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GO! ATHENEUM NIEUWPOORT 

SAMEN GROEIEN! 



WELKOM IN GO! ATHENEUM NIEUWPOORT!
Beste ouders
Beste leerlingen

In welk onderwijs geloven jullie?

In GO! Atheneum Nieuwpoort geloven wij in het soort onderwijs dat kansen 
geeft om samen te groeien. We geloven erin dat we met levensechte opdrachten 
de motivatie van de leerlingen kunnen aanwakkeren – dat er een plaats moet 
zijn voor een positieve aanpak zodat leerlingen zich goed kunnen voelen – we  
geloven dat leren iets is wat de leerling zelf doet, bij ons willen we dat de 
leerlingen hun eigen leren in handen nemen en stimuleren we zelfsturing. 
We geloven in feedback en coachen om het leren te bevorderen. We willen 
luisteren naar de leerlingen, samen school maken met betrokken leerlingen, 
ouders en leerkrachten.

Als school werken we met een gedreven team dag in dag uit om onze onder-
wijsvisie ook in de praktijk uit te voeren. Via vernieuwend onderwijs zijn we 
steeds op zoek om zo efficiënt mogelijk al onze leerlingen kennis, inzichten, 
attitudes en 21ste-eeuwse vaardigheden bij te brengen.
 
Daarnaast is het GO! Atheneum Nieuwpoort een bruisende school met een 
actieve leerlingenraad, sport op woensdag, aandacht voor cultuur en leren 
buiten de schoolmuren.

In deze brochure presenteren we naast informatie over de algemene werking 
van onze school ook een overzicht van de verschillende studierichtingen.

Wil je nog meer informatie en de school bezoeken? 
Geef ons een seintje en we leiden je met plezier rond op onze campus.
 
Hopelijk tot binnenkort!
Team GO! Atheneum Nieuwpoort

5



BEN JE ER KLAAR VOOR?

De lessen starten in het GO! Atheneum Nieuwpoort om 
08.30 uur. Elke voormiddag zijn er vijf lesuren van telkens 50  
minuten. Er is een pauze voorzien van 11.00 uur tot 11.15 
uur. ‘s Middags eindigen de lessen om 12.55 uur en is er 
middagpauze gedurende 50 minuten. In de namiddag  
starten de lessen terug om 13.45 uur en afhankelijk van het 
rooster kan de lesdag duren tot 15.25 uur of 16.15 uur. Heel 
uitzonderlijk kan er voor een klas ook les zijn tot 17.00 uur. 

Het is mogelijk om avondstudie te volgen tot 16.15 uur of 
17.00 uur. Tijdens de examenperiode is er examenstudie 
voorzien van maandag- tot donderdagmiddag 17.00 uur.

HOE KOM JIJ NAAR SCHOOL?

Als je naar school komt met de fiets of de bromfiets kun je 
deze veilig plaatsen in een afgesloten ruimte. De school is 
vlot bereikbaar via tram en/of bus. De school ligt op 5 minuten  
wandelafstand van de halte Nieuwpoort Stad.

SAMEN LEREN SAMENLEVEN
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SMAKELIJK!

Wie op school blijft tijdens de middagpauze, kan kiezen om 
een eigen lunchpakket mee te brengen of een warme maal-
tijd te nuttigen in ons schoolrestaurant voor de prijs van 
4,90 euro. Je kan per dag beslissen of je een warme maaltijd 
wenst door dezelfde dag te reserveren vóór 09.00 uur. 

Je kan op de website van de school of via Smartschool 
steeds raadplegen wat er op het menu staat. Wens je toch 
liever een belegd broodje of een salade te bestellen? Ook 
dat kan je de dag zelf bestellen!
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ZORGENDE SCHOOL

Leerlingen kunnen zich pas echt ontwikkelen als ze zich 
goed voelen op school. We zijn dan ook een zorgende school 
waar elke leerling telt. Als je als leerling ergens mee zit, 
kun je terecht bij iemand van het zorgteam. Een luisterend 
oor kan al veel betekenen, maar we gaan ook verder als 
dat nodig is door gericht op zoek te gaan naar oplossingen. 
Hierbij werkt de school samen met verschillende externe 
partners waaronder CLB Connect.

LEREN EN STUDEREN

Om goede resultaten te halen is een goede studiemethode 
en een geschikte studieattitude heel belangrijk. Vanaf het 
eerste jaar zetten we twee uren StudieBoost per week in om 
leerlingen te leren studeren. Hierbij is er aandacht voor ver-
schillende studietechnieken, -organisatie, -planning, zelf-
discipline, doorzettingsvermogen en motivatie. Daarnaast 
zet de school extra in op feedback, via uitgebreide rapport-
commentaren, tijdens persoonlijke begeleidingsgesprek-
ken en bij de verschillende evaluatiemomenten. Feedback 
bevordert sterk het leerproces! Dit alles kun je als ouder 
op de voet volgen via het digitale leerplatform Smartschool.

EEN GEZONDE GEEST 
IN EEN GEZOND LICHAAM

Regelmatig bewegen bevordert het leerproces. Sport neemt 
op onze school dan ook een belangrijke plaats in. Zo kun-
nen leerlingen in het eerste jaar kiezen voor sport tijdens de 
Ateliers. In de 2de graad ASO bieden we ook de optie Sport 
(2 uur) aan. Daarnaast kan er tijdens de pauzes aan voetbal, 
basketbal of andere spelen worden gedaan. Op regelmatige 
basis kunnen leerlingen zich op woensdagmiddag uitleven 
en sporten tegen andere scholen uit de omgeving.

EEN UITDAGENDE OMGEVING VOOR 
LEERLINGEN DIE MEER WILLEN

Voor leerlingen die graag de competitie aangaan zijn er 
de olympiades waarvoor onze school zich inschrijft. Onder 
andere voor STEM, wiskunde en biologie kunnen leerlin-
gen zichzelf testen en meten met andere leerlingen van de 
Vlaamse scholen.

DE WERELD VERKENNEN BINNEN MAAR 
OOK BUITEN DE SCHOOL

We hechten als school veel belang aan leren binnen een 
contextrijke omgeving. In de school kiezen we graag voor 
levensechte opdrachten maar daarnaast beseffen we dat 
het leren zich niet beperkt tot de school zelf. We organiseren 
didactische uitstappen en per graad krijgen onze leerlingen 
een projectweek of geïntegreerde werkperiode. Hier komen 
tal van inhoudelijke maar o.a. ook zogenaamde transversale 
eindtermen aan bod. Dit zijn eindtermen rond gezondheid, 
burgerschap, het leren omgaan met sociale media, ...
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WE ZETTEN DE PUNTJES OP DE I(CT) MET 
ONS CHROMEBOOKPROJECT!

