WELKOM
Beste toekomstige leerling
Beste ouder
In deze uitgebreide brochure maak je kennis met het GO! atheneum van
Dendermonde: een warme school die garant staat voor kwaliteitsvol onderwijs, en tot
ver buiten onze stad een goede reputatie geniet.
We zijn de enige GO!-school in de wijde omgeving die (naast één nieuwe doorstroom
TSO-studierichting) enkel ASO-studierichtingen aanbiedt. Wie binnen een paar jaar
verder wil studeren aan een hogeschool of een universiteit, is bij ons aan het juiste
adres: ons ervaren en gemotiveerde leerkrachtenteam bouwt samen met jou aan een
sterke basis, om je met een uitgebreide bagage naar de startmeet van het hoger
onderwijs te brengen.
Een school is echter zoveel méér dan studeren alleen. We zetten dan ook heel sterk
in op een warme, persoonlijke sfeer, gebaseerd op een open communicatie en
wederzijds respect tussen leerlingen en leerkrachten. Een leerling die zich goed voelt
op school, en die weet dat zijn/haar stem gehoord wordt, presteert ook beter: daarom
nemen we heel wat initiatieven die ertoe bijdragen dat onze leerlingen niet enkel goede
studenten worden, maar zich ook verder kunnen ontwikkelen tot sociale,
verantwoordelijke en positief-kritische jongvolwassenen. Welbevinden en
verbondenheid zijn dan ook twee begrippen die centraal staan in onze visie.
Verderop in deze brochure vind je heel wat voorbeelden van de troeven die onze
school te bieden heeft, en natuurlijk ook praktische info en een gedetailleerd overzicht
van de studierichtingen die we aanbieden. Wil je meer weten, of onze school ook eens
‘in het echt’ komen ontdekken? Dan nodigen we je graag uit voor een persoonlijk
gesprek.
We hopen dat we je binnenkort als leerling mogen verwelkomen in de groeiende
atheneum-familie!
Namens het volledige schoolteam
Gerd De Wit
Directeur
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ACTIVITEITEN
Naast de eigenlijke lessen organiseren we jaarlijks heel wat activiteiten en
vakoverschrijdende projecten. Een beperkte greep uit het aanbod van de voorbije
schooljaren:
Infoavond derdes, avondgasten, filmforum, GWP’s derdes (Brussel, Gent, Antwerpen,
Tongeren), eetavond zesdes, schoolmarathon, verscheidene bedrijfsbezoeken (derde
graad), wiskundeolympiade, wetenschapsolympiades, Latijnolympiades (derde
graad), klimaatmarathon, studiebegeleiding 6des en SID-in, Franse film, een dag in
het teken van WO I (Ieper), Music For Life, gedichtendag, ontvangst en bezoek
zusterschool Waterloo, Dreamday project, bezoek Hogeschool Gent, ecologisch
wateronderzoek, honderddagenshow, GWP Hoge Veluwe (4des), GWP Polen (6des),
MEP(Model European Parliament), middeleeuws Dendermonde, GWP Londen en
Oxford (5des), infoavond toekomstige derdes, sportdag, Olympiade Frans, bezoek
Europees Parlement, toneelvoorstellingen, musical ‘40-’45, bezoek stadmuseum en
geschiedkundige wandeling door Gent, voorstelling AFS-project, studiebegeleiding
leren leren, studienocturne, bezoek consul Amerikaanse ambassade, lezing rond
Europa, lezingen auteurs, pi-dag, Engels toneel,…
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ENKELE VAN ONZE TROEVEN
Onze schaalgrootte (ruim 400 leerlingen) maakt dat we in staat zijn een unieke
cultuur van verbondenheid en geborgenheid vorm te geven. Dit maakt dat
leerlingen geen nummers worden en dat een kwalitatieve schoolwerking waarin samen
leren samenleven een effectieve invulling krijgt.


Wij hebben een rijke traditie in het aanbieden van een brede vorming via tal van
zinvolle projecten en extramuros activiteiten in binnen- en buitenland, waaronder
meerdere (buitenlandse) studiereizen. Hierbij leveren we samen met de leerlingen alle
inspanningen om ook maximaal samen elke activiteit te beleven. Het is dan ook een
bewuste keuze om elke uitstap in eigen beheer te organiseren.


Onze school heeft een glasvezelaansluiting en is uitgerust met een modern
computernetwerk, meerdere vrij toegankelijke WiFi-zones en computerklassen. Al
onze lokalen beschikken over internetaansluiting en projectiemogelijkheden. De
leerlingen beschikken over een gratis Office 365 account.


Het digitale leerplatform Smartschool is geïntegreerd in de schoolwerking en
faciliteert de ouders bij het opvolgen van de leerresultaten. Het platform bundelt tevens
alle communicatie van de school en laat toe heel wat informatie (toestemmingen om
school vroeger te verlaten, afwezigheden, laatkomen, sancties,…) uit het
leerlingvolgsysteem te consulteren


Onze school participeert jaarlijks succesvol aan heel wat wedstrijden en haalt
geregeld mooie resultaten op olympiades voor Latijn, wiskunde, wetenschappen,
informatica, filosofie,… Leerlingen kunnen vrijblijvend inschrijven. De school komt
tussen in de kosten.


De school maakt er een erezaak van helder en open te communiceren en dit op
maat van de verschillende leerjaren. Van elke activiteit, uitstap of gebeurtenis die
betrekking heeft op het schoolleven ontvangt u een mail en een Smartschoolbericht.


Onze school maakt werk van een actief beleid rond leerstoornissen. Een
personeelslid werd aangesteld als leerbegeleider om de leerlingen en leerkrachten hier
maximaal in te ondersteunen.


Onze school is erkend als CLIL-school. Content and Language Integrated
Learning (CLIL) is een vorm van meertalig onderwijs waarin bepaalde lesinhouden of
niet-taalvakken worden onderwezen via een bijkomende instructietaal.


We hebben een sterke uitgebouwde, effectieve leerlingenbegeleiding met
studieoriëntering in het belang van de leerling. Op maat en vrijblijvend wordt ook buiten
de lessen studiebegeleiding ingericht. Ook een lessenreeks rond faalangst wordt
voorzien.
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Op onze school zijn vertrouwensleerlingen actief. Deze leerlingen volgen een
professionele opleiding.


De leerlingen vinden binnen de school een uitgebreid studieaanbod met
individuele keuzemogelijkheden voor elke leerling (vanaf de derde graad).


Op de campus wordt samengewerkt met onze zusterschool GO!talent (andere
onderwijsvormen) zodat voor leerling een optimale schoolloopbaan kan gewaarborgd
worden.


Tal van sportactiviteiten tijdens en buiten de lessen worden elk jaar opnieuw
georganiseerd.


De vriendenkring is nauw betrokken bij de school en sponsort jaarlijks
verscheidene activiteiten en aankopen van lesmateriaal of uitrusting. Ook een bijdrage
bij het boekenleengeld is een mogelijkheid.


De school bewaakt haar kwaliteitsvolle werking. Tweejaarlijkse bevragingen
waarbij alle leerlingen feedback geven over de samenwerking en het functioneren van
de leerkrachten maakt daar integraal deel van uit. De onderwijsinspectie beschouwt
dit model als een voorbeeld van goed beleid.


Wij nemen deel aan het Dendermondse interscholenoverleg en hebben het
drugsconvenant van de stad ondertekend. Onze school is ook actief betrokken bij het
overleg Dendermonde veilige stad.


De school werd door de onderwijsinspectie in 2011 doorgelicht en kreeg
onmiddellijk een onvoorwaardelijk gunstig advies. Dit geldt tevens voor elke
doorlichting in het kader van de GOK-werking. Ook in 2020 kwam de inspectie langs
en kregen we lof onder andere voor de kwaliteitsvolle werking van onze
leerlingenbegeleiding. We zijn in de regio één van de weinige scholen die telkens
opnieuw bij een doorlichting een onmiddellijk en onvoorwaardelijk gunstig
verslag ontvingen.


De school zet sterk in op een vlotte doorstroming naar het hoger onderwijs en voert
hieromtrent een actief beleid waaronder de organisatie van een studienocturne.


De school organiseert heel wat informele contactmomenten voor ouders en
leerlingen. Bij oudercontacten wordt zoveel mogelijk met een afsprakensysteem
gewerkt om tot een vlotte organisatie te komen.


De school is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en is ingeplant in een
groen kader.


De school beschikt over een fietsenstalling geïntegreerd in het gebouw. Deze
ruimte is uitgerust met camerabewaking.
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CAMPUS GO! DENDERMONDE
Onze school is gehuisvest in een “typisch” atheneumgebouw uit de jaren 50, dat
echter voortdurend wordt gemoderniseerd. We beschikken over ruime, goed
uitgeruste leslokalen en labo’s, een modern computernetwerk en een sterk wifinetwerk (dat ook voor leerlingen toegankelijk is) en grote sportzalen en -terreinen,
dat alles in een groene en makkelijk bereikbare omgeving. In 2022 staat een
volledige renovatie van de gelijkvloerse verdieping gepland die het uitzicht van onze
school ingrijpend zal veranderen, en ons zal toelaten om nog beter in te spelen op de
noden van het hedendaagse onderwijs.
Het GO! atheneum Dendermonde maakt deel uit van de campus van het GO! in
Dendermonde, die kwaliteitsvol onderwijs biedt aan meer dan 2.000 leerlingen van
2,5 tot 19 jaar. Toch is het atheneum op zich geen ‘grote’ school: hoewel we de
laatste jaren sterk gegroeid zijn, blijven we met een 430-tal leerlingen een relatief
kleinschalige school. Dat zorgt ervoor dat leerlingen bij ons géén ‘nummer’ zijn, maar
individueel opgevolgd kunnen worden in een warme, persoonlijke omgeving.
Op onze campus legt onze basisschool vertrekkend vanuit de kernwaarden
innovatie, creatie, wereldburgerschap, leerplezier, eigenaarschap en respect een
eerste en stevige basis.
Aansluitend biedt onze autonome Middenschool GO!MAD alle leerlingen de tijd om te
leren kiezen. GO!MAD bereidt leerlingen voor op een studiekeuze na het tweede
middelbaar en dit zowel in het ASO, KSO, TSO als (D)BSO. Hiertoe beiden ze een
ruim studieaanbod aan.
De leerlingen die voor een andere onderwijsvorm dan het ASO kiezen, kunnen op
onze campus terecht bij GO!talent. Zodoende kunnen we aan elk talent een
passende studietraject aanbieden.

