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De visie en missie van GO! atheneum Klein-BraBant

GO! atheneum Klein-Brabant stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van al haar lerenden

De school biedt hiertoe een brede en harmonische vorming aan binnen een innoverende en lerende 
organisatiestructuur. Vertrekkende vanuit de eindtermen van de Vlaamse Regering geven wij onze lerenden een 
stevige	basis	van	kennis,	attitudes,	vaardigheden	en	competenties	mee,	die	in	reële contexten worden ingezet. 
Daardoor krijgen deze betekenis in de wereld buiten onze school. Verschillende samenwerkingsverbanden worden 
uitgebouwd om de lerenden nog beter te begeleiden en te ondersteunen binnen hun opleiding. Zo worden onze 
lerenden	optimaal	voorbereid	op	een	maatschappij	waarin	‘een leven lang leren’ en ‘oplossingsgericht denken’ 
een absolute must zijn. Ook het schoolteam wordt ondersteund en begeleid in haar persoonlijke ontwikkeling en 
professionalisering. 

Leren	op	GO!	atheneum	Klein-Brabant	start	vanuit	de	beginsituatie	van	elke	lerende.	Kernwaarden	zoals	
talentontdekking en -ontwikkeling en gepersonaliseerd leren worden vertaald in een kwaliteitsvolle 
onderwijspraktijk.	Maximale	leerwinst	wordt	nagestreefd	door	diverse activerende werkvormen in	te	zetten.	Het	
digitaal leren en het digitale aanbod worden sterk uitgebouwd, waardoor het eigenaarschap van de lerende over 
het	eigen	leerproces	gestimuleerd	wordt	en	de	lerenden	uitgedaagd	worden	om	gemotiveerd	verder	te	werken,	
zodat ze de vooropgestelde doelen van de opleiding behalen.

De	persoonlijke	ontwikkeling	wordt	nauwgezet	opgevolgd	en	gestimuleerd	door	een	enthousiast,	flexibel	en	
gedreven	schoolteam.	Op	basis	van	observatie	en	zelfexploratie	van	capaciteiten,	talenten	en	interesses	enerzijds	
en een passende begeleiding anderzijds zal de lerende steeds een goed geïnformeerde keuze kunnen maken 
doorheen	de	leerloopbaan.	Onderbouwde	feedback	en	een	transparante	communicatie	worden	hierbij	ingezet.

Samen	werken	we	aan	een	positief	school-	en	klasklimaat	waarin	er	op	een	positieve	wijze	wordt	omgegaan	met	
diversiteit.	Mensen	komen	met	elkaar	in	verbinding	binnen	een	warm	en	veilig	klimaat.	Respect	voor	elkaar	en	
elkaars verschillen zijn daarbij belangrijke pijlers.

actief burgerschap wordt als belangrijke meerwaarde en sterkte opgenomen binnen onze toekomstgerichte 
schoolvisie.	Onze	lerenden	kunnen	in	het	schoolteam	rolmodellen	vinden,	die	zelf	participatie,	kritisch	onderzoek	
en	democratisch	handelen	stimuleren.	Eén	van	onze	kernopdrachten	is	elke	lerende	centraal	plaatsen	en	
persoonlijk	begeleiden	tot	een	actieve	burger	binnen	een	sterk	veranderende	maatschappelijke	context.

inspraak en participatie worden aangemoedigd via verschillende organen en maken deel uit van het schoolbeleid. 
Op deze wijze worden het welbevinden en de betrokkenheid bij alle lerenden en het schoolteam nagestreefd.
We begeleiden de jongeren reeds van in de basisschool bij hun studiekeuze en overgang naar ons atheneum. Door 
de	nauwe	samenwerking	met	de	basisscholen	wordt	de	‘grote	stap’	minder	zwaar.	Deze	begeleiding	zetten	wij	hun	
hele schoolcarrière verder.  Onze slogan luidt dan ook duidelijk: “Als Kind Binnen, Als Kanjer Buiten!”

