen – domein STEM

Dubbele finaliteit
•
•
•

Elektrotechnieken – domein STEM (*)
Houttechnieken – domein STEM
Maatschappij en welzijn – domein maatschappij en welzijn

Finaliteit arbeidsmarkt
•
•
•
•
•

Elektriciteit – domein STEM
Hout – domein STEM
Mechanica – domein STEM
Organisatie en logistiek – domein economie en organisatie
Zorg en welzijn – domein maatschappij en welzijn

* mits goedkeuring door de VLOR
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4

4de LEERJAAR - CAMPUS FORTSTRAAT
ASO

TSO

•
•
•
•

•
•
•
•

Economie
Humane wetenschappen
Latijn
Wetenschappen

Elektriciteit - elektronica
Handel
Houttechnieken
Sociale & technische wetenschappen

4de LEERJAAR - CAMPUS BERGSTRAAT

BSO
•
•
•
•
•

Basismechanica
Elektrische installaties
Hout
Kantoor
Verzorging & voeding

Deeltijds (DBSO)*
•
•
•
•
•

Fietsmecanicien (°)
Horeca
Hout
Kinderbegeleider
Metaal

• Sport (°)
• Transport
• Verkoop &
distributie (°)
• Zorg

* alle DBSO-opleidingen zijn in combinatie
met een tewerkstelling
° kan ook met wieler- of voetbalschool
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3de graad
5&6

5de & 6de LEERJAAR - CAMPUS FORTSTRAAT
ASO

TSO

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Economie - moderne talen
Economie - wetenschappen
Humane wetenschappen
Latijn - moderne talen
Latijn - wetenschappen
Latijn - wiskunde (*)
Moderne talen - wetenschappen
Wetenschappen - wiskunde

Handel
Houttechnieken
Industriële ICT
Informaticabeheer
Sociale & technische wetenschappen
Toerisme

* mits goedkeuring door de VLOR

5de & 6de LEERJAAR - CAMPUS BERGSTRAAT
BSO

Deeltijds (DBSO)*

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Carrosserie
Elektrische installaties
Houtbewerking
Kantoor
Verzorging

Fietsmecanicien (°)
Horeca
Hout
Kinderbegeleider
Metaal

• Sport (°)
• Transport
• Verkoop &
distributie (°)
• Zorg

* alle DBSO-opleidingen zijn in combinatie
met een tewerkstelling
° kan ook met wieler- of voetbalschool

7

7de LEERJAAR = SPECIALISATIEJAAR - CAMPUS BERGSTRAAT
BSO

Deeltijds (DBSO)*

• Bijzondere schrijnwerkconstructies
• Carrosserie & spuitwerk

• Fietsmecanicien (°)
• Horeca

• Industriële elektriciteit
• Kantooradministratie & gegevensbeheer
• Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige

• Hout
• Kinderbegeleider
• Metaal

DUAAL LEREN
• Elektrotechnicus (via BSO)
• Kinderbegeleider (via DBSO)
• Zorgkundige (via DBSO)
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• Sport (°)
• Transport
• Verkoop &
distributie (°)
• Zorg

* alle DBSO-opleidingen zijn in combinatie
met een tewerkstelling
° kan ook met wieler- of voetbalschool

