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STUDEREN AAN GO! atheneum Klein-Brabant
Het studieaanbod in GO! Atheneum Klein-Brabant
De studierichtingen die aangeboden worden in GO! atheneum Klein-Brabant worden hieronder toegelicht.

A-stroom
Eerste jaar

B-stroom

• Modulair keuzegedeelte/ TOOLS
- Latijn & klassieke cultuur
- STEAM
- Economie en communicatie
- Maatschappij in beweging

• Modulair keuzegedeelte / TOOLS
- STEAM
- Economie en communicatie
- Maatschappij in beweging

Tweede jaar • Basisopties
- Klassieke talen
- Stem-Wetenschappen
- Economie en organisatie
- Maatschappij en welzijn
Doorstroom finaliteit
Tweede
graad

• Basisopties
- Stem - Technieken
- Economie en organisatie
- Maatschappij en welzijn

Dubbele finaliteit

• Bedrijf en organisatie
• Latijn
• Biotechnieken
• Economische
wetenschappen
• Natuurwetenschappen
• Maatschappij en         
welzijnswetenschappen    
ASO

Derde graad • LatijnWetenschappen
• Latijn      Moderne talen
• EconomieWetenschappen
• Economie      Moderne talen
• Wetenschappen Wiskunde

TSO
• Handel
• Techniek Wetenschappen

Arbeidsmarkt finaliteit
• Elektriciteit
• Zorg en welzijn

BSO
• Verzorging
• Mechanisch                
onderhoud

Ons aanbod in de derde graad wordt de volgende schooljaren geoptimaliseerd in het kader van de modernisering
secundair onderwijs.
We bieden Engels aan vanaf het eerste jaar. Een sterke troef!
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DE EIGENHEID VAN DE STUDIERICHTINGEN
MAATSCHAPPIJ EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN
Jouw profiel
Een leerling uit de studierichting maatschappij- en welzijnswetenschappen is nieuwsgierig naar vraagstukken met
betrekking tot mens en samenleving in tijd en ruimte. Deze leerling is geïnteresseerd in eigen gedrag en dat van
anderen en is bereid de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen. De leerling verkent mogelijkheden
tot maatschappelijk engagement en wil nadenken over essentiële levensvragen. De leerling gaat kritisch om met
informatie en maatschappelijke verschijnselen en is geboeid door de actualiteit.
Jouw vooropleiding
Studierichtingen uit de A-stroom bieden een goede vooropleiding voor deze studierichting.
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.
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, filosofisch en natuurwetenschappelijk referentiekader.
Maatschappij- en welzijnswetenschappen wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de 2e graad.
De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze doorstroomfinaliteit
Wat na de 2de graad?
Leerlingen stromen in GO! Atheneum atheneum Klein – Brabant logischerwijs door naar Welzijnswetenschappen
in de 3de graad. Deze studierichting bereidt je voor op opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en
samenleving centraal staan.
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ZORG EN WELZIJN
Jouw profiel
Kriebelt het om meer te weten te komen over het menselijk wezen in al zijn facetten in de maatschappij?
Boeit je eigen gedrag en dat van anderen je? Wil je graag op verkenning over hoe je jou kan engageren
in de maatschappij? Ben je bereid kritisch om te gaan met levensvragen, actualiteit en maatschappelijke
verschijnselen? Klopt het dat communicatie jou fascineert?
Wil je onder andere in elke situatie gepast kunnen communiceren?
Dan heb je de studierichting gevonden die op jouw lijf geschreven is. Wacht niet langer en ontdek samen met ons
topteam aan leerkrachten jouw eigen ervaringswereld en die van anderen. Door onze motiverende begeleiding
zal je ontgetwijfeld jouw interesses, kennis, vaardigheden en creativiteit verruimen.
Jouw vooropleiding
Studierichtingen uit de B-stroom bieden een goede vooropleiding voor deze studierichting. Extra uren
maatschappij en welzijn zijn een troef.
Studierichting
De studierichting zorg en welzijn is een studierichting in de arbeidsmarktgerichte finaliteit, gericht op doorstroom
naar de arbeidsmarkt.
Leerlingen leren daarom basiscompetenties die belangrijk zijn bij het omgaan met / zorgen voor kinderen
en volwassenen. Zorg en welzijn wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de 2e graad. De
basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze arbeidsmarktgerichte finaliteit.
Wat na de 2de graad?
Leerlingen die zorg en welzijn hebben gevolgd, stromen in GO! Atheneum atheneum Klein – Brabant logischerwijs
door naar verzorging.  De leerlingen hebben na de derde graad één of meerdere beroepskwalificaties behaald.
Op basis van deze  beroepskwalificatie(s) is een intrede op de arbeidsmarkt mogelijk.  De leerlingen kunnen ook
kiezen voor een beroepsgerichte Se‐n‐Se‐opleiding waarbij ze één of meerdere extra beroepskwalificaties kunnen
behalen die hen extra kansen bieden op de arbeidsmarkt.
De leerlingen kunnen tenslotte ook kiezen voor Se‐n‐Se‐opleiding als voorbereiding op hoger onderwijs
(bacheloropleiding).
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Domein: MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN (2e en 3e graad)
STUDIERICHTINGEN MET BIJHORENDE LESSENTABELLEN 2e en 3e graad
De studierichtingen die aangeboden worden in GO! atheneum Klein-Brabant worden hieronder toegelicht.
Domein: MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN
Schooljaar: 2022 - 2023