EEN ANDERE TROEF: CLIL
Content and Language Integrated Learning (CLIL) is een vorm van meertalig
onderwijs waarin bepaalde lesinhouden of niet-taalvakken worden onderwezen via
een bijkomende instructietaal. De leerling ontwikkelt zo kennis over de instructietaal
én competenties in die taal en in het niet-taalvak.
De motivatie van de school om de stap naar CLIL-onderwijs te zetten, wortelt in de
overtuiging dat een brede talenkennis onontbeerlijk is onze huidige maatschappij. De
Vlaamse Gemeenschap ligt in het hart van de Europese Unie en vormt een kruispunt
van verschillende talen. Het is voor de school de evidentie dat het daarom inzet op
een brede talenkennis.
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Daarnaast blijkt uit de internationalisering van
het hoger onderwijs dat talenkennis steeds
belangrijker wordt, ongeacht de
studierichting. Onze school is een ASOschool, gericht op een doorstroming van onze
leerlingen naar het hoger onderwijs. De
bedoeling is onze leerlingen klaar te stomen
voor een verdere studiecarrière waar steeds
meer lessen in het Engels worden gegeven
en steeds meer academische teksten in het Duits, Frans of Engels worden
aangeboden. Zo zijn onze leerlingen meteen ook beter voorbereid op internationale
uitwisselingsprojecten zoals Erasmus en geven we hen een basis mee die
onmiddellijk bruikbaar is in het buitenland. Deze basis bestaat niet enkel uit
woordenschat en grammatica, maar vooral uit spreekdurf, een competentie die niet
toevallig extra wordt gestimuleerd in het CLIL-onderwijs.
Op dit ogenblik krijgen onze leerlingen van de derdes en vierdes de mogelijkheid
geschiedenisles in het Engels te volgen. Onze leerlingen van het vijfde jaar kunnen
de vakken wiskunde en fysica in het Engels volgen. De leerlingen van de zesdes
kunnen islamitische godsdienst volgen in het Frans. Daarnaast bekijken we de
mogelijkheid om ook in het laatste jaar in de taalrichtingen het vak aardrijkskunde in
het Duits in te richten.
Concreet hopen we met de CLIL-lessen niet alleen de specifieke woordenschat uit te
breiden, maar de leerlingen ook vlotter theoretische teksten te leren lezen en
beluisteren. Dit is wat ze in het hoger onderwijs ook zullen moeten doen. Verder
beogen we vooral een grotere spreekdurf bij onze leerlingen.
Daarnaast geloven we in wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat bij leerlingen
die CLIL-onderwijs volgen niet alleen de competenties in de doeltaal verhogen, maar
ook de competenties voor het zaakvak en de algemene taalvaardigheid. We
geloven dat het niet enkel een project is voor de sterke taalleerlingen, maar dat ook en vooral - de onzekere leerlingen meer zelfvertrouwen krijgen in een vreemde taal.
Misschien durven we wel dromen van meer zelfvertrouwen in het algemeen.
Hoewel we geloven in de meerwaarde van CLIL kunnen leerlingen nog steeds kiezen
om de vakken in het Nederlands te volgen. We streven er echter naar zoveel mogelijk
leerlingen de CLIL-trajecten te laten volgen.
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LEERLINGENBEGELEIDING – RAPPORT
De klassenraad wil de studievorderingen en het leergedrag van elke leerling zo
duidelijk mogelijk in kaart brengen en waar nodig bijsturen. Hiervoor komen alle
vakleerkrachten, de directie, de leerbegeleider en de leerlingenbegeleider op
regelmatige
basis
samen.
De
leerlingenbegeleider staat leerlingen op
socio-emotioneel vlak bij. Daarnaast
concentreert de werking van de
leerbegeleider zich op het terrein van de
studiebegeleiding. Sessies leren leren
(algemeen en vakinhoudelijk) worden elk
jaar opnieuw aangeboden. Waar nodig
wordt een individueel traject vorm
gegeven.
De school werkt aan een actief beleid rond leerstoornissen. Zo is onder meer het
gebruik van aangepaste software voor dyslectische leerlingen mogelijk. De cel
leerlingenbegeleiding volgt problematische situaties op.
Op
de
school
zijn
ook
vertrouwensleerlingen actief.
Deze leerlingen, die een bijzondere
opleiding hebben gekregen, waken mee
over
het
welbevinden
van
de
medeleerlingen.

Viermaal per jaar krijgt elke leerling een rapport met de evaluaties van het dagelijks
werk, in december en juni met de examenprestaties. Alle evaluaties zijn ook via
Smartschool raadpleegbaar. De school hanteert transparante deliberatiecriteria en zet
een correcte oriëntering van elk leerling centraal. Een professionele samenwerking
met GO!talent (gemeenschappelijke visie en gedeeld schoolnetwerk met een zelfde
leerlingvolgsysteem) en een ruim complementair studieaanbod maakt dat eventuele
heroriënteringen vlot verlopen.
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OUDERCONTACT
De oudercontacten sluiten vrijwel onmiddellijk aan op de rapportperiodes, maar ook
daarbuiten zijn ouders steeds welkom. Door goed en tijdig te communiceren (brief, email, telefonisch, website, digitaal leerplatform) bereiken we de beste resultaten.
Afspraken kunnen ook digitaal via het schoolplatform gemaakt worden.

DAGINDELING

Normale uurregeling

Woensdag
(afgestemd op openbaar vervoer)

1
2
3
Pauze
4
5
Pauze
7
8
9*

8.20 u. – 09.10 u.
9.10 u. – 10.00 u.
10.00 u. – 10.50 u.
15 min.
11.05 u. – 11.55 u.
11.55 u. – 12.45 u.
50 min.
13.35 u. – 14.25 u.
14.25 u. – 15.15 u.
15.15 u. – 16.05 u.

1
2
3
Pauze
4
5

8.20 u. – 09.10 u.
9.10 u. – 10.00 u.
10.00 u. – 10.50 u.
10 min.
11.00 u. – 11.50 u.
11.50 u. – 12.40 u.

* beperkt in de tweede graad

SCHOOLRESTAURANT
De leerling kan in het schoolrestaurant een warme maaltijd gebruiken met soep,
hoofdschotel en dessert of een eigen lunchpakket meebrengen en soep of frisdrank
kopen. Er kunnen ook broodjes, al dan niet met groenten, besteld worden .Alle
broodjes worden in eigen beheer dagvers bereid.
Leerlingen die thuis lunchen, kunnen een pasje krijgen waarmee ze de school tijdens
de middagpauze kunnen verlaten. Warme maaltijden dienen vooraf te worden
gereserveerd. Broodjes kunnen de ochtend zelf (voor 9u) nog worden gereserveerd.
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STUDIEAANBOD en
ONDERWIJSHERVORMING 2DE / 3DE GRAAD
De onderwijshervorming maakt dat voortaan het studieaanbod gebundeld wordt
in één schema of matrix met een indeling in studiedomeinen, onderwijsvormen (aso,
tso, bso, kso, buso) en finaliteiten. Dat laatste betekent dat studierichtingen voortaan
duidelijk aangeven waarop een leerling wordt voorbereid: doorstromen naar het hoger
onderwijs (aso, tso, kso), doorstromen naar de arbeidsmarkt (bso, buso OV3) of beide
(tso, kso). Dat maakt een correcte oriëntering en betere studiekeuze mogelijk.
De 8 studiedomeinen zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Taal en Cultuur
STEM
Kunst en Creatie
Land- en Tuinbouw
Economie en Organisatie
Maatschappij en Welzijn
Sport
Voeding en Horeca

Onze school biedt enkel doorstroomrichtingen aan die niet altijd in één domein
onder te brengen zijn, al zijn er logische verbanden. De studiedomeinen worden extra
relevant voor de leerlingen die wensen door te stromen naar de arbeidsmarkt
(vervolgopleidingen in GO!talent) of een meer afgebakende studiekeuze wensen te
maken.
In de tweede graad bieden we enkel ASO-studierichtingen aan. Een uitzondering
hierop is de richting Maatschappij- en welzijnswetenschappen. Dit is een theoretische
domeingebonden-studierichting (doorstroom) die vanaf schooljaar 2022-2023 ook op
onze school wordt aangeboden.
Al onze andere studierichtingen zijn niet altijd tot één domein te beperken en bereiden
optimaal voor op een vlotte doorstroom naar de derde graad. ASO-studierichtingen
zijn doorstroom-studierichtingen en bereiden de leerlingen voor op een vervolgstudie
aan de hogeschool (professionele bachelor) of de universiteit (academische bachelor).
De studierichtingen dubbele finaliteit bereiden voor op de arbeidsmarkt en op een
eventuele doorstroom naar de hogeschool (professionele bachelor). Dit maakt dat
leerlingen die hun doorstroommogelijkheden naar het hoger onderwijs (en dus
in het bijzonder naar de universiteit) maximaal willen vrijwaren het best voor een
ASO-studierichting kiezen.
In de derde graad worden de studierichtingen scherper geprofileerd. Ook daar bieden
wij momenteel enkel doorstroomrichtingen aan. De school zal een aanvraag doen om
naast de bestaande studierichtingen vanaf het schooljaar 2023-2024 ook de
studierichting taal en communicatiewetenschappen te kunnen inrichten. Hierdoor
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wordt voor de nieuw aangevraagde studierichting Moderne Talen (tweede graad) een
extra logische vervolgstudie ingebouwd.
Al de huidige studierichtingen van de derde graad blijven behouden. Enkel de
studierichting Economie-wetenschappen houdt op te bestaan vanaf het schooljaar
2023-2024. De school zal deze op dat moment vervangen door de richting Economiewiskunde. Daarnaast wordt vanaf dan ook de nieuwe doorstroomrichting
Bedrijfswetenschappen aangevraagd.