Het gebruik van ICT wordt steeds belangrijker in onze  
samenleving. In onze school bereiden we de leerlingen voor 
door vanaf het begin in te zetten op digitale leermiddelen. 
De leerlingen gaan onder meer om met Smartschool, Google 
Classroom en verschillende apps en tools ter ondersteuning 
van het leren. We leren ze ‘in the cloud’ werken, bieden een 
typecursus aan en zorgen ervoor dat ze overweg kunnen 
met de voornaamste programma’s binnenin het Office-pak-
ket. Het gebruik van ICT komt zo goed als in elk vak voor, 
daardoor is het dan ook essentieel dat leerlingen steeds 
over een device beschikken. Hiervoor hebben we als school 
het Chromebook-project in het leven geroepen. Leerlingen 
die zich inschrijven in 1A of 1B bestellen automatisch hun 
eigen toestel. Hiervoor werken we samen met een externe 
partner, waardoor we kunnen genieten van een aantrekke-
lijk voordeel en een uitgebreide garantie. Het toestel kan in 
één keer worden aangekocht of de betaling kan gespreid 
worden per maand. Alle informatie hieromtrent vind je terug 
op onze website.

INNOVATIEF ONDERWIJS - FLEXLEARN

Flexlearn is een innovatief project voor de leerlingen 3de 
graad BSO waarbij de vakken Frans, PAV (en het vak onder-
nemen voor de zevendejaarsleerlingen) geïntegreerd zijn. 
De opdrachten worden bij aanvang van elke les tijdens een 
gezamenlijk instructiemoment meegedeeld en uitgelegd. 
Elke leerling werkt op eigen tempo. De leerkrachten bieden 
persoonlijke begeleiding en ondersteuning aan in plaats van 
klassikaal les te geven. Ondertussen werd ‘FLEX light’ in de 
tweede graad BSO opgestart.

Met dit project willen we leerlingen motiveren, hun leer-
winst verhogen en hun zelfstandigheid stimuleren. Door 
actief aan de slag te gaan met de levensechte opdrachten, 
verwerken de leerlingen de leerstof op een diepgaander ni-
veau.

Om dit te bewerkstelligen, maken we frequent gebruik van 
apps en online tools zoals Bookwidgets, Quizlet, Socrative 
en Kahoot. Leerlingen worden ook aangezet en begeleid 
in het verwerken van de leerstof in een presentatie, info-
graphic of video. De focus ligt vooral op het inoefenen van 
vaardigheden en het ontwikkelen van de juiste, professio-
nele attitudes.
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BOEKBOXEN

BOEKBOXEN is een leesbevorderingsproject waarin we mo-
menteel de leesontwikkeling van de leerlingen van de eer-
ste graad centraal stellen. 
Met dit project willen we de lage cijfers voor leesvaardigheid 
verbeteren d.m.v. een sterke leesdidactiek. Dit doen we bin-
nen én buiten de lessen Nederlands. 

We bieden de leerlingen per week verschillende leesmo-
menten aan in ons leesatelier. Dit is een gezellig leeslokaal. 
De leerlingen lezen per week minimum 80 min. tijdens één 
van de leesmomenten. Wanneer ze dit doen en hoe laat ze 
dit doen, kunnen ze zelf kiezen. Op deze manier willen we 
de leerlingen extra motiveren. Daarnaast werken we ook 
samen met de bibliotheek van stad Nieuwpoort.

We willen leerlingen uit de de A- en B-stroom van de 1e 
graad stimuleren om via de LIST-didactiek meer boeken te 
lezen. Niet alleen de kwantiteit doet ertoe, we zetten ook in 
op de kwaliteit van lezen. We willen dat leerlingen kwalita-
tief beter lezen en dus ‘leren om te lezen’. Ten derde ontwik-
kelen we bij deze doelgroep leesplezier en leesmotivatie. Tot 
slot willen we in een later stadium de leerlingen ook laten 
‘lezen om te leren’. In de taalvakken moeten de leerlingen 
immers aan de slag met zakelijke teksten. Zo ontdekken de 
leerlingen de meerwaarde van ‘lezen’. 

Kortom, we willen de leerlingen ontwikkelen tot zelfstandi-
ge, gemotiveerde en geëngageerde lezers die in stilte kun-
nen lezen en bovendien met plezier ‘lezen om te leren’.
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CLIL, C’EST CHIL!

Wij kiezen als eerste GO! school in de Westhoek voor ‘CLIL’. 
Deze innoverende manier van lesgeven staat centraal voor 
‘Content and Language Integrated Learning’; waarbij de 
lessen van een bepaald vak (‘zaakvak’) of een deel ervan 
worden gegeven in een andere taal. Wij kozen als school om 
te ‘CLILLEN’ in het Frans! 

WAAROM FRANS?  

- Frans is alom aanwezig in onze regio. Meer zelfvertrou-
wen en een betere taalvaardigheid verhoogt de kansen op 
tewerkstelling en geeft meer doorgroeimogelijkheden.
- Het beter beheersen van een vreemde taal verruimt je blik 
op de wereld en maakt de leefwereld van anderen toeganke-
lijker. Belangrijk in een multiculturele maatschappij!
- In de zorgsector in onze regio is een belangrijk deel van de 
zorgvragers Franstalig. Ook in kinderdagverblijven en scho-
len krijgen de kinderverzorgers regelmatig te maken met 
Franstalige ouders.
- In hogere studies worden studenten vaak geconfronteerd 
met Franstalige teksten, door te CLILLEN zijn onze leerlin-
gen hierop beter voorbereid.

WE GELOVEN IN CLIL OMDAT:

- de motivatie en het welbevinden van de leerlingen verhoogt
- het voor meer zelfvertrouwen en spreekdurf zorgt;
- de doelen van het zaakvak nog beter behaald worden;
- de taalvaardigheid in de doeltaal én in het Nederlands ver-

betert.

CLIL WORDT AANGEBODEN:

·  in de eerste graad ASO voor het vak ‘Historische vaardighe-
den’ (1u./week)

·  in het 5de en 6de jaar verzorging voor het vak ‘Opvoedkun-
de’  (1u./week)

HOE WERKT HET?