ALGEMEEN
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De schOlen van GO! Klein-BraBant

             
      
       
     GO! Kinderdagverblijf ’t Kasteeltje              GO! Kinderdagverblijf ‘t Schorreke
					Molenstraat	7																																																 	 	J.	Van	Droogenbroeckstraat	49
     2870 Puurs                                                      2890 St.-Amands
  
                   
           

     Basisschool ‘t Kasteeltje        Basisschool De Linde
					Molenstraat	7						 	 					 	 Lindestraat	123	A				
     2870 Puurs                 2880 Bornem  

         

     Basisschool ‘t Hinkelpad         Basisschool De Schorre
					St-Amandsestw.224					 	 						 	 J.Van	Droogenbroeckstr.	49
     2880 Bornem                        2890 St.-Amands
  

     Campus de Linde                                       
     Lindestraat 123 A                                            
     2880 Bornem                                                 

ONzE SCHOLENGROEP RIVIERENLAND

Het	GO!	atheneum	Klein-Brabant	valt	onder	GO!	scholengroep	Rivierenland.	De	scholengroep	heeft	
bestuursbevoegdheid over alle GO!-instellingen in het gebied Rivierenland en omvat een aantal basis- en 
secundaire scholen, een centrum voor volwassenenonderwijs en ook een centrum voor leerlingenbegeleiding.

Als scholen van het GO! – onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap uit Klein-Brabant zijn wij ervan overtuigd dat 
wij samen aan een opvoedingsproject moeten werken. Daarom drukken wij, de basisscholen en de secundaire 
school,	de	intentie	uit	om	ons	als	één	geheel	te	profileren,	zonder	daarbij	de	eigenheid	van	elke	school	op	te	
geven. Alle scholen van GO! Klein-Brabant delen een visie en een missie: jonge mensen tussen 2,5 (en zelfs 
jonger	in	onze	kinderdagverblijven)	en	18	jaar	(en	meer)	te	vormen,	op	te	leiden	en	hen	de	mogelijkheid	te	
geven om zichzelf te ontplooien. Daarbij gaan we ervan uit dat elk kind een viP is, eigen talenten, interesses en 
onderwijsbehoeften heeft. 
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Bij ons verloopt de overstap naar de middelbare school vaak makkelijker en vlotter.  Onze secundaire school 
bevindt	zich	op	hetzelfde	domein	als	één	van	onze	basisscholen,	namelijk	basisschool	de	Linde.	Door	de	uitbouw	
van een Jun10r-niveau wordt de samenwerking tussen de twee scholen intensiever gemaakt. Het doel van het 
jun10r-niveau is om de leerlingen meer te betrekken in hun leerproces. Zo krijgen ze meer inzicht in hun eigen 
interesses en talenten om naar het derde jaar secundair een bewustere studiekeuze te kunnen maken.  

Ook door geïntegreerde projecten slaan de verschillende niveaus van het onderwijs de handen in elkaar en wordt 
er meer verbondenheid gecreëerd. Dankzij de nauwe samenwerking tussen alle basisscholen en GO! atheneum 
Klein-Brabant, kunnen we elk kind tot het einde van de secundaire schoolloopbaan de beste ontwikkelingskansen 
en opleidingsmogelijkheden bieden.

Kiezen voor de scholen van het GO! is een waarborg op de toekomst nemen. Elke basisschool en GO! atheneum 
Klein-Brabant leggen daarbij eigen accenten binnen het onderwijsproject van het GO! onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap.	Dat	Pedagogisch	Project		(PPGO!)	heeft	tot	doel	kinderen en jongeren te laten ontdekken dat 
er geen universele waarheid is om filosofische, ideologische en godsdienstige vragen te beantwoorden. In 
het	GO!	geniet	iedereen	de	vrijheid	om	zelf	keuzes	te	maken	en	kritisch	te	zijn.	Het	PPGO!	zegt	dat	we	ondanks	
verschillende	opvattingen	en	de	superdiversiteit	in	onze	samenleving	en	in	onze	scholen	vooral	moeten	leren	met	
elkaar samen te leven.
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het stuDieaanBOD in GO! atheneum Klein-BraBant