EEN VERANTWOORDE STUDIEKEUZE
Het kiezen van een studierichting is geen formaliteit. Het is een beslissend
scharniermoment in het leven van elke jongere. Wij hechten daarom het grootste
belang aan een degelijke voorlichting en begeleiding.
Ga niet over één dag ijs. Weeg rustig de voor- en nadelen van elke studierichting af.
Vraag raad aan het schoolteam, je ouders of het CLB. Wij helpen je graag bij dit
proces.
Vooral bij het begin van het derde en vijfde jaar moet elke leerling een belangrijke
keuze maken. Voor de overgang naar het eerste leerjaar van de tweede graad (derde
leerjaar) werken we daarom intensief samen met onze Middenschool. Als er geen
negatief advies is, kies je dikwijls het best consequent voor een studierichting die in
het verlengde ligt van wat je al gevolgd hebt.
Soms leidt een verkeerde beslissing tot ontgoocheling. Om dit te vermijden, kan je je
de volgende vragen stellen:

1. Leg ik de lat voor mezelf niet te hoog of te laag? Kan ik deze studierichting
wel aan?
Elke studierichting stelt eisen die je best eerst toetst aan je eigen mogelijkheden. Je
vroegere schoolresultaten vormen hiervoor een goede graadmeter. Had je het vorig
schooljaar zeer moeilijk met de leerstof van de kernvakken van de studierichting die je
wilt inslaan, dan is de kans reëel dat het komende jaar deze moeilijkheden
onoverkomelijk zullen worden, aangezien die vakken verder uitgediept worden.
Ga anderzijds ook na of je studiekeuze je voldoende uitdaging biedt. Overweeg
bijvoorbeeld een richting met 7 uur wiskunde i.p.v. 5 uur als dit binnen je mogelijkheden
ligt.

2. Heb ik een binding met de gekozen studierichting?
Kies voor een studierichting die aansluit bij je interesses. Als de kernvakken je weinig
zeggen, dan ga je misschien met te weinig motivatie en enthousiasme aan de slag.
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Voor een gepassioneerd lezer van jeugdromans is een talenrichting misschien een
goede optie. Houd je de op- en neergang van de bankwereld scherp in het oog, dan is
economie eventueel een passende keuze. Als verwoed natuurliefhebber zal de richting
wetenschappen je waarschijnlijk aanspreken.
Weet je al wat je later wil studeren of worden? Controleer dan of je met je studiekeuze
hiervoor het meest voor de hand liggende pad bewandelt. Je vindt verder in de
brochure logische vervolgopleidingen voor elk van onze studierichtingen.

3. Heb ik de juiste studiehouding en -methode?
Je moet natuurlijk ook bereid zijn om tijd in je studie te investeren. Alleen door
voldoende te oefenen, verwerf je inzicht in de leerstof. Een goede planning is ook veel
waard. Elk onderzoek dat je uitvoert, bestaat uit het afwerken van verschillende fases:
observeren, voorbereiden, uitwerken en reflecteren.
Als in de loop van het schooljaar toch een verandering van studierichting nodig blijkt,
dient die vóór 15 januari plaats te vinden. De overstap kan op eigen initiatief
gebeuren, uiteraard in overleg met de betrokken vakleraren en na officiële
kennisgeving en schriftelijke bevestiging door de ouders, of op advies van de
begeleidende klassenraad. De twee laatste jaren moet je – behalve in zeer
uitzonderlijke gevallen – in dezelfde studierichting volgen.
Mocht je na het derde of vierde jaar overstappen naar een (totaal) andere
studierichting, dan kan je geconfronteerd worden met vakken die je nog niet gevolgd
hebt. Het is dan zaak dat je jezelf tijdens de zomervakantie bijschoolt. Heb je na je
overstap studiemoeilijkheden bij de nieuwe vakken, dan kan er jou bijwerking
aangeboden worden.
In de derde graad begeleiden we de leerlingen zorgvuldig in hun zoektocht naar de
juiste studierichting in het hoger onderwijs.
De school investeert sterk in de schoolloopbaanbegeleiding van al haar leerlingen en
neemt tal van initiatieven.
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STUDIEWIJZER: KIEZEN IN DE TWEEDE
GRAAD
Mocht je nog twijfelen over je studiekeuze, dan biedt onze studiewijzer hulp. Hiermee
kun je toetsen of je over het juiste studieprofiel beschikt voor een studierichting of optie.
Het is belangrijk om bij je keuze voor de tweede graad ook reeds je mogelijke
vervolgstudies te bekijken. In de tweede graad kan je kiezen uit:

Economische
wetenschappen

Humane wetenschappen

Maatschappijen welzijnsWetenschappen
(TSO)

Latijn

Moderne talen

Natuurweten
-schappen
(STEM)

Sportwetenschappen
(STEM)

Bijzonder aan ons studieaanbod is dat wij in meerdere studierichtingen
optiepakketten aanbieden die het mogelijk laten verschillende interessevelden
te combineren. Dit laat tevens een vlotte doorstroming naar de derde graad toe.

ECONOMIE







Hoe maken bedrijven en consumenten hun keuzes?
In welke mate beïnvloedt de overheid ons leven?
Wat zijn de oorzaken van jeugdwerkloosheid?
Welke rol speelt de beurs?
Wanneer kies je voor een besloten vennootschap (BV)?
Wat wordt bedoeld met de wet van vraag en aanbod?

Wil je een antwoord op deze vragen...
dan is economie wellicht iets voor jou!
Visie op de studierichting
Economische wetenschappen is een domeinoverschrijdende economischwetenschappelijke studierichting uit de finaliteit doorstroom. Naast een brede
algemene basisvorming komen in het specifiek gedeelte elementen van economische
wetenschappen (algemene economie en bedrijfswetenschappen) aan bod. Dit wordt
aangevuld met wiskunde als eventuele voorbereiding op een uitgebreid pakket
wiskunde in de derde graad (Economie-wiskunde). In tegenstelling tot de studierichting
bedrijfswetenschappen omvat deze studierichting dus een abstracter niveau van
wiskunde .
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Leerlingenprofiel
Economische wetenschappen is een studierichting die uitermate geschikt is voor
leerlingen met een brede algemene interesse en die problemen graag op een
analytische wijze benaderen.
Logische vervolgstudies in de derde graad
Economische wetenschappen uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met de
onderstaande studierichtingen:
 Bedrijfswetenschappen
 Economie-moderne talen
 Economie-wiskunde
Logische vervolgopleidingen na de derde graad
 Bedrijfswetenschappen
Geesteswetenschap

Natuurwetenschap

Sociale wetenschap
Gecombineerde studiegebieden
(International Affairs,
Sociaaleconomische
wetenschappen)/ Onderwijs
Handelswetenschappen en
Bedrijfskunde /
Handelswetenschappen en
Bedrijfskunde

 Economie-moderne talen
Geesteswetenschap
Taal- en Letterkunde, Toegepaste
taalkunde, Gecombineerde
studiegebieden(Afrikaanse talen
en culturen, Oost-Europese talen
en culturen, Oosterse talen en
culturen, Taal- en regiostudies)

Natuurwetenschap

Sociale wetenschap
Gecombineerde studiegebieden
(International Affairs,
Sociaaleconomische
wetenschappen), Politieke en
Sociale wetenschappen, Rechten,
Notariaat en Criminologische
wetenschappen / Onderwijs
Handelswetenschappen en
Bedrijfskunde /
Handelswetenschappen en
Bedrijfskunde
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 Economie-wiskunde
Geesteswetenschap

Natuurwetenschap

Sociale wetenschap

Architectuur, Industriële
wetenschappen en Technologie,
Productontwikkeling, Toegepaste
wetenschappen/ Architectuur,
gecombineerde studiegebieden
(digital design), Industriële
wetenschappen en Technologie
Wetenschappen
(Computerwetenschappen, Fysica,
Fysica en sterrenkunde,
Informatica en Wiskunde)

Gecombineerde studiegebieden
(International Affairs,
Sociaaleconomische
wetenschappen), Politieke en
Sociale wetenschappen (m.u.v
Communicatiewetenschapppen),
Rechten, Notariaat en
Criminologische wetenschappen,
Verkeerskunde / Onderwijs
Economische en Toegepaste
economische wetenschappen,
Handelswetenschappen en
Bedrijfskunde /
Handelswetenschappen en
Bedrijfskunde

Economie op onze school
Indien je interesse hebt in economie kan je op onze school in de tweede graad terecht
in twee verschillende richtingen.
Je kan kiezen voor economische wetenschappen (ECWE). Dit is de meest voor de
hand liggende keuze. Deze studierichting biedt je een ruim pakket economie aan.
Bovendien bereidt een extra wekelijkse lestijd wiskunde je voor op een mogelijke
overstap naar economie-wiskunde in de derde graad. Door zowel in het derde jaar
als in het vierde jaar een extra lestijd wiskunde in te bouwen, kunnen we de leerstof
op twee snelheden aanbrengen. De leerlingen die voor het verwerken van de
uitbreidingsleerstof nog extra ondersteuning nodig hebben, kunnen een afzonderlijke
weg afleggen. Voor de leerlingen waarvoor het best wat sneller kan gaan, voorzien
we een extra uitdagende weg. Het herschikken van de leerlingen (over een aantal
klassen met vijf wekelijkse lestijden) gedurende verschillende momenten op
schooljaar, maakt de verschillende leerwegen in de praktijk mogelijk. Dit is de meest
aangewezen weg om en de vakken economie en wiskunde volwaardig te verkennen.
Je kan ook kiezen voor de studierichting Moderne talen met optie economie (MTEC). In deze richting zie je net dezelfde leerstof voor economie en volg je de leerweg
met vier wekelijkse lestijden wiskunde. Je krijgt een extra aanbod talen. Deze
studierichting biedt een goede voorbereiding op onder andere de vervolgopleiding
economie-moderne talen.
De leerlingen met interesse voor economie en talen die in de tweede graad twijfelen
tussen de richting economische wetenschappen en moderne talen doen er goed aan
te kiezen voor de richting economische wetenschappen indien zij in de derde graad
verder willen studeren in de richting economie-wiskunde.
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Het studieaanbod van de derde graad zal vanaf schooljaar 2023-2024 een wijziging
ondergaan. Op dat moment zal de school de studierichtingen, economie-moderne
talen en economie-wiskunde aanbieden.