Doorstroom finaliteit
Tweede
graad

• Maatschappij - en
      welzijnswetenschappen

Arbeidsmarkt finaliteit
• Zorg en welzijn

BSO
Derde
graad

• Verzorging

Ons aanbod in de derde graad wordt de volgende schooljaren geoptimaliseerd in het kader van de modernisering
secundair onderwijs.
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Lessentabel 2e graad
Doorstroomfinaliteit

Maatschappij en Welzijnswetenschappen

3e jaar

4e jaar

Basisvorming

26

26

Levensbeschouwing

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Kunst en cultuur
Economie en financiën

1
0

0
1

Engels

3

3

Frans

3

3

Nederlands

4

4

Wiskunde

4

4

Wetenschappen (biologie - chemie - fysica)

3

3

Ruimtelijk bewustzijn

1

1

Historisch bewustzijn

2

2

Actief burgerschap

1

1

Keuzegedeelte

6

6

Cluster Talen

Cluster STEM

Cluster MAVO

Specifiek gedeelte: Maatschappij en welzijnswetenschappen
Gedrag- en sociale wetenschappen

4

4

Filosofie

1

1

1

1

BOOST
Verbreden, verdiepen, extra ondersteuning
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Lessentabel 2e graad
Arbeidsmarkt finaliteit

ZORG EN WELZIJN

3e jaar

4e jaar

Basisvorming

16

16

Levensbeschouwing

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Kunst en cultuur
Economie en financiën

1
0

0
1

Frans

2

2

Nederlands

2

2

Cluster PAV  (Project algemene vakken)

7

7

Cluster Talen

Geïntegreerde projecten:
Wiskunde
Natuurwetenschappen
Ruimtelijk bewustzijn
Historisch bewustzijn
Actief burgerschap
BOOST - verbreden, verdiepen, extra ondersteuning
18

18

Voeding

4

4

Pedagogisch handelen

6

6

Gezondheid, zorg en welzijn

2

2

Indirecte zorg

6

6

Keuzegedeelte
Specifiek gedeelte: Zorg en Welzijn
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Lessentabel 3e graad
Beroeps Secundair Onderwijs (BSO)

VERZORGING

5e jaar

6e jaar

Basisvorming

10

10

Levensbeschouwing

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Frans

2

2

Cluster PAV  (Project algemene vakken)

4

4

26

26

Cluster Talen

Geïntegreerde projecten:
Nederlands
Wiskunde
Natuurwetenschappen
Ruimtelijk bewustzijn
Historisch bewustzijn
Actief burgerschap
Keuzegedeelte
Specifiek gedeelte: Verzorging
Expressie