1ste leerjaar - keuzevak 1 & 2
Latijn
Carpe diem
Mens sana in corpore sano
Veni vidi vici
…
In het eerste jaar bieden we 2 uur of 4 uur Latijn aan. Beide opties vormen een perfecte
voorbereiding op de cursus van 5 uur klassieke talen in het tweede jaar, waar naast Latijn ook
Grieks wordt aangeboden.
Latijn keuzevak 1 (cursus van 2 uur) kan beschouwd worden als een initiatie in de Romeinse taal
en cultuur. Via onderzoekend leren behandelen we een 3-tal relevante culturele thema’s waarrond
korte, soms vereenvoudigde, betekenisrijke teksten van antieke schrijvers gelezen worden. Aandacht
wordt hierbij besteed aan de invloed van de Romeinse taal en cultuur op ons dagelijks leven en
Westerse denken en handelen. Het basisvocabularium dat aangeleerd wordt, bestaat uit woorden
die frequent voorkomen in de behandelde teksten, en waar mogelijk wordt ook daar verwezen naar
sporen van die woorden in ons taalgebruik. Er wordt een grammaticaal referentiekader opgebouwd
dat volstaat voor een verder doorgedreven studie van de grammatica in het tweede jaar.
Latijn keuzevak 1+2 (cursus van 4 uur) biedt ruimte voor een 5-tal culturele thema’s die, via
onderzoekend leren, worden behandeld en geïllustreerd met waardevolle authentieke teksten,
evoluerend in moeilijkheidsgraad. Het actualiseren van de culturele thema’s is ook hier een
doelstelling. Bij het basisvocabularium dat wordt aangeleerd gaat onze bijzondere aandacht uit
naar verwantschap met woorden in ons taalgebruik. Hoewel de grammatica de lectuur dient en
niet omgekeerd, neemt in deze cursus de studie van het Latijnse taalsysteem met zijn grammaticale
bijzonderheden een belangrijke plaats in. De leerlingen worden vertrouwd gemaakt met de
noodzaak om in een Latijnse zin ieder woord grondig te bestuderen om te komen tot een zo juist
mogelijke weergave ervan in het Nederlands.
Dit biedt als unieke meerwaarde het ontwikkelen van
een analytische en probleemoplossend denkvermogen
dat vakoverschrijdend is.
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1ste leerjaar - keuzevak 1
Technologie
Ben je creatief en handig dan is dit vak zeker iets voor jou.
Je zal er een memohouder ontwerpen en afwerken.
Je zal er ook leren hoe je moet solderen.
Je gaat een “Pinball” Flipper afwerken en in gebruik nemen.
Je zal onderzoeken hoe een technisch systeem in mekaar zit en dit analyseren.
Hiervoor ga je verschillende machines en gereedschappen op een veilige manier leren gebruiken.
Je zal er volgens de stappen van het technisch proces een eigen ontwerp volledig kunnen afwerken
in verschillende materialen.
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1ste leerjaar - keuzevak 1 & 2
Wetenschappen
Ben je nieuwsgierig naar de bouw van een vogelei?
Hoe ziet een cel van een ajuin of een pantoffeldiertje eruit, door een microscoop bekeken?
Zijn huishoudproducten gevaarlijk?
Hoe verzamelen honingbijen stuifmeel en nectar?
Kan je een vaste stof scheiden van een vloeistof?
...

In de keuzemodule wetenschappen ontdek je de wetenschappelijke methode. Via onderwerpen uit de
biologie, fysica en chemie bestudeer je de natuur rondom jou. Je leert experimenten
uitvoeren, op een correcte manier waarnemen, resultaten verzamelen en bewerken. Uit de
resultaten haalt een wetenschapper besluiten.
Via onderzoek kom je het antwoord op al deze vragen te weten. Je leerkracht zal nagaan of je nauwkeurig
en zelfstandig kan (samen)werken, verwoorden wat je waarneemt ... en merken of er een wetenschapper
in jou schuilt.
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Actief burgerschap
mediawijsheid
week tegen pesten
herinneringseducatie
migratie
racisme en onverdraagzaamheid
kinderrechten
communicatie
…
Dit zijn maar enkele voorbeelden van thema’s die aan bod kunnen komen. Wij willen onze leerlingen
leren samenleven, ze stimuleren tot positief kritische individuen en ze laten ontwikkelen tot actieve
burgers. Hiervoor vertrekken wij vanuit de basiswaarden van onze samenleving:
• Democratie, waarin een samenleving positief omgaat met haar burgers, ondanks tegengestelde
belangen en machtsverhoudingen;
• Participatie, die van de burger een grote betrokkenheid en engagement bij de samenleving vraagt;
• Identiteit, die de wisselwerking tussen de vrijheid van het individu en zijn omgeving aanspreekt.