HUMANE
WETENSCHAPPEN
 Wat is kunst en welke meerwaarde heeft ze?
 Welke plaats heeft elke mens in de maatschappij?
 Hoe verbeter ik mijn sociale vaardigheden?
 Welke voordelen bieden de media me en welke gevaren dreigen
er?
 Hoe verloopt de ontwikkeling van de mens?
 Waarom heeft België het wereldrecord zonder regering?
 Waarom komen burgers in opstand tegen hun leiders?
Wil je een antwoord op deze vragen...
dan zijn humane wetenschappen wellicht iets voor jou!
Visie op de studierichting
 De studierichting humane wetenschappen is een studierichting in de
doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger
onderwijs waar mens en samenleving centraal staan.
 Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Zij
kunnen de ervaringswereld in een breder perspectief plaatsen en relaties leggen vanuit
onder meer een psychologisch, pedagogisch, sociologisch, kunstwetenschappelijk en
filosofisch referentiekader.
 Humane wetenschappen wordt als domeinoverschrijdende studierichting
aangeboden in de 2e graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere
studierichtingen binnen deze doorstroomfinaliteit.

Leerlingenprofiel
Een leerling uit de studierichting humane wetenschappen:
 is nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot mens en samenleving in tijd
en ruimte;
 is geïnteresseerd in eigen gedrag en dat van anderen;
 is bereid de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen;
 verkent mogelijkheden tot maatschappelijk engagement;
 wil nadenken over essentiële levensvragen;
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 is nieuwsgierig en gevoelig voor de wereld van kunst en cultuur;
 gaat kritisch om met informatie en maatschappelijke verschijnselen;
 is geboeid door de actualiteit.
Logische vervolgstudies in de derde graad
Humane wetenschappen uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met de volgende
studierichtingen in de derde graad:
 Humane wetenschappen
 Welzijnswetenschappen (niet op onze school)
Logische vervolgopleidingen na de derde graad
 Humane wetenschappen
Geesteswetenschap

Natuurwetenschap

Archeologie en
Kunstwetenschappen,
Geschiedenis, Godgeleerdheid,
Godsdienstwetenschappen en
Kerkelijk recht, Wijsbegeerte en
Moraalwetenschappen

Sociale wetenschap
Psychologie en Pedagogische
wetenschappen / Gecombineerde
studiegebieden (Pedagogie van
het jonge kind), Sociaal-agogisch
werk Gecombineerde
studiegebieden (Global
communication, International
Affairs, Sociaal-economische
wetenschappen), Politieke en
Sociale wetenschappen, Rechten,
Notariaat en Criminologische
wetenschappen / Onderwijs /
Handelswetenschappen en
Bedrijfskunde (Journalistiek,
Communicatiemanagement)

 Welzijnswetenschappen
Geesteswetenschap

Natuurwetenschap

Sociale wetenschap

Sociale
gezondheidswetenschappen /
Gezondheidszorg

Psychologie en Pedagogische
wetenschappen / Gecombineerde
studiegebieden (Pedagogie van
het jonge kind, Sport en
bewegen), Onderwijs, Sociaalagogisch werk
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MAATSCHAPPIJ- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN
 Wat is het meeste doorslaggevend in je ontwikkeling: je opvoeding of je genen?
 Wat is een veilige hechtingsstijl?
 Welke invloed hebben de pesterijen op de ontwikkeling van schoolkinderen?
 Waarom krijgen mensen psychische problemen en hoe kunnen ze geholpen
worden ?
 Hoe beïnvloeden influencers jou?
 Waarom dragen mensen een mondmasker?
 Welke waarden staan centraal in onze samenleving?
 Bestaat de adolescentie in andere culturen?
 Waarin verschillen alledaagse mensenkennis en wetenschappelijke kennis?
 Hoe neem je een goede enquête of interview af?
 Hoe kan je overtuigend argumenteren binnen discussies?
 Wat zijn de voordelen aan twijfelen?
Wil je een antwoord op deze vragen...
dan zijn Maatschappij- en welzijnswetenschappen wellicht
iets voor jou!
Visie op de studierichting
 De studierichting maatschappij- en welzijnswetenschappen is een studierichting in
de doorstroomfinaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger
onderwijs waar mens en samenleving centraal staan.
 De richting is inhoudelijk sterk verwant met humane wetenschappen. De school
maakt iets meer tijd vrij voor de kernvakken. De doorstroommogelijkheden zijn echter
beperkter (domeingerichter)
 Deze richting bevat zowel theoretische als abstracte leerinhouden, we maken
binnen de hoofvakken ook ruimte voor meer praktijkvoorbeelden.
 De leerlingen kunnen de ervaringswereld in een breder perspectief plaatsen en
relaties leggen vanuit onder meer een psychologisch, pedagogisch, sociologisch,
filosofisch en natuurwetenschappelijk referentiekader.
Leerlingenprofiel
Een leerling uit de studierichting maatschappij- en welzijnswetenschappen:
 is nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot mens en samenleving in tijd
en ruimte;
 is geïnteresseerd in eigen gedrag en dat van anderen;
 is bereid de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen;
 verkent mogelijkheden tot maatschappelijk engagement;
 wil nadenken over essentiële levensvragen;
atheneum
Zuidlaan 3
9200 Dendermonde
052 25 17 74 052 25 17 84
secretariaat.ka@athenea.be
www.kad.be

 is nieuwsgierig en gevoelig voor de wereld van kunst en cultuur;
 gaat kritisch om met informatie en maatschappelijke verschijnselen;
 is geboeid door de actualiteit.

Logische vervolgstudies in de derde graad


Welzijnswetenschappen (momenteel nog niet op onze school ingericht)

Logische vervolgopleidingen na de derde graad
Geesteswetenschap

Natuurwetenschap

Sociale wetenschap

Sociale
gezondheidswetenschappen /
Gezondheidszorg

Psychologie en Pedagogische
wetenschappen / Gecombineerde
studiegebieden (Pedagogie van
het jonge kind, Sport en
bewegen), Onderwijs, Sociaalagogisch werk

atheneum
Zuidlaan 3
9200 Dendermonde
052 25 17 74 052 25 17 84
secretariaat.ka@athenea.be
www.kad.be

LATIJN

taalkundig
 Hoe kan ik door te puzzelen met woorden een boodschap ontcijferen en
die omzetten in het Nederlands?
 Hoe kan ik door aandachtig te lezen beter begrijpen wat een schrijver echt
bedoelt, wat er tussen de regels staat?
 Hoe vergroot ik door de lectuur van Latijnse teksten mijn inzicht in
moderne talen?
historisch
 Wat kunnen we vandaag nog leren uit de historische en
filosofische vraagstukken waarover klassieke auteurs
schreven?
 Wat bedoelde Caesar eigenlijk toen hij de Belgen ‘de
dappersten van alle Galliërs’ noemde?
cultureel
 Toen de narcist het paard van Troje binnenhaalde, oogstte hij Homerisch
gelach.
woordenschat
 Waar komen al die wetenschappelijke benamingen in geneeskunde, fauna
en flora vandaan en wat betekenen ze precies?

Wil je een antwoord op deze vragen...
dan is Latijn wellicht iets voor jou!

Visie op de studierichting
In de studierichting Latijn krijgen leerlingen een brede algemene vorming en een
pakket ‘gevorderde wiskunde’ in het specifiek gedeelte. Ze gaan thematisch en
genre-gebonden aan de slag met teksten die de volledige periode beslaan
waarin in het Latijn werd geschreven en krijgen een diepgaand begrip door
aandacht voor de taal, de cultuurhistorische inhoud en de manier waarop men
in het verleden en nu met verschillende thema’s omgaat. Leerlingen focussen
tevens op de ervaring van de lectuur, m.a.w. welke gevoelens en gedachten
maakt dit bij hen los en hoe gaan ze hierover beargumenteerd in gesprek?
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Leerlingenprofiel
Deze studierichting spreekt leerlingen aan die
 ruim geïnteresseerd zijn in de taal, cultuur, geschiedenis en samenleving
waarbinnen teksten in het Latijn zijn geschreven,
 de literatuur in het Latijn van de klassieke Oudheid tot nu willen ontdekken,
 ervan genieten om op een gestructureerde manier met taal aan de slag te gaan,
 het als een uitdaging ervaren om met taal te spelen door te zoeken naar het juiste
woord op de juiste plaats en iets nieuws te creëren.
Belangrijke opmerking: ook leerlingen die een passie voor wiskunde en
wetenschappen met de studie van Latijn wensen te combineren en zodoende hun
doorstroommogelijkheden zo ruim mogelijk willen houden, vinden op onze school een
gepast optiepakket!
Logische vervolgstudies in de derde graad
 Latijn-moderne talen
 Latijn-wetenschappen
 Latijn-wiskunde
Logische vervolgopleidingen na de derde graad
 Latijn-moderne talen
Geesteswetenschap
Taal- en Letterkunde, Toegepaste
taalkunde, Gecombineerde
studiegebieden (Afrikaanse talen
en culturen, Oost-Europese talen
en culturen, Oosterse talen en
culturen, Taal- en regiostudies)
Archeologie en
Kunstwetenschappen,
Geschiedenis, Godgeleerdheid,
Godsdienstwetenschappen en
Kerkelijk recht, Wijsbegeerte en
Moraalwetenschappen