2

2

Praktijk huishoudkunde

2

2

Praktijk Verzorging

2

2

Stage huishoudkunde

2

2

Stage opvoedkunde

2

2

Stage verzorging

6

6

Huishoudkunde

1

1

Opvoedkunde

4

4

Verzorging

5

5
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Vakclustering – geïntegreerd leren
Onderzoekscompetentie
In de derde graad ASO wordt er verwacht dat lerenden de vaardigheid bezitten om zelfstandig en kritisch een
onderzoek uit te voeren. Dit als voorbereiding op verder studeren en de arbeidsmarkt. In het vierde jaar maken
de lerenden hiermee al kennis, door een sterk begeleide mini-onderzoeksopdracht voor Latijn, economie
of wetenschappen te maken. In het vijfde jaar werken ze een heel schooljaar aan een onderzoeksopdracht
rond economie of Latijn.  In het vijfde en zesde jaar werken ze rond de andere pool van hun studierichting
(wetenschappen of talen).
Door middel van deze opdracht leren de lerenden plannen, onderzoeksvragen opstellen rond een thema uit hun
eigen interessegebied, informatie opzoeken en verwerken, voetnoten gebruiken en een bibliografie opstellen.
Op het einde presenteren de lerenden de conclusies van hun onderzoek aan hun medeleerlingen en een jury van
experten.  Ook reflecteren ze over hun eigen werk.
Deze onderzoeksprojecten bereiden onze lerenden voor op het hoger onderwijs, waar zij ook dergelijke
projecten tot een goed einde moeten brengen. De resultaten van onze lerenden mogen gezien worden en het is
voor ons, leraren, een plezier onze lerenden te zien evolueren tot kleine “experten” in hun domein.
Vanzelfsprekend worden de lerenden grondig voorbereid op het voeren van hun eigen onderzoek in de derde
graad. Al van in het eerste jaar wordt er immers in verschillende vakken gewerkt rond onderzoeksvragen,
mediawijsheid, kritisch omgaan met bronnen en het plannen van grote opdrachten.
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Geïntegreerde proef
De geïntegreerde proef (GIP) is een proef waar beroepsvaardigheden, algemene kennis en communicatievaardigheden evenwichtig en aangepast aan de studierichting aan bod komen. Deze proef wordt afgelegd door de
lerenden TSO en BSO in het zesde jaar.
Gedurende het hele schooljaar worden de beroepsvaardigheden geïntegreerd in een opdracht die in overeenstemming is met het opleidingsprofiel.
Het doel van de proef is, naast specifieke en algemene leerplandoelstellingen, werken aan vakoverschrijdende
competenties, namelijk keuzes maken, plannen en voorbereiden, probleemoplossend denken en handelen,
communiceren en rapporteren en ten slotte reflecteren en bijsturen.
De proef heeft een vakoverschrijdend karakter, vandaar de naam geïntegreerde proef. De proef moet een
duidelijk beeld geven van de competentie van de lerende om deel te nemen aan het beroepsleven en om te
functioneren in het maatschappelijk gebeuren.
De jury’s die de GIP beoordelen, worden zorgvuldig samengesteld en bestaan uit leraren van de betrokken vakken
én experten uit het werkveld.
Zowel de GIP als de stages die de lerenden doen kunnen later worden vermeld op hun curriculum vitae.
GIP VERZORGING
De geïntegreerde proef van de lerenden uit de studierichting ‘Verzorging’ bestaat uit het organiseren van
activiteiten voor kleuters en bejaarden. Er wordt hiervoor nauw samengewerkt met verzorgingstehuizen uit
Klein-Brabant en de kleuterschool van Basisschool De Linde. De lerenden leren hierbij o.a. affiches en brieven
opstellen, een budget beheren, duidelijk communiceren en specifieke beroepshoudingen goed toepassen in
depraktijk.
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Stage
Stages vormen een waardevolle schakel in het geheel van de opleiding verzorging, mechanisch onderhoud en
handel. Door stage te lopen doen lerenden praktijk- en beroepservaring op. Ze krijgen een realistisch beeld van
het werkveld en het latere beroepsleven en ontwikkelen de noodzakelijke arbeidsattitude. Onze lerenden kunnen
de op school verworven kennis, vaardigheden en attitudes inoefenen en uitbreiden, ze verwerven een hogere
zelfstandigheid en leren hun eigen capaciteiten beter inschatten.
Door het contact met de reële arbeidssituatie en de afwisseling tussen “leren” en “werken” blijven lerenden
meer gemotiveerd. Ze kunnen kennis, vaardigheden, attitudes uitbreiden en hun verworvenheden tonen aan
potentiële werkgevers om zo de kans op latere tewerkstelling in de regio te vergroten.
STAGE VERZORGING
In het kader van de opleiding verzorging zullen de lerenden in het 5de en 6de jaar in totaal 18 weken blokstage
doorlopen. Deze weken zijn opgedeeld in 6 periodes (3 in het 5de jaar en 3 in het 6de jaar). De lerenden
krijgen de kans om de verschillende doelgroepen te leren kennen: kinderen, bejaarden en thuiszorg. Zo wordt
talentontwikkeling mee opgenomen in de stage. De stage wordt voorbereid vanuit de verschillende vakken.
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PRAKTISCH
Communicatie
GO! atheneum Klein-Brabant, Lindestraat 123A, 2880 Bornem
Algemeen e-mailadres van de school: info@atheneumkleinbrabant.be
Telefonisch een afspraak regelen via het secretariaat:
03 897 98 13
Aanspreekpunt directeur: Mvr. Karen Fraters
Via e-mail: directeur@atheneumkleinbrabant.be
Aanspreekpunt Technisch adviseur: Mvr. Eva Steppé
Via e-mail: tac@atheneumkleinbrabant.be
Aanspreekpunt cel leerlingenbegeleiding: Mvr. Martine Buyle
Via e-mail: leerlingbegeleiding@atheneumkleinbrabant.be
Communicatie via Smartschool: atheneumkleinbrabant-rvl.smartschool.be.
ouders en lerenden gebruiken ieder een aparte login!
Voor algemene informatievragen met betrekking tot het studieaanbod kunt u eveneens terecht via “Contact” op
onze website www.atheneumkleinbrabant.be