Keuzevak Media
1ste en 2de leerjaar

Experimenteer je graag met programma’s op een computer?
Heb je 10.000 apps op je smartphone?
Ben je geboeid door fotografie?
Check je dagelijks de nieuwste mediasnufjes?
Ben je niet bang om voor een camera te staan?
Wil je vlogger of youtuber worden?
We kunnen ons bijna geen leven meer inbeelden zonder smartphoneappjes, Facebook of 4G. In
het keuzevak media leren de leerlingen op een veilige en speelse manier omgaan met alles wat de
internetwereld te bieden heeft. Digitale geletterdheid is in de 21ste eeuw een van de belangrijkste
vaardigheden.
Tijdens de lesuren vloggen en bloggen we met programma’s als Paint 3D, Google apps, canva.com,
fotografieprogramma’s, podcasts, stopmotion en allerhande apps voor de smartphone.
Op school hebben we ook een volledig uitgerust medialokaal om alle eindtermen te realiseren.
Dit vakinhoud is hetzelfde in het eerste en tweede leerjaar.
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Keuzevak Economie & ondernemen
1ste leerjaar

Keuzevak Ondernemen
2de leerjaar

Dit vak spreekt de ondernemingszin van de leerlingen aan. De leerlingen geraken vertrouwd met
ondernemerschap en bijhorende competenties. We prikkelen en voeden de ondernemersgeest van de
jongeren aan de hand van projecten. De projecten stimuleren ook het financieel bewustzijn van de
leerlingen.
Actieve lessen, samenwerking, creativiteit, ontdekken, verkoopmomenten organiseren, acties
ondernemen, probleemoplossend denken, ter plaatse gaan kijken en meewerken, bedrijfsbezoeken,
ondernemers voor de klas,…
Ook de persoonlijkheid van de leerlingen en vooral hun kwaliteiten worden aangesproken. Talenten
moeten de kans krijgen ontdekt te worden en vooral om te groeien. Met het vak ondernemen willen
we de leerlingen de kans geven op zoek te gaan naar hun eigen talenten en deze ontwikkelen.
In het eerste jaar heet het vak ‘economie en ondernemen’ omdat de leerlingen daar ook enkele
basisbegrippen en kernthema’s van economie leren kennen.
Vanaf het tweede jaar ligt de focus volledig op het ondernemen.

Dromen – doen – durven en doorzetten!
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Keuzevak Gezondheid en welzijn
1ste en 2de leerjaar

Hoe kan je je goed voelen in je vel?
Wat is een gezonde levensstijl?
Ben je creatief en sociaal?
Dan is dit keuzevak iets voor jou.

1ste leerjaar
In het eerste leerjaar kom je meer te weten over jezelf, voel je goed in je vel en ontdek de geluksdriehoek.
Laat de creativiteit in je los en maak kleine werkstukjes.
Draag zorg van textiel en voer kleine huishoudelijke taken uit.
Maak kennis met de keuken en leer een gezond ontbijt en gemakkelijke tussendoortjes bereiden.
Leer sorteren en recycleren op een correcte manier.

2de leerjaar
In het tweede leerjaar leggen we de focus op de voedingsdriehoek en de bewegingsdriehoek.
Steek je handen uit de mouwen en tover mooie en gezonde gerechtjes op tafel. Leer jezelf beter kennen.
Hoe kan je lief zijn voor jezelf, voor de anderen en voor de wereld?
Kom meer te weten over EHBO en het menselijk gedrag.
Leer sociale en communicatieve vaardigheden toepassen in verschillende situaties.
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Keuzevak Kunstatelier
1ste leerjaar