De leerdoelen van het zaakvak blijven prioritair, door te 
CLILLEN wordt leerstof herhaald en op een andere manier 
aangeboden zodat de leerstof beter vastgezet wordt bij de 
leerlingen. Tegelijkertijd oefenen de leerlingen de doeltaal 
op een impliciete manier. Door gebruik van de specifieke 
CLIL-didactiek en het inzetten van verschillende tools en 
strategieën worden de leerlingen geholpen en begeleid in 
het ontwikkelen van hun taalvaardigheid.

11



XXX

In de eerste graad bouwen we verder op de kennis en vaardigheden die je in het basisonderwijs 
hebt geleerd. Daarnaast staat de eerste graad in het teken van het ontdekken van jouw talenten, 
mogelijkheden en interesses zodat je hierna een passende studierichting kan kiezen vanaf het 
derde jaar. 

EERSTE GRAAD

Elke donderdagnamiddag staat er atelierwerking op het pro-
gramma van alle eerstejaars. In ieder atelier worden doel-
stellingen aangereikt door middel van een project waarin jij 
en je klasgenoten zelf onderzoeken, uitproberen en ervaren. 
Ook skills zoals ‘samenwerken’, ‘verantwoordelijkheid opne-
men’ en ‘reflecteren’ worden hier geoefend. Een atelierna-
middag duurt 3 lesuren. Het is de ideale plek om jouw inte-
resses en talenten te ontdekken en te verkennen.

Van september tot in het voorjaar voorzien we voldoende 
tijd om de verschillende verplichte ateliers te doorlopen. In 
het laatste trimester bieden we opnieuw een aantal ateliers 
naast elkaar aan die vooral OLB-gericht zijn. Jij mag dan zelf 
kiezen welke je graag wil volgen om zo jouw talenten te ver-
diepen. Het zal jou ook helpen om bij de overstap naar het 
2de jaar een goede keuze te maken tussen de verschillende 
basisopties.
Op geregelde tijdstippen krijg je van ons een atelierrapport. 
In dit rapport staan geen cijfers, maar geven je leraren weer 
in welke mate jij de doelen uit de ateliers beheerst.

* Ateliers Sport, Koken, Zorg (=cluster WELZIJN)
* Ateliers Burgerzin + Groene vingers (=cluster MESA)
* Ateliers Verkeersveiligheid + Preventie + Veerkracht + Ru-

zie in de klas (=cluster S.O.S.)
* Ateliers Mechanica + Programmeren + Bouw-hout + L a b 

(=cluster STEM)

EERSTE LEERJAAR A-STROOM

STUDIE
BOOST

ATELIERS

Heb je het getuigschrift basisonderwijs behaald? Dan start 
je in de A-stroom. Het eerste leerjaar van de A-stroom om-
vat een gemeenschappelijk pakket basisvorming van 27 le-
suren, twee aanvullende uren StudieBoost en drie lesuren 
atelierwerking.

Deze twee lesuren wenden we aan om leerlingen die  
er nood aan hebben te doen remediëren en/of worden  
leerlingen extra uitgedaagd door middel van verdiepende 
leerstof. Daarnaast leren we onze leerlingen een goede  
studiemethode aan.
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ALGEMENE BASISVORMING 27 lesuren

Nederlands 5

Wiskunde 5

Frans 3

Engels 2

STEM - techniek 2

Natuurwetenschappen 2

Aardrijkskunde 2

Geschiedenis 1

Sport en gezondheid 2

Muziek en beeld 1

Levensbeschouwelijk vak 2

AANVULLING 5 lesuren

StudieBoost* 2

Ateliers** 3

LESSENTABEL 
EERSTE JAAR A-STROOM

(*) StudieBoost: Deze uren worden gebruikt voor leren leren, het remediëren van leerlingen die er nood aan hebben of het differentiëren 
voor leerlingen die een voorsprong hebben. Daarnaast leren we onze leerlingen een goede studiemethode aan tijdens StudieBoost.

(**) Sport, koken, zorg, burgerzin, groene vingers, verkeersveiligheid, preventie, veerkracht, ruzie in de klas, mechanica, programmeren, 
bouw-hout, lab
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Heb je het getuigschrift basisonderwijs niet behaald, maar wel een aantal competenties verworven? Dan start je in de 
B-stroom. Het eerste leerjaar van de B-stroom omvat een gemeenschappelijk pakket basisvorming van 27 lesuren, twee 
aanvullende uren StudieBoost en drie lesurenatelierwerking.

Deze twee lesuren wenden we aan om leerlingen te doen re-
mediëren en extra uit te dagen door middel van verdiepende 
leerstof. Daarnaast leren we onze leerlingen een goede stu-
diemethode aan.

Elke donderdagnamiddag staat er atelierwerking op het pro-
gramma van alle eerstejaars. In ieder atelier worden doel-
stellingen aangereikt door middel van een project waarin jij 
en je klasgenoten zelf onderzoeken, uitproberen en ervaren. 
Ook skills zoals ‘samenwerken’, ‘verantwoordelijkheid opne-
men’ en ‘reflecteren’ worden hier geoefend. Een atelierna-
middag duurt 3 lesuren. Het is de ideale plek om jouw inte-
resses en talenten te ontdekken en te verkennen.

Van september tot in het voorjaar voorzien we voldoende 
tijd om de verschillende verplichte ateliers te doorlopen. In 
het laatste trimester bieden we opnieuw een aantal ateliers 
naast elkaar aan die vooral OLB-gericht zijn. Jij mag dan zelf 
kiezen welke je graag wil volgen om zo jouw talenten te ver-
diepen. Het zal jou ook helpen om bij de overstap naar het 
2de jaar een goede keuze te maken tussen de verschillende 
basisopties.
Op geregelde tijdstippen krijg je van ons een atelierrapport. In 
dit rapport staan geen cijfers, maar geven je leraren weer in 
welke mate jij de doelen uit de ateliers beheerst.