De	studierichtingen	die	aangeboden	worden	in	GO!	atheneum	Klein-Brabant	worden	hieronder	toegelicht.

a-stroom  B-stroom 

eerste jaar • 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

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

Doorstroom finaliteit Dubbele finaliteit arbeidsmarkt finaliteit 

tweede 
graad

•	 Latijn
•	 Economische            

wetenschappen
•	 Natuurwetenschappen
•	 Maatschappij	en									

welzijnswetenschappen    

•	 Bedrijf	en	organisatie
•	 Biotechnieken

•	 Elektriciteit
•	 Zorg en welzijn

ASO TSO BSO

Derde graad •	 Latijn-
      Wetenschappen
•	 Latijn-
						Moderne	talen
•	 Economie-
      Wetenschappen
•	 Economie-
						Moderne	talen
•	 Wetenschappen -    

Wiskunde

•	 Handel
•	 Techniek -                  

Wetenschappen

•	 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!

STUDEREN AAN GO! atheneum Klein-Brabant
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Ook het leren is niet alleen gericht op kennisverwerving (productgericht), maar ook op het ontwikkelen van 
praktische en sociale vaardigheden (procesgericht) om in staat te zijn ‘een leven lang te leren’. De nadruk in 
leerprocessen	verschuift	daarmee	van	iets	weten	naar	leren	hoe	je	iets	te	weten	komt	en	hoe	je	dat	de	volgende	
keer	nog	effectiever	kunt	doen.	Van	lerenden	wordt	dus	een	andere	manier	van	denken	en	organiseren	verwacht,	
waarbij	ze	leren	omgaan	met	grote	hoeveelheden	informatie	en	de	toepassing	daarvan.

LEREN IN DE 21E EEUw EN INzETTEN OP 21ST CENTURy SKILLS

Om aan de basisprincipes van ‘een leven lang leren’ tegemoet te kunnen komen en om succesvol te 
kunnen deelnemen aan de maatschappij van de toekomst, moeten vaardigheden worden aangeleerd. Deze 
vaardigheden	worden	ook	wel	21e-eeuwse	vaardigheden	genoemd.	Het	betreft	algemene	vaardigheden	en	
daaraan	te	koppelen	kennis,	inzicht	en	houdingen	die	nodig	zijn	om	te	kunnen	functioneren	in	en	bij	te	dragen	
aan de 21e-eeuwse samenleving.

Binnen deze 21e-eeuwse vaardigheden worden drie soorten vaardigheden onderscheiden. Ten eerste de 
(denk)vaardigheden die	nodig	zijn	om	succesvol	deel	te	kunnen	nemen	aan	de	huidige	(kennis)samenleving,	
zoals	ICT-geletterdheid,	probleemoplossend	vermogen,	kritisch	denken	en	creativiteit.	Ten	tweede	de	sociale 
competenties zoals	samenwerking,	communicatie,	sociale	vaardigheden	en	culturele	sensitiviteit.	Ten	derde	de	
metacognitie,	de	kennis	van	het	eigen	cognitief	functioneren	en	de	vaardigheid	om	het	eigen	leren	ook	te	kunnen	
sturen.
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HET GEBRUIK VAN VERSCHILLENDE ACTIVERENDE wERKVORMEN

Om voor elke lerende maximale leerwinst te garanderen, streven onze leerkrachten ernaar om afwisselende 
activerende	werkvormen	aan	te	bieden.	Lerenden	kunnen	oefeningen	maken	op	eigen	tempo,	krijgen	extra	
uitdaging	wanneer	zij	er	behoefte	aan	hebben,	voeren	onderzoeksopdrachten	uit	in	boeken	en	op	het	internet,	
geven	presentaties	en	maken	papers,	dit	alles	onder	deskundige	begeleiding	van	de	leraar.	