Creativiteit de sleutel tot succes!
Kunstatelier, iets voor jou?
In het keuzevak Kunstatelier kan je je beleving uitdrukken.
Je benadert kunst onbevooroordeeld en kritisch.
Je ervaart dat er voor eenzelfde beeldende probleemstelling, verschillende
creatieve oplossingen bestaan.
Lieke Catry 2A
Je leert je uiten op een vlotte manier met beelden en op een creatieve manier.
Je leert werken met kunstzinnige beelden, dit gebeurt niet alleen theoretisch maar ook
ervaringsgericht.
Je leert, door actief bezig te zijn, kunst te ontdekken.
Je leert beschouwen in de brede zin van het woord: beleven, ervaren, genieten van, open staan voor,
spelen met….
Je maakt kennis met traditionele en hedendaagse technieken, je denkt na over kleur, je gaat om met
vormen en beelden en met multimedia.
Je kan je ideeën op een creatieve manier kwijt.
Je krijgt een kans om je te ontplooien.
Kunst inspireert.
Kunst leert ons breed naar de wereld te kijken en dat fouten maken mag.
Kunst leert ons buiten de lijntjes te kleuren.

Keuzevak Frans & Engels
1ste leerjaar

Bonjour! Hello!
Je vond Frans heel leuk in de lagere school ...
Je wil zo vlug mogelijk meer Engels leren …
Je wil meer weten over de Franse en de Engelse cultuur …
Je durft praten of je wil het toch proberen …
Kies dan voor het keuzevak Frans/Engels.
Tijdens een uurtje Frans en een uurtje Engels nemen we je mee in de wereld van “le champagne” en
“high tea”.
We lezen, schrijven, luisteren en praten in het Engels en in het Frans.
Teksten, liedjes, gedichten … in groep of alleen.
Extra woordenschat en creatieve opdrachten en een extra portie cultuur staan je te wachten.
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Keuzevak Technologie
1ste leerjaar

Een klankbox maken
Ontwerpen en maken van een Solar Windmolen
Programmeren in scratch (een klein verhaal maken)
…
Lijkt dit jou wat of weet je niet waarover het gaat? Dan is technologie misschien wel iets voor jou.
Verschil met het vak techniek:
technologie kan worden opgevat als ‘de wetenschap van techniek’ en is gericht op een speciﬁek doel.
Technologie gaat meer om de ontwikkeling van de techniek met behulp van wetenschap.
Bijvoorbeeld: een technologisch probleem is een zonnecel met een zonnecel aan de hand van
voorschriften.
We werken volgens de STEM-didactiek:
leerlingen ontwikkelen hun probleemoplossend vermogen door een actieve, onderzoekende en
samenwerkende rol op te nemen. Leerlingen gaan hierbij eerst door een proces van vragen stellen,
observeren, analyseren en verklaren, daarna trekken ze conclusies en stellen ze vervolgvragen. Er is
continu aandacht voor reﬂectie. Zowel leerkrachten als leerlingen evalueren actief in hoeverre nieuwe
kennis en vaardigheden zijn verworven.

Keuzevak Sport
1ste en 2de leerjaar
Zwemmen
Atletiek
Balsporten
…
Onderzoek wijst het uit: de fysieke conditie van de schoolgaande jongeren gaat er nog steeds op
achteruit. Om hieraan iets te doen kan je op onze school kiezen voor 2 uur extra sport.
In deze extra uren sport diepen we enerzijds de sporten die in de lessen lichamelijke opvoeding
aan bod komen verder uit, anderzijds maken we kennis met andere, nieuwe sporten.
In de eerste graad staan de basisvaardigheden voorop: zwemmen, lopen, springen, gooien en
balvaardigheid:
•

1e jaar: zwemmen (schoolslag, (rug)crawl), atletiek en ploegsporten (basket- en voetbal +

•

hockey + ...)
2e jaar: zwemmen (uithoudingszwemmen, reddend zwemmen), atletiek en ploegsporten
(volleybal-handbal + badminton + ...).