* Ateliers Sport, Koken, Zorg (=cluster WELZIJN)
* Ateliers Burgerzin + Groene vingers (=cluster MESA)
* Ateliers Verkeersveiligheid + Preventie + Veerkracht + Ru-

zie in de klas (=cluster S.O.S.)
* Ateliers Mechanica + Programmeren + Bouw-hout + L a b 

(=cluster STEM)

EERSTE LEERJAAR B-STROOM

STUDIE
BOOST ATELIERS
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ALGEMENE BASISVORMING lesuren

AANVULLING

ALGEMENE BASISVORMING 27 lesuren

Nederlands 4

Wiskunde 4

STEM - techniek 4

Natuurwetenschappen 2

Frans 2

Engels 1

ICT 1

Maatschappelijke vorming 2

Sport en gezondheid 3

Muziek 1

Beeld 1

Levensbeschouwelijk vak 2

AANVULLING 5 lesuren

StudieBoost* 2

Ateliers** 3

LESSENTABEL 
EERSTE JAAR B-STROOM

(*) StudieBoost: Deze uren worden gebruikt voor leren leren, het remediëren van leerlingen die er nood aan hebben of het differentiëren 
voor leerlingen die een voorsprong hebben. Daarnaast leren we onze leerlingen een goede studiemethode aan tijdens StudieBoost.

(**) Sport, koken, zorg, burgerzin, groene vingers, verkeersveiligheid, preventie, veerkracht, ruzie in de klas, mechanica, programmeren, 
bouw-hout, lab
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TWEEDE JAAR A-STROOM

Heb je tijdens het eerste jaar getoond dat je over een goede 
studiementaliteit beschikt, dan kun je starten in 2A. De leer-
lingen die geslaagd zijn in het tweede jaar van de B-stroom, 
kunnen ook de stap zetten naar 2A.

Iedereen in het tweede jaar krijgt 25 uur algemene vorming. 
Dat is voor alle leerlingen in het tweede jaar hetzelfde pakket.

Bovenop de algemene vorming kies je voor een basisoptie: 
- moderne talen en wetenschappen
- STEM-wetenschappen
- maatschappij en welzijn

Kies je de basisoptie moderne talen en wetenschappen, 
dan maak je een zeer veelzijdige keuze. We vullen deze 
basisoptie in met 2 uur wetenschappen en 3 uur moderne 
talen. 

In het deel wetenschappen ga je op onderzoek en bestudeer 
je de relatie tussen natuurwetenschappen en het dagelijkse 
leven. In het deel moderne talen verbreden en verdiepen we 
de algemene vorming Engels, Frans en Nederlands.

Kies je voor de basisoptie maatschappij en welzijn, dan leer 
je een persoonlijke en gezonde levensstijl te ontwikkelen. 
Je doet dit vanuit mens- en natuurwetenschappelijke disci-
plines zoals psychologie, sociologie, pedagogie en biologie. 
Op die manier leer je zorg dragen voor gezondheid en wel-
bevinden.
Als je kiest voor STEM-wetenschappen, dan krijg je boven-
op de wetenschappen nog 3 uur STEM.

Tijdens de twee uur StudieBoost zetten we verder in op dif-
ferentiatie en het aanleren van een goede studiemethode.

Wanneer je voor het tweede jaar met vrucht geslaagd bent, 
ontvang je het getuigschrift van de eerste graad secundair 
onderwijs.
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ALGEMENE BASISVORMING 25 lesuren

Nederlands 4

Wiskunde 4

Frans 3

Engels 2

STEM - techniek 2

Natuurwetenschappen 1

Aardrijkskunde 1

Geschiedenis 2

Financiële en economische geletterdheid 1

Muziek en creatie 1

Sport en gezondheid 2

Levensbeschouwelijk vak 2

AANVULLEND voor iedereen 2 lesuren

StudieBoost* 2

BASISOPTIE STEM - WETENSCHAPPEN keuze 5 lesuren

STEM 3

Wetenschappen 2

BASISOPTIE MODERNE TALEN EN WETENSCHAPPEN keuze 5 lesuren

Frans-Engels-Nederlands 3

Wetenschappen 2

BASISOPTIE MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN keuze 5 lesuren

Maatschappij en welzijn 5

LESSENTABEL 
TWEEDE JAAR A-STROOM

(*) StudieBoost: Deze uren worden gebruikt voor leren leren, het remediëren van leerlingen die er nood aan hebben of het differentiëren 
voor leerlingen die een voorsprong hebben. Daarnaast leren we onze leerlingen een goede studiemethode aan tijdens StudieBoost.
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TWEEDE JAAR B-STROOM

Iedereen krijgt in het tweede jaar van de B-stroom eenzelf-
de basisvorming van 20 lesuren. 

Bovenop de basisvorming kies je voor een basisoptie:  
- STEM-technieken met twee pakketten
- maatschappij en welzijn

Je kiest voor STEM-technieken wanneer je bijzondere  
interesse hebt voor techniek. 

In het tweede leerjaar B omvat de basisoptie STEM-technieken 
twee pakketten: bouw-hout en mechanica.

De basisoptie maatschappij en welzijn is iets voor jou, als 
werken met mensen je aanspreekt. Je leert hoe mensen 
zich gedragen en samenleven. Je bent geboeid door de zorg 
voor mensen, voor opvoeding en begeleiding van mensen 
met een specifieke zorgbehoefte, begeleiding van jong en 
oud. Je wil later een beroep uitoefenen waarbij de mens 
centraal staat.

Na het tweede jaar behalen de leerlingen die met vrucht ge-
slaagd zijn, een getuigschrift van de eerste graad secundair 
onderwijs.

18



ALGEMENE BASISVORMING 20 lesuren

Nederlands 3

Wiskunde 3

Frans 2

Engels 1

STEM - techniek 2

Maatschappelijke vorming 2

Natuurwetenschappen 1

ICT 1

Financiële en economische geletterdheid 1

Sport en gezondheid 2

Levensbeschouwelijk vak 2

AANVULLEND voor iedereen 2 lesuren

StudieBoost* 2

STEM-TECHNIEKEN keuze 10 lesuren

Bouw-hout 5

Metaal 5

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN keuze 10 lesuren

LESSENTABEL 
TWEEDE JAAR B-STROOM
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DOORSTROOM (ASO) ZORG EN WELZIJN
ARBEIDSMARKTFINALITEIT (BSO)

In de tweede graad maak je een meer gerichte studiekeuze die past bij jouw interesses,  
mogelijkheden en talenten.  In de derde graad bouw je hierop verder.

Concreet kies je in het derde jaar een studierichting en een onderwijs vorm.

Op de volgende pagina’s presenteren we onze opleidingen, verdeeld over vier studiegebieden, 
alsook onze duale opleidingen: aan jou de keuze!