We werken ook aan projecten,	soms	vakoverschrijdend,	soms	klasoverstijgend.	We	richten	toonmomenten	in,	
waarop ouders en andere lerenden kunnen komen kijken naar het resultaat van het harde werk. Samenwerken in 
(kleine)	groepen	gebeurt	ook	regelmatig,	want	samen	leren	is	tenslotte	één	van	onze	sterktes.



LAPTOPPROJECT

Op atheneum Klein-Brabant wordt voor elke leerling een persoonlijke laptop ter beschikking gesteld. Op deze 
manier	ben	je	als	leerling	van	de	21ste	eeuw	klaar	om	een	krachtige	leeromgeving	binnen	te	stappen.	In	het	
begin	van	het	jaar	word	je	wegwijs	gemaakt	in	het	gebruik	van	Smartschool,	Microsoft	office	365	en	andere	
toepassingen.	Je	laptop	is	een	persoonlijk	werkinstrument	dat	je	dagelijks	tijdens	de	lessen	nodig	hebt	dus	
verzorg hem goed. Na de schooluren kan jouw laptop mee naar huis zodat iedereen ook thuis over een up-
to-date	toestel	beschikt.	Het	gebruik	van	een	schoollaptop	heeft	geen	invloed	op	het	schoolgeld	dat	jaarlijks	
aangerekend	wordt.			Met	dit	laptopproject	stellen	we	volgende	zaken	voorop:
•	 Kritisch	leren	omgaan	met	digitale	media	en	informatie
•	 Digitale vaardigheden ontwikkelen en versterken zoals communiceren en samenwerken
•	 Leren	omgaan	met	de	verleidingen	van	multimedia
•	 Leerstof afstemmen op de noden van de leerling

DIGITAAL LEREN:  DIGITALE LEEROMGEVINGEN

GO! atheneum Klein – Brabant maakt gebruik van digitale leeromgevingen waar de lerende centraal staat en 
waarbij	hij	het	leren	zelf	in	handen	neemt,	maar	ook	veel	meer	inzicht	in	zijn	kennen	en	kunnen	verwerft.	
Zelfstandigheid en betrokkenheid verhogen doordat de lerende zelf zijn weg binnen de te bereiken doelen 
kan bepalen. De lerenden krijgen meer verantwoordelijkheid over verschillende factoren van hun leerproces. 
Ze	creëren	hierdoor	een	attitude	die	nuttig	zal	zijn	voor	hun	verdere	schoolloopbaan.	Gedurende	de	FLEX-	en	
BOOST-	uren	wordt	actief	ingezet	op	deze	attitudes	aan	de	hand	van	verschillende	digitale	leeromgevingen.

DiGitaal leren:  i-learn

i-Learn is een project dat gesteund wordt door de Vlaamse overheid en dat van start is gegaan in september 2019. 
Het i-Learn team wil, in nauwe samenwerking met Vlaamse scholen en leerkrachten, een online portaal opbouwen 
waardoor leerkrachten een leertraject op maat van elke leerling kunnen creëren. Zo kan de leerkracht de lesinhoud 
aanpassen	aan	het	niveau	én	het	tempo	van	elke	leerling.	Atheneum	Klein-Brabant	werd	geselecteerd	als	
pilootschool om de ontwikkelde toepassingen uit te testen en bij te sturen. Dit schooljaar worden de ‘leersporen’ 
computationeel	denken	en	Nederlands	(werkwoorden)	grondig	en	kritisch	onder	de	loep	genomen.

DIGITAAL LEREN: SMARTSCHOOL

Onze school werkt al jaren met de digitale leeromgeving smartschool. Ouders en lerenden kunnen op elk 
moment hun digitale agenda raadplegen, hun puntenboek per vak inkijken, leerstof bekijken van elk vak, 
berichten sturen naar medeleerlingen en leerkrachten… 
Dit alles is een verrijking. Zo kan een zieke lerende toch makkelijk up-to-date gehouden worden. Ook een lerende 
die	iets	niet	begrijpt,	kan	op	een	eenvoudige	manier	extra	informatie	krijgen	van	leerkrachten	en	medeleerlingen.	
Ook kunnen taken digitaal ingestuurd worden en zijn ouders steeds van dichtbij betrokken bij het schools 
presteren van hun zoon/dochter. 