Jaarlijks wordt hier een wedstrijd aan gekoppeld om de evolutie te zien. Er wordt deelgenomen
aan een zwemtoernooi en aan enkele atletiektoernooien georganiseerd door SVS.
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Keuzevak Hout
2de leerjaar

Bereid je voor en proef van houtbewerking.
Kijk eens rond in je omgeving. Je zal zien dat in elke woning, in elk
gebouw hout verwerkt is.
Van deuren en ramen, daken, terrassen, omheiningen, trappen,
keukens, kasten, meubelen tot volledige gebouwen.
Overal kom je wel iets tegen dat uit hout is gemaakt, zowel binnen als buiten een
gebouw. Onvoorstelbaar hoe creatief je met een houten plank kan omgaan.
In dit keuzevak maak je leuke, bruikbare werkstukken in verschillende houtsoorten en
plaatmaterialen. De materialen worden bewerkt met handgereedschappen, maar soms
wordt er ook met elektrisch aangedreven machines gewerkt.
Hierdoor kan je je talent en passie voor houtbewerking ontdekken en schuilt er mogelijk
een vakman in jou.

Keuzevak Wetenschappen
2de leerjaar

Wat vinden we in braakballen van roofvogels?
Hoe werken duurzame energiebronnen?
Welke tandpasta is het best voor ons gebit?
...
In de keuzemodule wetenschappen ontdek je de wetenschappelijke methode. Via onderwerpen uit
de biologie, fysica en chemie bestudeer je de natuur rondom jou. Je leert experimenten uitvoeren,
op een correcte manier waarnemen, resultaten verzamelen en bewerken. Uit de resultaten haalt een
wetenschapper besluiten.
Via onderzoek kom je het antwoord op al deze vragen te weten. Je leerkracht zal nagaan of je
nauwkeurig en zelfstandig kan (samen)werken, verwoorden wat je waarneemt, ... en merken of er
een wetenschapper in jou schuilt.

29

Keuzevak Muzieklab
2de leerjaar

Ben je een grote liefhebber van muziek?
Luister je de hele dag naar nieuwe liedjes?
Of speel je misschien zelf een instrument?

uzieklab

Dan is het muzieklab misschien wel iets voor jou. We vertrekken vanuit verschillende
thema’s binnen de muziek. We gaan:
• muziek beluisteren en analyseren
• vocaal en instrumentaal musiceren
• muzikaal experimenteren
• instrumenten bouwen
• filmpjes maken.
In elk geval zal jouw muzikaal gevoel en creativiteit serieus op de proef gesteld worden.
Een muzikale achtergrond is niet nodig, maar kan wel handig zijn.
Voel je je hierdoor aangesproken? Aarzel niet, maar kies voor het muzieklab!

Keuzevak Vroeger en zo
2de leerjaar

Een reis van de oertijd tot nu...
Ben je klaar om in de teletijdmachine te stappen? Dan is ‘Vroeger en zo’ zeker iets voor
jou.
Leer en creëer samen de puzzel van de geschiedenis.
Zoek je weg door het verleden van Oudenaarde.
Slenter door een prehistorisch dorp.
Word verbaasd door de schilderkunst van de grote meesters.
Breng verslag uit van de wereldgebeurtenissen van vroeger tot nu.
‘Vroeger en zo’ neemt je mee terug in de tijd:
door te doen, te beleven, te snuisteren en te
ontdekken word je een kei in de wereld van
toen en nu.
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Dagindeling
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