TWEEDE EN DERDE GRAAD

Vanaf pagina 22 Vanaf pagina 26
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EEN STUDIE-
KEUZE 

OP JOUW 
MAAT

BOUW
ARBEIDSMARKTFINALITEIT (BSO)

MECHANICA
ARBEIDSMARKTFINALITEIT (BSO)

DUALE OPLEIDINGEN
ARBEIDSMARKTFINALITEIT (BSO)DE IDEALE MIX

VAN LEREN
IN EEN ONDERNEMING
EN OP SCHOOL

NEEM
VOORSPRONG MET

WWW.DUAALLEREN.VLAANDEREN

Vanaf pagina 28

Vanaf pagina 30 Vanaf pagina 32
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DOORSTROOMFINALITEIT 
ASO 2DE GRAAD

Als je kiest voor ASO (Algemeen Secundair Onderwijs) krijg 
je een brede algemene vorming met vooral vakken zoals 
wiskunde, Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aard-
rijkskunde en wetenschappen.

Iedereen die geslaagd is in het tweede jaar van de A-stroom, 
heeft toegang tot het derde jaar. Wie geslaagd is in het derde 
jaar (ASO-TSO), kan de stap zetten naar het vierde jaar ASO.

Ben je geslaagd na het vierde jaar ASO, dan krijg je een  
getuigschrift van de tweede graad secundair onderwijs.

NATUURWETENSCHAPPEN

• Je bestudeert de levende en niet-levende materie  
 in al haar aspecten;
• Je leert het wetenschappelijke denkproces;
• Je wordt vaardig bij het experimenteren in  
 een practicum.
• Je hebt zin in een flink pakket moderne wetenschappen:  
 biologie (studie van mens en natuur), chemie  
 (scheikunde) en fysica (natuurkunde).
• Mogelijke beroepen: burgerlijk ingenieur, geneesheer,  
 bio-ingenieur, chemicus, architect, verpleegkundige,  
 laborant, leerkracht,…

HUMANE WETENSCHAPPEN

• Je hebt belangstelling voor de mens en de samenleving;
• Je communicatieve en sociale vaardigheden worden  
 extra ingeoefend en versterkt;
• Je leert kritisch om te gaan met informatie en deze  
 te verzamelen, verwerken en rapporteren;
• Je krijgt een inleiding in de gedrags- en cultuurweten- 
 schappen die in de 3de graad verder worden uitgediept;
• Mogelijke beroepen: sociaal werker, pedagoog,  
 psycholoog, criminoloog, leerkracht, opvoeder,…

ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

• Je leert de economische kringloop begrijpen;
• Je maakt kennis met de economische huishouding  
 van de overheid en bedrijven;
• Je bestudeert het gedrag van de consument  
 en de producent;
• Je krijgt inzicht in het belang van internationale handel  
 en de belangrijkste internationaleinstellingen.
• Mogelijke beroepen: bedrijfsmanager, handels- 
 wetenschapper, bankbediende, taalkundige,  
 communicatiemanager, administratief medewerker,…
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LESSENTABEL 
TWEEDE GRAAD NATUURWETENSCHAPPEN

BASISVORMING + SPECIFIEK GEDEELTE 30 lesuren

3A 4A
Nederlands 4 4
Wiskunde 5 5
Frans 3 3
Engels 3 3
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis en burgerschap 2 3
Sport en gezondheid 2 2
Biologie 2 2

BASISVORMING + SPECIFIEK GEDEELTE 30 lesuren

3A 4A
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
Frans 3 3
Engels 3 3
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis en burgerschap 2 3
Sport en gezondheid 2 2
Natuurwetenschappen en STEM 4 3
Levensbeschouwelijk vak 2 2

Sociale wetenschappen en  
gedragswetenschappen 3 3

Filosofie en kunstbeschouwing 2 2

COMPLEMENTAIR GEDEELTE KEUZE 2 lesuren
Optie wetenschappelijk werk 2 2
Optie vreemde talen: Frans - Engels 2 2
Optie sport 2 2

BASISVORMING + SPECIFIEK GEDEELTE 30 lesuren

3A 4A
Nederlands 4 4
Wiskunde 5 5
Frans 3 3
Engels 3 3
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis en burgerschap 2 3
Sport en gezondheid 2 2
Natuurwetenschappen en STEM 4 3
Levensbeschouwelijk vak 2 2

Economie 4 4

COMPLEMENTAIR GEDEELTE KEUZE 2 lesuren
Optie wetenschappelijk werk 2 2
Optie vreemde talen: Frans - Engels 2 2
Optie sport 2 2

LESSENTABEL 
TWEEDE GRAAD HUMANE WETENSCHAPPEN

LESSENTABEL TWEEDE GRAAD
ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

Chemie 2 2
Fysica 3 3
STEM-project 1 -
Levensbeschouwelijk vak 2 2

COMPLEMENTAIR GEDEELTE KEUZE 2 lesuren
Optie wetenschappelijk werk 2 2
Optie vreemde talen: Frans - Engels 2 2
Optie sport 2 2
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LESSENTABEL 
DERDE GRAAD ASO 
HUMANE WETENSCHAPPEN

NIEUW:  
ECONOMIE-WISKUNDE 
MEER INFO OP  
WWW.GO-ATHENEUMNIEUWPOORT.BE 

ASO 3DE GRAAD

ECONOMIE - MODERNE TALEN

Ben je geïnteresseerd in hoe economie werkt in de samen- 
leving? Wil je je kennis van vreemde talen vergroten en te-
gelijk literatuur en taalbeschouwing ontdekken? Kan je 
overweg met theorie, maar ben je ook geïnteresseerd in de 
praktische toepassingen van wat je weet? Dan is Economie –  
moderne talen de richting voor jou! 

HUMANE WETENSCHAPPEN

Je kiest voor humane wetenschappen, omdat je belangstel-
ling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen. 
In deze richting maak je kennis met de wetenschappelijke 
benadering van mens en maatschappij. Je wordt commu-
nicatief en sociaal vaardig en je leert vanuit gedrags- en 
cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu 
en samenleving. Hierbij leer je kritische vragen stellen en 
omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rappor-
teren. In de studierichting humane wetenschappen krijg je 
een inleiding in gedrags- en cultuurwetenschappen, die in 
de derde graad verder worden uitgediept. Daarbij wordt een 
accent gelegd op communicatieve vaardigheden.

WETENSCHAPPEN - WISKUNDE

Weet je graag hoe dingen werken en trek je graag het labo in 
om zelf dingen te onderzoeken? Kan je de werkelijkheid niet 
zomaar aanvaarden, maar wil je het mechanisme achter 
de schermen begrijpen? Ben je goed in abstract denken en 
wiskundig redeneren? Zie je een uitdaging in complexe pro-
blemen? Dan is wetenschappen - wiskunde jouw richting!