KwaliteitslaBel “schOlen 4.0”

De afgelopen schooljaren werd de onderwijsvisie van onze school geactualiseerd om onze lerenden nog beter te 
begeleiden gedurende hun schoolloopbaan. Voorbereiden op de noden van een snel veranderende samenleving, 
“een leven lang leren” en “oplossingsgericht denken”, staan hierbij centraal. Deze onderwijsvisie kadert ook 
volledig binnen de modernisering van het secundair onderwijs die vanaf 1 september 2019 geïmplementeerd 
wordt. 
Verschillende	initiatieven	binnen	deze	innovatieve	onderwijsvisie	werden	reeds	in	de	praktijk	omgezet.	Hierdoor	
geniet GO! atheneum Klein-Brabant sinds 2019 dan ook het kwaliteitslabel “Scholen 4.0”. Dit label wordt door 
scholengroep	Rivierenland	uitgereikt	aan	scholen	die	bepaalde	criteria	nastreven	zoals	o.a.	een	stimulerende	
leeromgeving,	een	sterk	gedifferentieerd	onderwijs	met	wisselende	activerende	werkvormen.
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vaKclusterinG – GeïnteGreerD leren

Binnen	het	geïntegreerd	leren	worden	duidelijke	banden	gesmeed	tussen	de	verschillende	disciplines	(vakken).	
Kennis en inzichten uit verschillende disciplines worden met elkaar verweven. Het doorbreken van de klassieke 
vakkenstructuur laat toe de leerinhouden projectmatig/thematisch uit te werken. Door verbanden te leggen met 
de	overige	vakken	en	het	integreren	van	vakoverschrijdende	competenties	worden	de	lerenden	ideaal	voorbereid	
op	het	uitwerken	van	een	onderzoekscompetentie	of	geïntegreerde	proef	(GIP).

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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THEMAwEKEN

Per schooljaar worden drie themaweken georganiseerd. Gedurende deze weken werken de lerenden vak-, klas- 
en	schooloverstijgend	rond	een	thema:	digitalisering	en	media,	gezondheid	en	relaties,	veiligheid,	duurzame	
ontwikkeling	en	een	jaarlijks	internationaal	project	(zie	verder)	komen	aan	bod.	Deze	activiteiten	maken	deel	uit	
van het pedagogisch programma dat onze school de leerlingen aanbiedt. Deelname hieraan is dan ook noodzake-
lijk	om	de	(transversale)	eindtermen	en	de	leerplandoelstellingen	te	realiseren.

GEÏNTEGREERDE PROEF

De	geïntegreerde	proef	(GIP)	is	een	proef	waar	beroepsvaardigheden,	algemene	kennis	en	communicatievaar-
digheden	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 overeen-
stemming	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.

9

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.



ONzE SAMENwERKINGSVERBANDEN MET SECTOREN, BEDRIJVEN  
en hOGeschOlen/universiteiten

We	werken	als	school	samen	met	een	divers	netwerk	aan	externe	partners.	

SAMENwERKING GEMEENTE BORNEM

Jaarlijks	worden	projecten	in	samenwerking	met	gemeente	Bornem	opgestart	en	uitgewerkt.		De	projecten	
staan in het teken van maatschappelijke uitdagingen die leerlingen vanuit hun leefwereld willen benaderen en 
aanpakken

VLAJO

Vlajo	geeft	een	stevige	boost	aan	de	ondernemingszin	en	ondernemende	competenties	van	jong	talent	in	
Vlaanderen. Ze zijn een ondersteunende partner bij de minionderneming die uitgewerkt wordt door de lerenden 
van de 3de graad handel.

VUB

Ondersteunende partner voor onze lerenden van de derde graad ASO -TSO.  We kunnen er terecht voor projecten 
en	opzoekingswerk	rond	onderzoekscompetenties,	informatie	en	workshops	rond	studiekeuze,	...