8.30 - 9.20

Lesuur 1

Lesuur 1

Lesuur 1

Lesuur 1

Lesuur 1

9.20 - 10.10

Lesuur 2

Lesuur 2

Lesuur 2

Lesuur 2

Lesuur 2

10.10 - 10.20

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

10.20 - 11.10

Lesuur 3

Lesuur 3

Lesuur 3

Lesuur 3

Lesuur 3

11.10 - 12.00

Lesuur 4

Lesuur 4

Lesuur 4

Lesuur 4

Lesuur 4

12.00 - 12.50

Lesuur 5 of
middagpauze

Lesuur 5 of
middagpauze

Lesuur 5 of
middagpauze

Lesuur 5 of
middagpauze

12.50 - 13.40

Lesuur 6 of
middagpauze

Lesuur 6 of
middagpauze

Lesuur 6 of
middagpauze

Lesuur 6 of
middagpauze

13.40 - 14.30

Lesuur 7

Lesuur 7

Lesuur 7

Lesuur 7

14.30 - 14.40

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

14.40 - 15.30

Lesuur 8

Lesuur 8

Lesuur 8

Lesuur 8

15.30 - 16.20

Lesuur 9 of
‘t Leerhuis

Lesuur 9 of
‘t Leerhuis

Lesuur 9 of
‘t Leerhuis

Lesuur 9

16.20 - 17.10

Lesuur 10 of
‘t Leerhuis

Lesuur 10 of
‘t Leerhuis

Lesuur 10 of
‘t Leerhuis

Vakantie en vrije dagen tijdens het schooljaar 2021-2022
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hervatting van de lessen: woensdag 1 september 2021
Lesvrije dag (pedagogische studiedag voor het personeel): vrijdag 1 oktober 2021
Herfstvakantie: van maandag 1 november 2021 tot en met zondag 7 november 2021
Vrije dag (wapenstilstand): donderdag 11 november 2021
Facultatieve vrije dag: vrijdag 12 november 2021
Kerstvakantie: van maandag 27 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022
Krokusvakantie: van maandag 28 februari 2022 tot en met zondag 6 maart 2022
Paasvakantie: van maandag 4 april 2022 tot en met maandag 18 april 2022
Vrije dag (Hemelvaart) en facultatieve vrije dag: donderdag 26 mei 2022 en vrijdag 27 mei 2022
Vrije dag (Pinkstermaandag): maandag 6 juni 2022
Zomervakantie: van vrijdag 1 juli 2022 tot en met woensdag 31 augustus 2022

Ons schoolrestaurant
•
•
•
•
•

Warme maaltijden
Keuze uit verschillende vers gemaakte belegde broodjes
Salad bar
Verse dagsoep
Keuze uit verschillende desserts
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Ambitie
Een school... waar jonge mensen dromen over hun toekomst, waar elke droom
de moeite waard is. Leerlingen gaan er op zoek naar hun talenten. Ze krijgen
er de handvatten aangereikt om die dromen en talenten waar te maken.
We versterken en bestendigen leerlingen waar ze goed in zijn. We laten hen
groeien en hun grenzen verleggen waar kan.

Positief kritisch
Een school... waar jonge mensen zichzelf en de wereld rond zich in vraag
stellen. Een school waar zij kritisch op zoek gaan naar hun eigen identiteit,
dromen en talenten. Hun eigen mening wordt er gehoord. Ze leren deze op
een respectvolle manier uiten.

Samenwerken
Een school... waar jonge mensen niet alleen staan, maar vertrouwen
hebben in een krachtig team. Leerlingen, ouders, leerkrachten, opvoeders,
leerlingbegeleiders, directieleden, ondersteuners van het sym-team, CLBmedewerkers en nog vele anderen werken er samen. Zij slaan samen met
de leerling de handen in elkaar om dromen waar te maken en talenten te
ontplooien.

Verdraagzaamheid
Een school... waar jonge mensen leren omgaan met uiteenlopende
meningen, met talenten en dromen van anderen. Een leerplek om op
respectvolle wijze samen te werken en te leven in een maatschappij die
snel evolueert, divers is en globaliseert.
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Onze
10 leefregels

De tien leefregels zijn enkele eenvoudige afspraken die je helpen om probleemloos in het GO! atheneum
Oudenaarde school te lopen. Het leven voor jou, je medeleerlingen en leerkrachten zal er vlot,
ordentelijk, aangenaam en respectvol door verlopen.
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