ALGEMENE BASISVORMING 21 lesuren

5A 6A

Nederlands 4 4

Wiskunde 3 3

Frans 3 3

Engels 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Natuurwetenschappen 2 2

Geschiedenis 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Levensbeschouwelijk vak 2 2

SPECIFIEK GEDEELTE 7 lesuren

Cultuurwetenschappen 3 4

Gedragswetenschappen 4 3

COMPLEMENTAIR GEDEELTE 4 lesuren

Engels 1 1

Spaans 2 2

Aardrijkskunde 1 1
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LESSENTABEL 
DERDE GRAAD ASO 
WETENSCHAPPEN WISKUNDE

LESSENTABEL 
DERDE GRAAD ASO 
ECONOMIE MODERNE TALEN

ALGEMENE BASISVORMING 22 lesuren

5A 6A

Nederlands 4 4

Wiskunde 3 3

Frans 3 3

Engels 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Geschiedenis 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Levensbeschouwelijk vak 2 2

Chemie 1 1

Biologie 1 1

Fysica 1 1

SPECIFIEK GEDEELTE 7 lesuren

Aardrijkskunde 1 -

Biologie - 1

Chemie 1 1

Fysica 1 1

Wiskunde 4 4

COMPLEMENTAIR GEDEELTE 3 lesuren

Chemie / wiskunde 1 1

Aardrijkskunde 1 1

Biologie / fysica 1 1

ALGEMENE BASISVORMING 21 lesuren

5A 6A

Nederlands 4 4

Wiskunde 3 3

Frans 3 3

Engels 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Geschiedenis 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Levensbeschouwelijk vak 2 2

Natuurwetenschappen 2 2

SPECIFIEK GEDEELTE 8 lesuren

Spaans 2 2

Economie 4 4

Engels 1 1

Frans 1 1

COMPLEMENTAIR GEDEELTE 3 lesuren

Engels 1 1

Aardrijkskunde 1 1

Onderzoekscompetentie 1 1

25



2DE GRAAD ARBEIDSMARKTFINALITEIT ZORG EN WELZIJN
3DE GRAAD BSO PERSONENZORG

TWEEDE GRAAD ZORG EN WELZIJN

Je gaat dieper in op het verzorgen van het lichaam. Je leert 
verschillende onderhoudsproducten gebruiken om diverse 
materiaalsoorten in de woonomgeving correct te onder-
houden en te behandelen. Je verfijnt de basistechnieken 
voor het huishouden zoals wassen en strijken. Je verfijnt en 
breidt je vaardigheden in de keuken verder uit.

DERDE GRAAD  VERZORGING

In je opleiding komt zowel de ontwikkeling van baby’s en 
peuters als het proces van het ouder worden aan bod. Je 
leert aandacht hebben voor relaties, gedrag, communicatie 
en omgangsvormen. Je wordt getraind in het observeren, 
rapporteren en in het samenwerken met andere verzorgen-
den. Je leert zelf kindervoeding klaarmaken en maaltijden 
bereiden die gezond én lekker zijn. Je maakt uitgebreid ken-
nis met EHBO en dieetkoken. Je past het onderhoud van de 
leefomgeving toe op specifieke onderwerpen: ontsmetten 
van speelgoed, correct wassen en strijken van kledij. Je doet 
praktijkervaring op door uitgebreide stages in binnen- en 
buitenland.

7DE JAAR KINDERZORG

Tijdens dit specialisatiejaar werk je met kinderen van 0 tot 
12 jaar. Je leert zelfstandig en op een pedagogisch verant-
woorde manier omgaan met pasgeborenen, peuters en kin-
deren die (bijzondere) aandacht of verzorging nodig hebben. 
Hiervoor is het belangrijk om een goed inzicht te hebben 
in de ontwikkeling van baby, peuter en kind. Je maakt ken-
nis met verschillende organisaties binnen de welzijns- en 
gezondheidszorg. Je specialisatie is ruimer dan alleen het 
verzorgen van gezonde en zieke kinderen; je leert ze ook 
opvangen, animeren en mee opvoeden.

Tijdens de vele praktijkervaringen binnen en buiten de school 
proef je van verschillende vormen van kinderopvang: ont-
haalmoeder, buitenschoolse kinderopvang, de kleuterklassen,…

7DE JAAR THUIS- EN BEJAARDENZORG

In deze opleiding specialiseer jij je verder in het werken met 
gezinnen en bejaarden. Later wil je immers in de thuiszorg, 
de ouderenzorg of de ziekenhuissector aan de slag.
Wat je reeds geleerd hebt, wordt verder uitgediept, toege-
spitst op een bepaalde doelgroep, op specifieke situaties en 
gericht op het zelfstandig functioneren. Je doet veel prak-
tijkervaring op binnen en buiten de school. Zo kan je stage 
lopen in de (semi-) residentiële volwassenenzorg, in de ge-
zinszorg en bij een bijzondere doelgroep.
Je leert werken in verschillende complexere zorgsituaties; 
eerst onder begeleiding, later zelfstandig. Je leert de be-
hoeften en de noden van de doelgroep kennen. Zo zijn bij-
voorbeeld de hygiënische zorgen het typische kenmerk van 
de basiszorg binnen de thuis- en de ouderenzorg.
Je leert én methodisch én kwaliteitsvol én zorgzaam werken 
met en voor mensen. Je oefent het functioneren als lid van 
een verpleegkundige equipe, werken binnen een zorgplan 
en omgaan met diversiteit. Je leert observeren, rapporte-
ren, een gepaste woon- en leefsituatie creëren en zorgen 
voor het welzijn van de bejaarde en/of het gezin.