Voor onze opleiding mechanisch onderhoud merken we dat wat vandaag nieuw is morgen achterhaald is. 
Daarom werken we als school samen met partners uit de bedrijfswereld om lerenden in contact te kunnen 
brengen met deze nieuwste technologiën.

ANTTEC

Een	hedendaagse	productieomgeving	en	een	doorgedreven	kennis	van	automatisering	zijn	zeker	de	troeven	
van	Anttec,	het	technologiecentrum	van	de	metaalsector	in	Antwerpen.	De	lerenden	van	5	en	6	mechanisch	
onderhoud	gebruiken	de	didactische	infrastructuur	en	de	didactische	knowhow	van	Anttec	om	de	meest	up-to-
date lagertechnieken onder de knie te krijgen.

PIPETECHACADEMy

De	leidingen	en	installaties	voor	gassen	en	vloeistoffen,	die	door	bedrijven	of	industriezones	lopen,	kunnen	
maar	beter	goed	gebouwd	zijn	en	perfect	op	elkaar	aansluiten.	Pijpfitters	zijn	de	specialisten	die	voor	de	bouw	
van	deze	installaties	instaan.	Ze	zorgen	samen	met	de	gespecialiseerde	lassers	voor	de	afwerking	volgens	
uitgetekende	plannen	in	een	omgeving	waar	veiligheid	en	milieuzorg	belangrijk	zijn.	De	pijpfitters	werken	voor	
hooggespecialiseerde	bedrijven	die	onder	andere	in	de	petrochemie,	voeding,	tankbouw	en	machinebouw	actief	
zijn.Onze	lerenden	oefenen	gedurende	een	week	de	basistechnieken	van	het	pijpfitten	aan	de	PipeTech	Academy	
in	Sint-Niklaas.	De	Academy	is	een	volledig	uitgerust	competentiecentrum	waar	ze	kunnen	proeven	van	de	job.	
Materiaal	om	de	leerstof	op	school	verder	in	te	oefenen	kreeg	ondertussen	een	plaats	in	onze	praktijklokalen.	

Andere partners zijn: artesis Plantijn hogeschool, de Karel de Grote hogeschool, thomas more, universiteit 
Gent, universiteit antwerpen, …
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PROJECTEN ROND INTERNATIONALISERING

Sinds 2020 werken we samen met internationale partnerscholen. De lerenden gaan op verkenning rond een 
centraal	thema	en	werken	aan	een	gezamenlijk	project.	Ze	maken	gebruik	van	online	platforms	om	met	elkaar	
in contact te komen en ideeën en resultaten uit te wisselen. De kers op de taart is het bezoek aan/van de 
partnerschool.	Om	het	andere	jaar	gaan	we	internationaal	op	verplaatsing	met	overnachtingen.	De	lerenden	
ontdekken en beleven de cultuur en de taal van het land. Het schooljaar waarin we niet naar het buitenland gaan, 
ontvangen	we	de	partnerschool	en	organiseren	onze	lerenden	de	dichtbij-	activiteiten	binnen	deze	periode.	

PROJECTEN ROND ACTIEF BURGERSCHAP

actief burgerschap en participatie worden als belangrijke meerwaarden en sterktes opgenomen binnen onze 
toekomstgerichte	schoolvisie.	Onze	lerenden	kunnen	in	het	schoolteam	rolmodellen	vinden,	die	zelf	participatie,	
kritisch	onderzoek	en	democratisch	handelen	stimuleren.	Elke	lerende	centraal	plaatsen	en	persoonlijk	
begeleiden	tot	een	actieve	burger	binnen	een	sterk	veranderende	maatschappelijke	context	is	één	van	onze	
kernopdrachten. 

We brengen onze jongeren de basiswaarden van onze democratie bij: het respect voor de overtuiging van 
anderen,	de	vrijheid	om	zelf	keuzes	te	maken	en	de	gelijkwaardigheid	van	man	en	vrouw.	Zo	worden	er	tijdens	
interlevensbeschouwelijke lesmomenten sprekers uitgenodigd die dieper ingaan op deze onderwerpen. Ook 
wordt	er	gewerkt	rond	herinneringseducatie	aan	de	hand	van	een	tweejaarlijkse	uitstap	naar	de	Westhoek	(3de	
graad)	en	naar	het	fort	van	Liezele	(1ste	graad).

wederzijds respect, oprechtheid, gelijkwaardigheid, openheid en betrokkenheid zijn de basiswaarden die in 
GO! atheneum Klein-Brabant worden aangebracht. 