Je komt altijd op tijd. Spijbelen doe je niet.
Je checkt dagelijks Smartschool
• berichten, vakken, Skore puntenboekje …
• digitale agenda.
Bij het belsignaal, ’s morgens en na een pauze, verzamel je onmiddellijk met je klasgenoten op
de speelplaats. Daar komt je leerkracht je ophalen.
Tegenover alle medeleerlingen en personeelsleden gedraag je je rustig en beleefd.
Ook spreek je iedereen altijd in een verzorgd Nederlands aan.
Let erop dat je altijd al het nodige materiaal bij hebt.
Ook je schoolbadge hoort daarbij.
Je draagt zorg voor alle materiaal, zowel het jouwe als dat van anderen en de school. Dat
getuigt van een positieve en respectvolle ingesteldheid.
Je verlaat het klaslokaal enkel als je daarvoor de toestemming hebt.
Je blijft nooit rondhangen in de gangen.
Eten en drinken doe je alleen tijdens de pauzes.
Afval gooi je in de vuilnisbakken en niet op de grond.
Iedereen zal dat bijzonder appreciëren.
Op school en in de onmiddellijke omgeving van de school geldt een algemeen rookverbod.
Je houdt je dan ook aan dat wettelijk verbod.
Tijdens de les gebruik je je gsm en andere technologische apparatuur enkel na uitdrukkelijke
toestemming van de leerkracht. Tijdens de pauzes kan je ze gerust gebruiken.
Elke afwezigheid moet je wettigen.

Het spreekt vanzelf dat wat verboden is door de Belgische wet ook op school niet toegelaten is.
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Kennismaking met de school
Live streaming momenten
donderdag 11 maart 2021 om 19 uur
zaterdag 13 maart 2021 om 10 uur
dinsdag 16 maart 2021 om 19 uur
Verneem meer over onze visie, organisatie en het studieaanbod.
Meer info op welkom.go-ao.be

Rondleiding op school
zaterdag 24 en zondag 25 april 2021
Maak kennis met de school tijdens een korte rondleiding.
Onder voorbehoud van de geldende corona veiligheidsmaatregelen!
De rondleiding wordt georganiseerd volgens een reservatiesysteem/tijdslot en is bedoeld voor
maximaal 2 volwassenen en 1 jongere.
Meer info & inschrijven op welkom.go-ao.be

Afronden online inschrijving
periode 14 juni - 2 juli 2021
Na uitnodiging door de school wordt een afspraak gemaakt om de online inschrijving af te
werken. Tijdens dit moment zal er ook voldoende tijd worden voorzien om eventuele vragen en
bezorgdheden te bespreken.
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Tijdlijn inschrijvingen
Omdat de school over een beperkte infrastructuur beschikt en omdat we om goed onderwijs te kunnen blijven bieden deze capaciteit niet willen overschrijden, worden vanaf het
schooljaar 2021-2022 slechts 185 leerlingen in het 1ste leerjaar van de A-stroom toegelaten.

Voor de inschrijvingen moeten we daarom een aantal voorrangsregels respecteren:

vanaf maandag 1 maart 2021: leerlingen met voorrang:
•

broers en zussen van leerlingen die nu zijn ingeschreven op onze school (maar
ook halfbroers en halfzussen of kinderen die eenzelfde domicilie of voornaamste
verblijfplaats hebben)

•

kinderen van personeelsleden

vanaf maandag 22 maart 2021: alle andere leerlingen voor het 1ste leerjaar van de A-stroom
(hierbij is de volgorde van de digitale inschrijving van belang) en ook leerlingen voor het 1ste
leerjaar van de B-stroom (daar is er geen beperkte capaciteit)

vanaf zondag 25 april 2021: leerlingen van het 2de leerjaar t.e.m. het
7de leerjaar

Alle inschrijvingen gebeuren digitaal.
De link zal actief worden gemaakt op de website van de school.
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Meer info & inschrijven op www.go-ao.be
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