Bereikbaarheid: alles kortbij !
GO! atheneum Klein-Brabant is vlot bereikbaar.
Het station, de bushaltes, het centrum en recreatiedomein
Breeven bevinden zich allemaal op wandelafstand
van onze school!
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Inschrijven
Nieuwe lerenden voor het 1e leerjaar van het secundair onderwijs kunnen zich inschrijven vanaf 1 maart 2022.
Nieuwe lerenden voor het 2e tot en met het 6e leerjaar van het secundair onderwijs kunnen zich inschrijven
vanaf 19 april 2022 (na paasvakantie).
Indien u zich reeds wenst aan te melden, kan u ons online formulier invullen via de website of een afspraak vastleggen via telefoon (03 897 98 13) of e-mail (info@atheneumkleinbrabant.be).
Gedurende het schooljaar kan u inschrijven op het secretariaat van de school. Wij vragen u om een afspraak te
maken op voorhand.
Documenten
Bij de inschrijving moet een officieel document worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en
de juiste geboortedatum en de verwantschap aantoont. Daarom is het noodzakelijk dat u, op het moment van
inschrijving, het identiteitsbewijs of de ISI+ kaart van uw kind bij zich heeft.
Daarnaast neemt u, indien dit reeds in het bezit is, het rapport of getuigschrift mee van de vorige school of vorig
schooljaar.
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STUDIEAANBOD

2022-2023

EERSTE GRAAD

TWEEDE GRAAD

Eerste leerjaar

Derde en vierde leerjaar

Eerste leerjaar A

Domein: Economie en communicatie
Latijn
Economische wetenschappen

Tools:

- Latijn & klassieke cultuur
- STEAM
- Economie en communicatie
- Maatschappij in beweging

Eerste leerjaar B
Tools:

- STEAM
- Economie en communicatie
- Maatschappij in beweging

Tweede leerjaar
Tweede leerjaar A
Basisopties

- Klassieke talen
- Stem-Wetenschappen
- Economie-organisatie
- Maatschappij en welzijn

Domein: STEM
Natuurwetenschappen
Biotechnieken
Elektriciteit
Domein: Maatschappij en Welzijn
Maatschappij- en welzijnswetenschappen
Zorg en Welzijn

Tweede leerjaar B
Basisopties

- Stem-Technieken
- Economie-organisatie
- Maatschappij en welzijn

DERDE GRAAD
Vijfde en zesde leerjaar
Domein: Economie en communicatie
Latijn-Moderne Talen
Economie-Moderne Talen
Economie-Wetenschappen
Handel
Domein: STEM
Latijn-Wetenschappen
Wetenschappen - Wiskunde
Techniek - WetenschappenO
Mechanisch Onderhoud
Domein: Maatschappij en Welzijn
BSO
Verzorging
V.U. Directeur Karen Fraters

Lindestraat 123A, 2880 Bornem

Meer info en inschrijvingen via de website: www.atheneumkleinbrabant.be