Natuurwetenschap

Sociale wetenschap
Psychologie en Pedagogische
wetenschappen / Gecombineerde
studiegebieden (Pedagogie van
het jonge kind), Sociaal-agogisch
werk Gecombineerde
studiegebieden (Global
communication, International
Affairs, Sociaal-economische
wetenschappen), Politieke en
Sociale wetenschappen, Rechten,
Notariaat en Criminologische
wetenschappen / Onderwijs /
Handelswetenschappen en
Bedrijfskunde

(Journalistiek,
Communicatiemanagement)
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 Latijn-wetenschappen
Geesteswetenschap

Natuurwetenschap

Sociale wetenschap

Taal- en Letterkunde (Klassieke
Talen), Toegepaste taalkunde,
Gecombineerde studiegebieden
(Afrikaanse talen en culturen,
Oost-Europese talen en culturen,
Oosterse talen en culturen, Taalen regiostudies) Archeologie en
Kunstwetenschappen,
Geschiedenis, Godgeleerdheid,
Godsdienstwetenschappen en
Kerkelijk recht, Wijsbegeerte en
Moraalwetenschappen

Architectuur, Industriële
wetenschappen en Technologie,
Productontwikkeling/ Architectuur,
Biotechniek, gecombineerde
studiegebieden (digital design),
Industriële wetenschappen en
Technologie Wetenschappen
(Biochemie en biotechnologie,
Biologie, Chemie, Geografie,
Geografie en geomatica,
Geologie), Biomedische
wetenschappen, Biotechniek,
Bewegingsen
Revalidatiewetenschappen,
Farmaceutische wetenschappen,
Sociale
gezondheidswetenschappen /
Gezondheidszorg

Psychologie en Pedagogische
wetenschappen / Gecombineerde
studiegebieden (Pedagogie van
het jonge kind), Sociaal-agogisch
werk Gecombineerde
studiegebieden (Global
communication, International
Affairs, Sociaal-economische
wetenschappen), Politieke en
Sociale wetenschappen, Rechten,
Notariaat en Criminologische
wetenschappen / Onderwijs

Geesteswetenschap

Natuurwetenschap

Sociale wetenschap

Taal- en Letterkunde (Klassieke
Talen), Toegepaste taalkunde,
Gecombineerde studiegebieden
(Afrikaanse talen en culturen,
Oost-Europese talen en culturen,
Oosterse talen en culturen, Taalen regiostudies)

Architectuur, Industriële
wetenschappen en Technologie,
Productontwikkeling, Toegepaste
wetenschappen, Toegepaste
biologische wetenschappen /
Architectuur, Biotechniek,
gecombineerde

Psychologie en Pedagogische
wetenschappen / Gecombineerde
studiegebieden (Pedagogie van
het jonge kind), Sociaal-agogisch
werk Gecombineerde
studiegebieden

Archeologie en
Kunstwetenschappen,
Geschiedenis, Godgeleerdheid,
Godsdienstwetenschappen
en Kerkelijk recht,
Wijsbegeerte en
Moraalwetenschappen

studiegebieden (digital design),
Industriële wetenschappen en
Technologie Wetenschappen
(Computerwetenschappen,
Fysica, Fysica en sterrenkunde,
Informatica en Wiskunde) /
Gezondheidszorg Geneeskunde
(mits slagen in toelatingsproef),
Tandheelkunde (mits slagen in
toelatingsproef), Diergeneeskunde

 Latijn-wiskunde

(Global communication,
International Affairs, Sociaaleconomische wetenschappen),
Politieke en Sociale
wetenschappen, Rechten,
Notariaat en
Criminologische wetenschappen /
Onderwijs

Latijn op onze school
Onze school kiest ervoor om twee leerwegen uit te werken.


Ofwel kies je voor een optiepakket met extra lestijden wetenschappen (LAWE) en dan word je voor deze vakken dezelfde leerstof aangeboden als in de
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studierichting natuurwetenschappen. Deze keuze maakt het in de derde graad
perfect mogelijk om over te stappen naar een studierichting zoals
wetenschappen-wiskunde of moderne talen wetenschappen, al zien we je
natuurlijk liever in een studierichting met Latijn (LAWE of LAWI) verder
studeren. Een keuze voor Latijn kan dus ook perfect samengaan met een
keuze voor wetenschappen (STEM). Net zoals dat ook in het verleden het
geval was, creëren we op deze manier een zeer uitdagende studierichting. Het
voordeel van deze benadering is dat leerlingen die in de tweede graad voor
LA-WE kiezen maximaal voorbereid worden op alle mogelijke vervolgstudies.
Voor leerlingen met interesse in mens en maatschappij, wordt een
alternatieve leerweg met extra lestijden filosofie (optioneel), sociologie en
psychologie aangeboden (LA-HU). Daarnaast kan ook vrijblijvend een lesuur
esthetica worden gekozen. Naast de studierichting Latijn-moderne talen vormt
in de derde graad dan ook (de vernieuwde) humane wetenschappen een
logische vervolgopleiding. Binnen de studierichting LA-HU behandelen onze
leerlingen immers ook alle kernvakken van de studierichting humane
wetenschappen.

MODERNE TALEN

 Ligt met meertaligheid de wereld voor me open?
 Wat zijn de belangrijkste parallellen en verschillen tussen diverse talen en
culturen?
 Welke schrijvers, muzikanten en regisseurs scheren momenteel
hoge toppen in de kunstwereld en wie waren hun inspirators?
 Wanneer is standaardtaal gewenst? In welke situaties overheerst
tussentaal? Wat zijn sociolecten?
 Welke tips zijn er voor het schrijven van een correcte brief, een
gedicht, een verhandeling?
 Hoe houd ik mijn mondelinge presentatie boeiend?

Wil je een antwoord op deze vragen...
dan zijn moderne talen wellicht iets voor jou!
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Visie op de studierichting
Moderne talen is een studierichting in de finaliteit doorstroom. Leerlingen verdiepen in
de eerste plaats hun communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands.
Daarenboven krijgen zij een extra vreemde taal, namelijk het Duits. Deze studierichting
daagt hen tevens uit op basis van verschillende componenten van het
wetenschapsdomein moderne talen zoals taalsystematiek en literatuur.

Leerlingenprofiel
Deze studierichting is bestemd voor leerlingen met een brede talige en culturele
interesse. Zij zijn hongerig naar talen, spreken graag talen, zijn nieuwsgierig naar hoe
taal als systeem werkt en willen weten wat de impact van taal op cultuur en
samenleving is. Zij lezen ook graag en staan open voor allerlei vormen van literatuur.

Logische vervolgstudies in de derde graad

Vanaf 2023-2024 voorziet de overheid een nieuwe éénpolige logische
doorstroomrichting: moderne talen. Daarnaast is moderne talen uit de tweede graad
inhoudelijk sterk verwant met de volgende studierichtingen:
 Economie - moderne talen
 Moderne talen – wetenschappen
 Taal- en communicatiewetenschappen

Logische vervolgopleidingen na de derde graad
 Economie-moderne Talen
Geesteswetenschap
Taal- en Letterkunde, Toegepaste
taalkunde, Gecombineerde
studiegebieden (Afrikaanse talen
en culturen, Oost-Europese talen
en culturen, Oosterse talen en
culturen, Taal- en regiostudies)

Natuurwetenschap

Sociale wetenschap
Gecombineerde studiegebieden
(International Affairs,
Sociaaleconomische
wetenschappen), Politieke en
Sociale wetenschappen, Rechten,
Notariaat en Criminologische
wetenschappen / Onderwijs
Handelswetenschappen en
Bedrijfskunde /
Handelswetenschappen en
Bedrijfskunde
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 Moderne talen – wetenschappen
Geesteswetenschap

Natuurwetenschap

Sociale wetenschap

Taal- en Letterkunde, Toegepaste
taalkunde, Gecombineerde
studiegebieden (Afrikaanse talen
en culturen, Oost-Europese talen
en culturen, Oosterse talen en
culturen, Taal- en regiostudies)

Architectuur, Industriële
wetenschappen en Technologie,
Productontwikkeling/ Architectuur,
Biotechniek, gecombineerde
studiegebieden (digital design),
Industriële

Gecombineerde studiegebieden
(Global communication)/ Onderwijs
/ Handelswetenschappen en
Bedrijfskunde (Journalistiek,
Communicatiemanagement)

wetenschappen en Technologie
Wetenschappen
(Biochemie en biotechnologie,
Biologie,
Chemie, Geografie, Geografie en
geomatica, Geologie),
Biomedische wetenschappen,
Biotechniek, Bewegings-en
Revalidatiewetenschappen,
Farmaceutische wetenschappen,
Sociale
gezondheidswetenschappen /
Gezondheidszorg

 Taal en communicatiewetenschappen
Geesteswetenschap

Natuurwetenschap

Taal- en Letterkunde, Toegepaste
taalkunde, Gecombineerde
studiegebieden (Afrikaanse talen
en culturen, Oost-Europese talen
en culturen, Oosterse talen en
culturen, Talen regiostudies)

Sociale wetenschap
Gecombineerde studiegebieden
(Global communication,
International Affairs,
Sociaaleconomische
wetenschappen), Politieke en
Sociale wetenschappen
(communicatiewetenschappen) /
Onderwijs /
Handelswetenschappen en
Bedrijfskunde (Journalistiek, Media
en Entertainment Business,
Communicatiemanagement)