Tijdens het project ‘Ondernemen’ (in de lessen PAV) start je 
samen met je medeleerlingen een eigen studentenbedrijf 
op, waarbij een ondernemingsidee wordt gecommerciali-
seerd met inzet van personeel en startkapitaal. Je wordt zo 
klaargestoomd voor een carrière als ondernemer of onder-
nemende werknemer.
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LESSENTABEL 
TWEEDE GRAAD ZORG EN WELZIJN

LESSENTABEL 
7DE SPECIALISATIEJAAR 
KINDERZORG

LESSENTABEL 
7DE SPECIALISATIEJAAR 
THUIS- EN BEJAARDENZORG

LESSENTABEL 
DERDE GRAAD VERZORGING

ALGEMENE BASISVORMING 14 lesuren

3B 4B

PAV (FLEX light) 8 8

Frans 2 2

Sport en gezondheid 2 2

Levensbeschouwelijk vak 2 2

SPECIFIEK GEDEELTE 20 lesuren

Zorg en welzijn 20 20

ALGEMENE BASISVORMING 12 lesuren

Project Algemene Vakken (FLEXLEARN) 6

Frans (FLEXLEARN) 2

Lichamelijke opvoeding 2

Levensbeschouwelijk vak 2

SPECIFIEK EN 
COMPLEMENTAIR GEDEELTE 22 lesuren

Opvoedkunde 4

Verzorging 2

Huishoudkunde 2

Expressie 2

Stage 12

ALGEMENE BASISVORMING 12 lesuren

Project Algemene Vakken (FLEXLEARN) 6

Frans (FLEXLEARN) 2

Lichamelijke opvoeding 2

Levensbeschouwelijk vak 2

SPECIFIEK EN 
COMPLEMENTAIR GEDEELTE 20 lesuren

Opvoedkunde 2

Verzorging 4

Huishoudkunde 2

Stage 12

ALGEMENE BASISVORMING 10 lesuren

5B 6B

Project Algemene Vakken (FLEXLEARN) 4 4

Frans (FLEXLEARN) 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Levensbeschouwelijk vak 2 2

SPECIFIEK EN 
COMPLEMENTAIR GEDEELTE 26 lesuren

Opvoedkunde 4

Verzorging 7

Huishoudkunde 3

Expressie 2

Stage opvoekunde/verzorging/ 
huishoudkunde 10
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2DE GRAAD ARBEIDSMARKTFINALITEIT BOUW
3DE GRAAD BSO BOUW

TWEEDE GRAAD BOUW

• Je leert zelf een gedetailleerd technisch plan te  
 tekenen en het vervolgens correct uit te voeren;
• Je gaat aan de slag met machines en leert deze  
 zelfstandig en correct gebruiken zonder daarbij  
 het aspect veiligheid uit het oog te verliezen;
• Je maakt kennis met de basisbeginselen van  
 siermetselwerk.

DERDE GRAAD RUWBOUW

• Al doende maak je kennis met de verschillende  
 afwerkingstechnieken;
• In de praktijkles leer je grond-, funderings- en  
 rioleringswerken uitvoeren;
• Je leert stutten plaatsen, beton storten en ontkisten;
• Je krijgt een opleiding over het veilig werken op hoogte;
• Je leert vloeren en faiences plaatsen;
• Je leert gedetailleerde technische tekeningen maken,  
 lezen en begrijpen;
• Je gaat op stage bij bouwbedrijven in de regio.

7DE JAAR RENOVATIE BOUW

In dit specialisatiejaar gaat de aandacht zowel naar het  
leren renoveren van ruwbouw als naar ruwbouwafwerking. Je 
leert oude gebouwen aanpassen aan de huidige eisen op vlak 
van isolatie, stabiliteit, duurzaamheid en milieu. Je verwerft 
inzicht in bouwproblemen zoals vochtproblemen, verzakking 
en verwering en je leert op welke manier je ze kunt aanpak-
ken. Je wordt ingeschakeld in echte werken, zoals renovatie 
van badkamers, herinrichten van gebouwen, betegeling van 
wanden en het leggen van nieuwe vloeren of het reconstrue-
ren van ingangen.

Wat je maakt, zal ook echt gebruikt worden. Dat betekent 
dat je moet meehelpen denken en plannen hoe je het project 
aanpakt. Tijdens de praktijkuren en de stages krijg je de kans 
je gespecialiseerde kennis toe te passen. Als je slaagt voor dit 
7de jaar, behaal je je diploma secundair onderwijs.

Tijdens het project ‘Ondernemen’ (in de lessen PAV) start 
je samen met je medeleerlingen een eigen miniatuurbedrijf 
op, waarbij een ondernemingsidee wordt gecommerciali-
seerd met inzet van personeel en startkapitaal. Je wordt zo 
klaargestoomd voor een carrière als ondernemer of onder-
nemende werknemer.

OOK STERK IN 
DUAAL LEREN!

zie pagina 32-33 voor onze 
duale opleidingen bouw
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LESSENTABEL 
TWEEDE GRAAD BOUW

LESSENTABEL 
DERDE GRAAD RUWBOUW

ALGEMENE BASISVORMING 14 lesuren

3B 4B

PAV (FLEX light) 8 8

Frans 2 2

Sport en gezondheid 2 2

Levensbeschouwelijk vak 2 2

SPECIFIEK GEDEELTE 20 lesuren

Bouw 20 20

ALGEMENE BASISVORMING 10 lesuren

5B 6B

Project Algemene Vakken (FLEXLEARN) 4 4

Frans (FLEXLEARN) 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Levensbeschouwelijk 2 2

SPECIFIEK GEDEELTE 26 lesuren

PV bouw 11 11

TV bouw 7 7

Stage bouw 8 8

LESSENTABEL 
7DE JAAR RENOVATIE BOUW

ALGEMENE BASISVORMING 12 lesuren

Project Algemene Vakken (FLEXLEARN) 6

Frans (FLEXLEARN) 2

Lichamelijke opvoeding 2

Levensbeschouwelijk 2

SPECIFIEK EN 
COMPLEMENTAIR GEDEELTE 24 lesuren

PV bouw 8

TV bouw 6

Stage bouw 10
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2DE GRAAD ARBEIDSMARKTFINALITEIT MECHANICA 
3DE GRAAD BSO LASSEN-CONSTRUCTIE

TWEEDE GRAAD MECHANICA

• Je oefent de basistechnieken als boren, zagen,  
 draaien en slijpen;
• Je traint vaardigheden die meer handigheid vereisen  
 zoals lassen, snijbranden, solderen en plooien;
• Je leert technieken aan zoals vijlen, frezen, draaien  
 en vlakslijpen.
• Je leert over de werking en het onderhoud van lagers;
• Je maakt kennis met gespecialiseerde software om  
 technische tekeningen te maken van werkstukken;

DERDE GRAAD LASSEN - CONSTRUCTIE

Deze praktijkgerichte opleiding leidt je op tot een volleerd 
lasser. Je krijgt verschillende lastechnieken onder de knie. 
Je leert snijbranden, slijpen en polieren, plaatbewerkings-
machines bedienen… Daarnaast leer je constructies mon-
teren, hechten, en lassen. Deze kennis en vaardigheden 
verwerf je voornamelijk al doende. Op je programma staan 
weinig algemene vakken.