Moderne talen op onze school
Indien je interesse hebt in moderne talen kan je op onze school in de tweede graad in
deze studierichting voor twee optiepakketten kiezen.
Ofwel kies je voor een pakket economie (MT-EC). In deze richting zie je net dezelfde
leerstof voor economie als de leerlingen van de economische wetenschappen. Je
volgt echter wel een leerweg met vier wekelijkse lestijden wiskunde, die je
combineert met een extra aanbod talen.
Je kan echter ook kiezen voor een pakket vakken uit het studiegebied humane
wetenschappen (MT-HU). In dat geval volg je nagenoeg dezelfde vakken als de
leerlingen uit de studierichting humane wetenschappen. Je beslist echter zelf of je de
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vakken filosofie en esthetica erbij neemt. In principe kan je dus stellen dat je in de
studierichting MT-HU kiest voor een uitbreiding van de humane wetenschappen met
extra talen. Dit betekent dat als je alle keuzevakken kiest, je wekelijks enkele extra
lestijden aangeboden krijgt.
In het vierde jaar ligt in beide optiepakketten het accent nog sterker op talen. Op dat
moment kom je immers in contact met Duits als nieuwe taal.
Bijzonder aan de studierichting moderne talen is dat je zowel na het derde als na
het vierde jaar gemakkelijk een overstap naar een andere studierichting zoals
economie-moderne talen of humane wetenschappen kan maken. Dit maakt dat
je kan stellen dat je in de studierichting moderne talen je studiekeuze (talen of
economie enerzijds en talen of humane wetenschappen anderzijds) met nog één of
zelfs twee jaar kan uitstellen..
De school wenst vanaf het schooljaar 2023-2024 in de derde graad ook de
studierichting taal- en communicatiewetenschappen aan te bieden. Dit vormt immers
een zeer logische vervolgopleiding voor alle leerlingen die in de eerste plaats voor
talen kiezen!
Net zoals in elke richting brengt op het einde van het schooljaar de klassenraad een
gefundeerd advies uit met betrekking tot vervolgstudies. Dit zal gelet op de
verschillende doorstroommogelijkheden vanuit de studierichting moderne talen de
leerlingen een extra hulp bieden.

NATUURWETENSCHAPPEN

 Hoe komt het dat onze spieren kunnen verzuren of kunnen scheuren?
 Hoe overwint ons lichaam schadelijke bacteriën en virussen? Wat zit er in een
vaccin?
 Hoe maak je zelf een aspirine? Waarom is cola goed tegen verroeste voorwerpen?
 Hoe werken batterijen, geurvreters, bruistabletten, hot- en
coldpacks?
 Kunnen we genoeg elektriciteit produceren met windmolens en
zonnepanelen?
 Wat zijn precies radioactieve stoffen? Waarom zijn ze gevaarlijk?
Wat kunnen de gevolgen zijn van de straling die ze uitzenden?
 Hoe maak je een zo stevig mogelijke constructie? Hoe maak je een regenboog?
 Wat vertelt de stelling van Pythagoras? Waar kan je die toepassen?

Wil je een antwoord op deze vragen...
dan is een studierichting natuurwetenschappen wellicht iets voor jou!

atheneum
Zuidlaan 3
9200 Dendermonde
052 25 17 74 052 25 17 84
secretariaat.ka@athenea.be
www.kad.be

Visie op de studierichting
Natuurwetenschappen is een wetenschappelijke studierichting in de tweede graad uit
de finaliteit doorstroom. Het domeinoverschrijdend karakter biedt de leerlingen een
brede, algemene vorming. Het specifiek gedeelte zorgt voor een verdieping in de
wetenschapsvakken
en
voor
een
sterkere
wiskundige
ontwikkeling.
Natuurwetenschappen stoomt leerlingen klaar voor een wetenschappelijke
studierichting in de derde graad uit de finaliteit doorstroom, met de intentie tot een
vervolg in het hoger onderwijs.

Leerlingenprofiel
Leerlingen kiezen deze studierichting vanuit hun interesse in wetenschappen en
wiskunde. Ze zijn nieuwsgierig van aard, zoeken naar verklaringen, willen zelf
experimenteren en kunnen logisch redeneren. Leren onderzoeken en onderzoekend
leren staan hier centraal. De leerlingen zijn in staat om zelfstandig informatie kritisch
te bekijken, te structureren en te verwerken. Ze hebben aandacht voor correct
taalgebruik en willen hun communicatieve vaardigheden versterken. Ze zijn bereid om
de nodige inspanningen te leveren de leerstof grondig te beheersen. Deze leerlingen
zien voor zichzelf een toekomst weggelegd in een wetenschappelijke vervolgopleiding
in het hoger onderwijs.
Logische vervolgstudies in de derde graad
Natuurwetenschappen uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met de volgende
studierichtingen in de derde graad:
 Moderne talen-wetenschappen
 Wetenschappen-wiskunde
 Biotechnologische en chemische wetenschappen (niet op onze school)
 Technologische wetenschappen en engineering (niet op onze school)
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Logische vervolgopleidingen na de derde graad
 Moderne talen-wetenschappen
Geesteswetenschap

Natuurwetenschap

Sociale wetenschap

Taal- en Letterkunde, Toegepaste
taalkunde, Gecombineerde

Architectuur, Industriële
wetenschappen en Technologie,
Productontwikkeling/Architectuur,

Gecombineerde studiegebieden
(Global communication)/ Onderwijs

studiegebieden (Afrikaanse talen
en culturen, Oost-Europese
talen en culturen, Oosterse talen
en culturen, Taal- en regiostudies)

Biotechniek, gecombineerde
studiegebieden (digital design),
Industriële wetenschappen en

Handelswetenschappen en
Bedrijfskunde (Journalistiek,
Communicatiemanagement)

Technologie Wetenschappen
(Biochemie en biotechnologie,
Biologie, Chemie, Geografie,
Geografie en geomatica,
Geologie), Biomedische
wetenschappen, Biotechniek,
Bewegings-en
Revalidatiewetenschappen,
Farmaceutische wetenschappen,
Sociale
gezondheidswetenschappen /
Gezondheidszorg

 Wetenschappen-wiskunde
Geesteswetenschap

Natuurwetenschap

Sociale wetenschap

Architectuur, Industriële
wetenschappen en Technologie,

Onderwijs

Productontwikkeling, Toegepaste
wetenschappen,

Toegepaste biologische
wetenschappen /
Architectuur, Biotechniek,
gecombineerde studiegebieden
(digital design), Industriële
wetenschappen en Technologie
Wetenschappen, Biomedische
wetenschappen, Biotechniek,
Bewegings-en
Revalidatiewetenschappen,
Farmaceutische wetenschappen,
Nautische wetenschappen, Sociale
gezondheidswetenschappen /
Gezondheidszorg, Nautische
wetenschappen Geneeskunde
(mits slagen in toelatingsproef),
Tandheelkunde (mits slagen in
toelatingsproef), Diergeneeskunde
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 Biotechnologische en chemische wetenschappen
Geesteswetenschap

Natuurwetenschap

Sociale wetenschap

Biotechniek, Farmaceutische
wetenschappen, Industriële
wetenschappen en technologie,
Wetenschappen (Biochemie en
biotechnologie, Biologie, Chemie),
Biomedische wetenschappen
/Biotechniek, Industriële
wetenschappen en Technologie
(Chemie), Gezondheidszorg

 Technologische wetenschappen en engineering
Geesteswetenschap

Natuurwetenschap

Sociale wetenschap

Toegepaste wetenschappen,
Industriële wetenschappen en
Technologie, Productontwikkeling,
Wetenschappen (Informatica,
Computerwetenschappen) /
Handelswetenschappen
(Toegepaste informatica),
Industriële wetenschappen en
Technologie, Nautische
wetenschappen

Onderwijs

Natuurwetenschappen op onze school
Indien je interesse hebt in STEM,
dan is dit ongetwijfeld voor jou een
interessante studierichting. Het is de
studierichting
bij
uitstek
die
voorbereidt op voortgezet onderwijs
in
een
wetenschappelijke
vervolgopleiding aan de hogeschool
of universiteit. Of je nu denkt aan een
opleiding
tot
arts,
ingenieur,
informaticus,
wiskundige
of
wetenschapper, je wordt met deze
studierichting optimaal voorbereid. We stellen tevens vast dat onze oud-leerlingen die
deze studierichting doorliepen ook succesvol doorstromen in heel wat minder voor de
hand liggende vervolgstudies. Dit toont aan dat je in deze studierichting goed wordt
voorbereid op een ruim pallet aan vervolgopleidingen.
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De leerlingen met interesse voor wetenschappen en talen die in de tweede graad
twijfelen tussen de richting moderne talen en natuurwetenschappen doen er goed aan
voor de laatste richting te kiezen indien zij in de derde graad extra willen inzetten op
wetenschappen. Het voorbereidend traject naar bijvoorbeeld de studierichting
moderne talen-wetenschappen is optimaler vanuit de richting natuurwetenschappen.
Interessant om te weten is dat de school alle leerlingen de vrije keuze laat een module
programmeren te volgen. In dat geval worden er wekelijkse twee extra lestijden
aangeboden.

SPORTWETENSCHAPPEN
 Hoe komt het zuurstofgas via onze longen in de spieren terecht?
 Hoe wordt een atleet beter door training?
 Waarom is een grote kogelstoter in het voordeel tegenover een even sterke, maar
kleinere atleet?
 Ligt de evolutie van sportmateriaal en kledij mee aan de basis voor nieuwe
records in de sport?
 Is de bilspier de grootste spier in ons lichaam?
 Wat is de invloed van sport op de economie?
 Wat is het verband tussen voeding, beweging en
fysiologische verschijnselen van het lichaam?
 Is er een relatie tussen cultuur en sport?
 Waarom is sport gezond?
 Hoe levert die koolhydraatrijke banaan uiteindelijk energie om te bewegen?
 Verbruiken we energie in rust?
 Hoe verkleinen we kansen op blessures en hoe gaan we ermee om?
 Kunnen we genoeg elektriciteit produceren met windmolens en zonnepanelen?
 Wat zijn precies radioactieve stoffen? Waarom zijn ze gevaarlijk? Wat kunnen de
gevolgen zijn van de straling die ze uitzenden?

Wil je een antwoord op deze vragen en heb je ook interesse in het domein van
de wetenschappen …
dan zijn sportwetenschappen wellicht iets voor jou!

Visie op de studierichting
Deze richting focust op het bestuderen van wetenschapsdomeinen. Leerlingen
beoefenen verschillende bewegings- en sportactiviteiten en krijgen zo een dieper
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inzicht in toegepaste wetenschappen. De combinatie van deze twee vakdomeinen
staat borg voor ruime keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs.
Leerlingenprofiel
Leerlingen in deze studierichting zijn gemotiveerd om wetenschappen en hun
toepassingen te bestuderen aan de hand van bewegings- en sportactiviteiten. Ze
ontwikkelen daarbij een breed bewegingsprofiel (KLUSCE) én bereiken een gevorderd
niveau voor meerdere bewegingsactiviteiten. Hierbij focussen ze op het verbreden en
verdiepen van hun technische en tactische bewegingsspecifieke competenties. Dit
doen ze binnen drie bewegingsdomeinen: het individuele, interactieve en ritmischexpressieve domein. Daarnaast zijn leerlingen zijn in staat om zelfstandig
wetenschappelijke informatie kritisch te bekijken, te structureren en te verwerken.
Leerlingen zijn bereid om de nodige inspanningen te leveren om de leerstof grondig te
beheersen.
Logische vervolgstudies in de derde graad
Sportwetenschappen uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met de volgende
studierichting in de derde graad:
 Sportwetenschappen
Logische vervolgopleidingen na de derde graad
 Sportwetenschappen

Geesteswetenschap

Natuurwetenschap

Sociale wetenschap

Biotechniek, gecombineerde
studiegebieden (Sport en bewegen)
Wetenschappen (Biochemie en
biotechnologie, Biologie, Chemie),
Biomedische wetenschappen,
Biotechniek, Bewegings-en
Revalidatiewetenschappen,
Farmaceutische wetenschappen,
Sociale gezondheidswetenschappen
/ Gezondheidszorg

Onderwijs

Sportwetenschappen op onze school

Indien je interesse hebt in STEM, dan is ook de
studierichting sportwetenschappen voor jou een
interessante studierichting. We zijn niet op zoek
naar topatleten maar wel naar leerlingen met een
gezonde interesse in wetenschap en een portie
doorzettingsvermogen. Deze studierichting met
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combinatie van sport en (toegepaste) wetenschappen (gelijklopend met
natuurwetenschappen) legt de lat best hoog en vormt dan ook voor heel wat leerlingen
een uitdaging.
Zodoende wordt een sterke basis gelegd voor heel wat
wetenschappelijke vervolgstudies. Het is belangrijk te noteren dat net als in elke
wetenschappelijke doorstroomrichting we van de leerlingen verwachten dat ze in staat
zijn de leerstof inzichtelijk te verwerken.
In tegenstelling tot de richting natuurwetenschappen wordt hier een leerweg met vier
wekelijkse lestijden wiskunde gevolgd. In het vierde jaar wordt een extra lestijd
wiskunde aangeboden die ofwel remediërend of wel verdiepend wordt uitgewerkt.

Doorstroommogelijkheden GO!MAD - atheneum
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ONDERWIJSKUNDIGE OPBOUW
In de lessentabellen wordt een overzicht gegeven per graad en per leerjaar en per
studierichting van de vakken en het aantal wekelijkse lestijden.

3e leerjaar

4e leerjaar

TWEEDE GRAAD

5e leerjaar

6e leerjaar

DERDE GRAAD

Enkele opmerking bij de nieuwe lessentabellen




Waar in de lessentabellen twee cijfers naast elkaar vermeld staan, dient dit
gelezen te worden als respectievelijk het aantal lestijden in het derde jaar en het
vierde jaar. Dit kan immers voor bepaalde vakken verschillend zijn.
Op dit moment zijn er nog geen lessentabellen bekend voor de derde graad die
geldig zullen zijn vanaf het schooljaar 2023-2024.
Om leerlingen optimaal voor te bereiden en alle logische overgangen te
faciliteren worden in een aantal studierichtingen tot 34 wekelijkse lestijden
voorzien. Soms betreft het een vrijblijvende keuze. We zijn er echter van
overtuigd dat deze “extra’s” heel wat meerwaarde bieden.
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LESSENTABELLEN TWEEDE GRAAD
STUDIERICHTING
x/y betekent uren derdes/vierdes

Economische
wetenschappen

Moderne talen
optie
economie

optie
humane

Latijn
optie
STEM

optie
humane

(STEM)

Maatschappij
&
welzijnswetenschappen*

Humane
wetenschappen

Sportwetenschappen

Natuurwetenschappen

(STEM)

domein mens & maatschappij
levensbeschouwelijk
vak
Nederlands
geschiedenis
lichamelijke opvoeding
financiële
geletterdheid

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

5

5

4

4

4

4

4

4

2/4

2/4

2/4

2/3

2/3

2/4

2/4

2/4

2/4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1/0

1/0

1/0

1/0

1/0

1/0

1/0

0/1

1/0

domein moderne vreemde talen
Engels
Frans
Duits

3
4

3
4
0/2

3
4
0/2

2
3

2
3

3/2
4

3/2
4

3
4

3
4

5
1

4/5
1
2
2
2

5
1
2
2
2

4
1

4
1

4/3

4/3

domein STEM
wiskunde
aardrijkskunde
biologie
chemie
fysica
natuurwetenschappen & STEM

5
1

4
1

4
1

4/3

4/3

4/3

5
1
2
2
2

4/3
2
2°

STEM

programmeren

2°

specifiek gedeelte & keuze
Latijn
bewegingswetenschappen (integratie
STEM)
economie
sociologie en
psychologie
filosofie
esthetica
maximaal aantal
lestijden (vrije keuzes
inbegrepen)
interne (officieuze)
benaming

4

4
4/2

4

4

32/32

32/34

ECWE

MT-EC

4/2

4/2

5/3

4/2

0/2°
1°/0

0/2°
0/1°

1/1

0/2
1/1

33/34

34/34

34/34

MT-HU LA-WE LA-HU

33/32

34/34

32/32

32/32

SPWE

WEWI

MAWET

HUWE

° vrijblijvende extra lestijden
*enige TSO-doorstroomrichting op atheneum (nieuw vanaf 01/09/2022)
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LESSENTABELLEN EERSTE LEERJAAR DERDE GRAAD
ASO

3 uur wiskunde
ECTA

LATA

HUWE

ECTA

LATA

HUWE

economiemoderne
talen

Latijnmoderne
talen

Humane
wetenschappen

economiemoderne
talen

Latijnmoderne
talen

Humane
wetenschappen

focus 
Basisvorming

5 uur wiskunde (3 + 2)

accent op talen

accent op wiskunde

21u

21u

21u

21u

21u

21u

levensbeschouwelijk vak
aardrijkskunde

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

Nederlands
Frans

4
3

4
3

4
3

4
3

4
3

4
3

Engels
geschiedenis

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

lichamelijke opvoeding
natuurwetenschappen

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

wiskunde
Specifiek gedeelte

3
8u

3
8u

3
7u

3
8u

3
8u

3
7u

economie
Latijn

4

Duits
Engels

2
1

2
1

Frans
cultuurwetenschappen

1

1

gedragswetenschappen
Complementair deel
statistiek + wisk. verdieping
Spaans

4
4

4
2
1

2
1

1

1

3
2u

2u

4
3u

3
2u

2u

4
3u

2

2

2

1 module

1 module

1
1 module

1

1

2

2

2

1 module

1 module

1
1 module

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

psychologie 1

1

1

1

1

vlot aan de start 1

1

1

1

1

1

1

32u

32u

32u

32u

32u

32u

psychologie
Leerlingen kiezen
financiële vorming 1
beeld 1 (nieuwe inhoud)
burgerschap
(scholierenparlement & debat)

Totaal aantal lesuren/week
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5 uur wiskunde (4 + 1)
ECWE

Basisvorming
levensbeschouwelijk vak
aardrijkskunde
Nederlands
Frans
Engels
geschiedenis
lichamelijke opvoeding
biologie
chemie
fysica
wiskunde
Specifiek gedeelte
economie
Latijn
aardrijkskunde
Biologie/toegepaste biologie
chemie
fysica
fysica/toegepaste fysica
Sport/natuurwetenschappen
wiskunde
Duits
Engels
Frans
Complementair deel
wiskunde
chemie
biologie
fysica
wetenschappelijk werk
Leerlingen kiezen
financiële vorming 1
beeld 1
vlot aan de start 1
burgerschap (scholierenparlement & debat)
wetensch. vaardigheden

(problem

solving, ijkingstoetsen, ingangsexamens,…)

psychologie 1
biologie
wetenschappelijk werk (1u)
Spaans (keuze voor twee jaar)
Totaal aantal lesuren/week

LAWE

WETA
Moderne-

economie-

Latijn-

weten-

weten-

schappen

schappen

22u
2
1
4
3
2
2
2
1
1
1
3
8u
4

22u
2
1
4
3
2
2
2
1
1
1
3
8u

22u
2
1
4
3
2
2
2
1
1
1
3
8u

1

4
1

1

1
1

1
1

1
1

talen
wetenschappen

7 uur wiskunde
SPWE
Sportwetenschappen

20u
2
1
4
3
2
2
2
1
3
9u

LAWI
Latijnwiskunde

22u
2
1
4
3
2
2
2
1
1
1
3
8u

WEWI
Wetenschappenwiskunde

22u
2
1
4
3
2
2
2
1
1
1
3
7u

4
1
1

1

1

1u
1u

1u
1u

1
2
1
1
1u
1u

1
1
2
5
1

2u
1u
1u

4

4

2/3u

2u

1u
1u*
1u

1u
1u

1 module

1 module

1 module

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1

1
1
1
2*
32u (33u*)