• Je leert technische tekeningen ontcijferen en begrijpen.
• Je leert materialen, gereedschappen en werk- 
 methodes kennen en toepassen.
• Je leert elektrische apparatuur correct gebruiken.  
 Veiligheid staat steeds centraal.
• De basisbegrippen van elektriciteit worden  
 verduidelijkt, je leert over de werking van pompen,  
 compressoren van centrale verwarming en koel- 
 installaties, van perslucht- en hydraulische installaties  
 en van verbrandingsmotoren.

7DE JAAR FOTOLASSEN

Dit specialisatiejaar biedt je zowel een verdere specialisatie 
in kwaliteitsvol laswerk als het diploma secundair onderwijs. 
Via veel praktijkervaring krijg je de techniek steeds beter  
onder de knie en kan je een extra certificaat behalen in één 
van de lasprocedés (elektrodelassen, MIG- en TIG-lassen).

Tijdens het project ‘Ondernemen’ (in de lessen PAV) start je 
samen met je medeleerlingen een eigen studentenbedrijf 
op, waarbij een ondernemingsidee wordt gecommerciali-
seerd met inzet van personeel en startkapitaal. Je wordt zo 
klaargestoomd voor een carrière als ondernemer of onder-
nemende werknemer.

OOK STERK IN 
DUAAL LEREN!

zie pagina 32-33 voor onze 
duale opleidingen bouw

UITBREDING VAN ONS LASATELIER MET EEN VERNIEUWD  
MACHINEPARK, CONFORM DE HEDENDAAGSE TECHNOLOGIEËN.
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LESSENTABEL 
TWEEDE GRAAD MECHANICA

LESSENTABEL 
DERDE GRAAD LASSEN-CONSTRUCTIE

LESSENTABEL 
7DE JAAR FOTOLASSEN

ALGEMENE BASISVORMING 14 lesuren

3B 4B

PAV (FLEX light) 8 8

Frans 2 2

Sport en gezondheid 2 2

Levensbeschouwelijk vak 2 2

SPECIFIEK GEDEELTE 20 lesuren

Mechanica + lassen 20 20

ALGEMENE BASISVORMING 10 lesuren

5B 6B

Project Algemene Vakken (FLEXLEARN) 4 4

Frans (FLEXLEARN) 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Levensbeschouwelijk vak 2 2

SPECIFIEK EN 
COMPLEMENTAIR GEDEELTE 24 lesuren

PV/TV lassen-constructie 14 14

Stage 10 10

ALGEMENE BASISVORMING 12 lesuren

Project Algemene Vakken (FLEXLEARN) 6

Frans (FLEXLEARN) 2

Lichamelijke opvoeding 2

Levensbeschouwelijk vak 2

SPECIFIEK EN 
COMPLEMENTAIR GEDEELTE 22 lesuren

PV/TV lassen 10

Stage 12
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ONZE DUALE OPLEIDINGEN

Ben je iemand die het best leert vanuit de praktijk én graag 
een diploma behaalt, dan is een duale opleiding geknipt voor 
jou! Duale opleidingen bestaan immers uit leren op school 
én leren op de werkvloer. 
Concreet spendeer je minstens 20 uur per week van je oplei-
dingstijd op de werkvloer.

3DE GRAAD LASSEN-CONSTRUCTIE DUAAL

3DE GRAAD RUWBOUW DUAAL

7DE SPECIALISATIEJAAR 
LASSER-MONTEERDER DUAAL

7DE SPECIALISATIEJAAR 
VLOERDER-TEGELZETTER DUAAL 

7DE JAAR IJZERVLECHTER - BETONNEERDER-
BEKISTER

DE IDEALE MIX
VAN LEREN
IN EEN ONDERNEMING
EN OP SCHOOL

NEEM
VOORSPRONG MET

WWW.DUAALLEREN.VLAANDEREN

LESSENTABEL 
DERDE GRAAD RUWBOUW 
DUAAL

ALGEMENE BASISVORMING 10 lesuren

5B 6B

Project Algemene Vakken (FLEXLEARN) 4 4

Frans (FLEXLEARN) 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Levensbeschouwelijk vak 2 2

SPECIFIEK EN 
COMPLEMENTAIR GEDEELTE 28 lesuren

Component school 6 6

Opleiding in het bedrijf 22 22
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LESSENTABEL 
DERDE GRAAD LASSEN-CONSTRUCTIE 
DUAAL

LESSENTABEL 
7DE SPECIALISATIEJAAR 
VLOERDER-TEGELZETTER
DUAAL

LESSENTABEL 
7DE SPECIALISATIEJAAR 
LASSER-MONTEERDER
DUAAL

LESSENTABEL 
7DE JAAR IJZERVLECHTER-BEKISTER-
BETONNEERDER
DUAAL

ALGEMENE BASISVORMING 10 lesuren

5B 6B

Project Algemene Vakken (FLEXLEARN) 4 4

Frans (FLEXLEARN) 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Levensbeschouwelijk vak 2 2

SPECIFIEK EN 
COMPLEMENTAIR GEDEELTE 28 lesuren

Component school 6 6

Component werkplek 22 22

ALGEMENE BASISVORMING 12 lesuren

Project Algemene Vakken (FLEXLEARN) 6

Frans (FLEXLEARN) 2

Lichamelijke opvoeding 2

Levensbeschouwelijk vak 2

SPECIFIEK EN 
COMPLEMENTAIR GEDEELTE 26 lesuren

Component school 4

Opleiding in het bedrijf 22

ALGEMENE BASISVORMING 12 lesuren

Project Algemene Vakken (FLEXLEARN) 6

Frans (FLEXLEARN) 2

Lichamelijke opvoeding 2

Levensbeschouwelijk vak 2

SPECIFIEK EN 
COMPLEMENTAIR GEDEELTE 26 lesuren

Component school 4

Opleiding in het bedrijf 22

ALGEMENE BASISVORMING 12 lesuren

Project Algemene Vakken (FLEXLEARN) 6

Frans (FLEXLEARN) 2

Lichamelijke opvoeding 2

Levensbeschouwelijk vak 2

SPECIFIEK EN 
COMPLEMENTAIR GEDEELTE 26 lesuren

Component school 4

Component werkplek 22
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ONS ACTIEF TEAM @ GO! ATHENEUM NIEUWPOORT

34



35



www.go-atheneumnieuwpoort.be 
info@go-atheneumnieuwpoort.be

Volg ons op 

WORDEN WIJ JOUW NIEUWE SCHOOL?