1
1
1
2*
32u (33u*)

1
1
1
2*
32u (33u*)

1 module
(vrijwillig*)

1 module

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1

1

1

1
2*
32u (33u*)

1
2*
33u (34u*)

1
2*
32u (33u*)

1 module
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LESSENTABELLEN TWEEDE LEERJAAR DERDE
GRAAD ASO

3 uur wiskunde
ECTA

LATA

HUWE

ECTA

LATA

HUWE

economiemoderne
talen

Latijnmoderne
talen

Humane
wetenschappen

economiemoderne
talen

Latijnmoderne
talen

Humane
wetenschappen

focus 
Basisvorming

5 uur wiskunde (3 + 2)

accent op talen

accent op wiskunde

21u

21u

21u

21u

21u

21u

levensbeschouwelijk vak
aardrijkskunde

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

Nederlands
Frans

4
3

4
3

4
3

4
3

4
3

4
3

Engels
geschiedenis

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

lichamelijke opvoeding
natuurwetenschappen

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

wiskunde
Specifiek gedeelte

3
8u

3
8u

3
7u

3
8u

3
8u

3
7u

economie
Latijn

4

Duits
Engels

2
1

2
1

Frans
cultuurwetenschappen

1

1

gedragswetenschappen
Complementair deel
statistiek + wisk. verdieping
Spaans
psychologie
Leerlingen kiezen

4

2u

(scholierenparlement & debat)
psychologie 1
psychologie 2
vlot aan de start 1
vlot aan de start 2

Totaal aantal lesuren/week

2
1

1

1

2u

4
3u

3
2u

2u

4
3u

2

2

2

1 module

1 module

1
1 module

1
1

1
1

2

2

2

1 module

1 module

1
1 module

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

32u

32u

32u

32u

32u

32u

financiële vorming 2
burgerschap

4
2
1
3

financiële vorming 1
beeld 1

4
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7 uur wiskunde

5 uur wiskunde (4 + 1)
SPWE

Basisvorming
levensbeschouwelijk vak
aardrijkskunde
Nederlands
Frans
Engels
geschiedenis
lichamelijke opvoeding
biologie
chemie
fysica
wiskunde
Specifiek gedeelte
economie
Latijn
biologie
biologie/toegepaste biologie
chemie
fysica
fysica/toegepaste fysica
Sport/natuurwetenschappen
wiskunde
Duits
Engels
Frans
Complementair deel
wiskunde
biologie
chemie
fysica
wetenschappelijk werk
aardrijkskunde
Leerlingen kiezen
financiële vorming 1 of 2
beeld 1 of beeld 2
wetensch. vaardigh. (problem solving, ingangsexamens,…)

psychologie 1
psychologie 2
wetenschappelijk werk (1u)
burgerschap (scholierenparlement & debat)

Spaans (keuze gemaakt in 5de jaar)
vlot aan de start 1 of 2
Totaal aantal lesuren/week

ECWE

LAWE

WETA

economie

Latijn-

Moderne-

-weten-

Weten-

talen

schappen

schappen

wetensch.

22u
2
1
4
3
2
2
2
1
1
1
3
8u
4

22u
2
1
4
3
2
2
2
1
1
1
3
8u

22u
2
1
4
3
2
2
2
1
1
1
3
8u

1

4
1

1

1
1

1
1

1
1

Sport-

LAWI

weten-

Latijn-

schappen

wiskunde

20u
2
1
4
3
2
2
2
1
3
10u

22u
2
1
4
3
2
2
2
1
1
1
3
8u

WEWI
Wetenschappenwiskunde

22u
2
1
4
3
2
2
2
1
1
1
3
7u

4
1
2

1

1

1u
1u

1u
1u

1
2
1
1
1u
1u

1
1
2
5
1

2u
1
1

4

4

2u

1u

1u
1u
1u
1u
1u

1 module

1 module

1 module

1 module
(vrijwillig*)

1 module
(vrijwillig*)

1 module

1
1
1
1
1
1
2*
1

1
1
1
1
1
1
1
2*
1

1
1
1
1
1
1
1
2*
1

1
1
1
1
1
1
1
2*
1

1
1
1
1
1
1
1
2*
1

1
1
1
1
1
1
1
2*
1

32u (33u*)

32u (33u*)

32u (33u*)

32u (33u*)

33u (34u*)

32u (33u*)
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INFORMATIEAVOND
Gelieve de website te consulteren voor de meest actuele
informatie.
 voor toekomstige leerlingen van het derde leerjaar
donderdag 19 mei 2022 om 19.00 uur
 voor toekomstige leerlingen van het vijfde leerjaar
woensdag 29 juni 2022 om 18.00 uur (aansluitend oudercontact) (onder voorbehoud)

INLICHTINGEN
052/25 17 74

052/25 17 84
052/25 17 73
052/25 17 88
052/25 17 86
website

leerlingensecretariaat
secretariaat.ka@kad.be
opvolging afwezigheden annemie.bleyaert@kad.be
leerlingenfacturatie
anja.vangoethem@kad.be
leerlingenbegeleiding
leerbegeleiding
helena.verstraeten@kad.be
economaat
economaat@kad.be
beleidsmedewerker
sara.baert@kad.be
directie
directie.ka@kad.be
http://www.kad.be
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INSCHRIJVINGEN
Gelieve de website te consulteren voor de meest actuele informatie.
Inlichtingen kunnen tijdens het schooljaar van 08.00 tot 16.30 uur op het
leerlingensecretariaat of bij de directie worden ingewonnen.
Op zondag 15 mei 2022 (vanaf 14 uur)
In de zomervakantie:



tot en met 5 juli van 9.00 tot 12.00 uur
en van 13.00 tot 16.00 uur
vanaf 16 augustus t.e.m. 19 augustus en op 22, 23 augustus van
9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur

Op bepaalde dagen werkt de school op afspraak. Gelieve de site te
contacteren voor verdere informatie.

Wat breng je mee voor een inschrijving?


Identiteitskaart



Rapport en attest schooljaar 2021-2022

Bij de inschrijving zal je gevraagd worden om zowel ons schoolreglement,
met bijlagen, als het pedagogisch project van het GO! voor akkoord te
ondertekenen. Het schoolreglement bevindt zich ook op onze website.
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KOSTEN
De kosten die de school aanrekent zijn afhankelijk van het studiejaar en de
studierichting. Het “boekenleengeld” bestaat hoofdzakelijk uit de bijdrage voor
kopieën, werkschriften, huur leerboeken en abonnementen. De school drukt
de kosten door het materiaal zelf aan te kopen en te verspreiden. Eind
augustus komen de leerlingen langs om het materiaal op school af te halen.
Op dat moment wordt een voorschot van 150 euro betaald. Gespreide betaling
behoort tot de mogelijkheden. In een normaal schooljaar bedraagt het
aangerekende bedrag, afhankelijk van de studiekeuze:
voor de
derdes

voor de
vierdes

voor de
vijfdes

voor de
zesdes

boekenleengeld, kopieën, werkschriften en
Tussen € 240 en € 320
abonnementen
uitstappen

Tussen € 20 en € 60

GWP

€ 120

boekenleengeld, kopieën, werkschriften en
Tussen € 180 en € 270
abonnementen
uitstappen

Tussen € 55 en € 90

GWP

€ 180

boekenleengeld, kopieën, werkschriften en
Tussen € 160 en € 260
abonnementen
uitstappen

Tussen € 45 en € 85

GWP (onder voorbehoud)

€ 350

boekenleengeld, kopieën, werkschriften en
Tussen € 170 en € 250
abonnementen
uitstappen

Tussen € 65 en € 135

GWP

€ 475

De schooltoeslag vervangt sinds 2019 de schooltoelage die betaald werd door het
Vlaams Ministerie van Onderwijs. Als uw kind reeds een groeipakket (vroegere
kinderbijslag) krijgt, dan ontvangt u de schooltoeslag automatisch als u er recht op
hebt. U moet geen aanvraag doen. Meer informatie vindt u op:
https://www.groeipakket.be/nl/wat-zit-er-in-het-groeipakket/participatietoeslagen
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BOEKEN EN KLUISJES
De leerboeken en werkschriften worden afgehaald eind augustus. De
tijdstippen met de regeling worden via de website meegedeeld.
In de polyvalente zaal staan (vrijblijvend) kluisjes ter beschikking. Hierin
kunnen de leerlingen hun leerboeken, boekentassen, sportkledij, … opbergen.
Het huurgeld bedraagt € 10 en de waarborg voor de sleutel is € 10. Het
gebruik van een kluisje wordt aangemoedigd.

BEREIKBAARHEID
 Dendermonde is centraal gelegen binnen de driehoek
Antwerpen – Brussel – Gent

 Dendermonde is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer (trein en bus),
de wagen of de fiets. De school ligt op 300m van het station.
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INTERNAAT
Het internaat is gelegen in een mooi en natuurlijk kader aan de Brusselse
Forten, in de onmiddellijke omgeving van de school.
Internaat van het GO! Dendermonde
Galeidestraat 30
9200 Dendermonde
052 21 90 77
e-mail: info@internaatdendermonde.be
http://www.internaatdendermonde.be
Inschrijvingen gebeuren in het internaat steeds
na afspraak.

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Het CLB werkt gratis, onafhankelijk en discreet. Leerlingen, ouders en scholen
kunnen er terecht. Wij werken samen met het CLB Prisma.
CLB
Grote Markt 25
9200 Dendermonde
Tel.: 052 33 88 80
e-mail: info@go-clbprisma.be
www.go-clbprisma.be

Met voorbehoud voor drukfouten. Versie april 2022
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