Een	greep	uit	onze	talrijke	projecten:	tijdens	de	“warmste	week”		is	er	de	actie	Strijk	for	life	waarbij	onze	lerenden	
verzorging	zo	veel	mogelijk	geld	inzamelen	voor	het	goede	doel.	De	lerenden	zetten	zich	actief	in	voor	de	Rode	
Neuzen	–	actie	en	engageren	zich	in	het	kader	van	YOUCA	om	een	dag	aan	de	slag	te	gaan	bij	een	bedrijf,	een	
organisatie,	een	overheid	of	een	particulier.	Het	loon	dat	ze	op	die	schooldag	verdienen	gaat	naar	projecten	van	
geëngageerde jongeren in het Zuiden en naar een aantal projecten in België. Lerenden zorgen in het kader van 
MOS	(milieu	op	school)	op	regelmatige	basis	voor	een		zwerfvuilophaling	in	de	straten	rond	de	school.

GEÏNTEGREERDE PROJECTEN
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INTENSIEVE LEERLINGBEGELEIDING OP MAAT

Voor	élke	lerende	op	GO!	atheneum	Klein-Brabant	gaan	we	op	zoek	naar	de	passende ondersteuning om te 
kunnen openbloeien in zijn of haar talent. Leerlingenzorg is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We willen 
een open school zijn met de nadruk op welbevinden en betrokkenheid. Voor elke lerende zoeken we naar de 
juiste	duwtjes	in	de	rug	of	de	nodige	extra	uitdagingen	om	het	leren	blijvend	te	activeren	en	te	ondersteunen.	
Leerlingenzorg situeert zich op GO! atheneum Klein-Brabant op drie niveaus: 
 
-  Preventieve zorg en/of basiszorg	door	de	klastitularis	en	de	vakleerkracht.
			De	klastitularissen	en	de	vakleerkrachten	staan	in	voor	de	eerste	zorg	en	blijven	de	
			spilfiguren.	Men	creëert	een	gunstige	en	optimale	leeromgeving	om	de	lerenden	alle	
			leerkansen	aan	te	reiken.	De	functioneringsgesprekken	tussen	klastitularis	en	lerende
			zorgen	voor	participatie	van	de	lerenden	in	de	eigen	basiszorg.	

-  verhoogde zorg door de leerlingenbegeleider
   Wanneer er meer zorg nodig is, kan de leerlingenbegeleider samen met de lerende, 
   ouders en leerkrachten werken aan een manier om de leerkansen te vergroten. 
   Dit kan gaan over informeren, hulpmiddelen aanbieden ...

-  uitbreiding van zorg met	ondersteuning	van	Centrum	voor	Leerlingenbegeleiding	(CLB)
			Voor	een	aantal	lerenden	is	er	een	grotere	behoefte	aan	een	individuele	aanpak.	
   Samen met de lerende, de ouders, de leerkrachten, de leerlingenbegeleidster, het CLB 
			en	eventueel	externe	hulpverleners	wordt	een	aangepast	zorgplan	opgesteld.

BEGELEIDING EN OPVOLGING
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stuDie- en OnDerwiJslOOPBaanBeGeleiDinG 

Leren gaat om veel meer dan cijfers. In een veranderende maatschappij die meer van de mensen vraagt dan 
alleen maar kennis is het ook belangrijk om vaardigheden zichtbaar te maken. In GO! atheneum Klein-Brabant 
streven	we	ernaar	om	lerenden	inzichten	te	laten	verwerven	in	hun	competenties	en	talenten.	Dit	doen	we	door,	
naast	het	lessenpakket,	een	aantal	activiteiten	te	organiseren	binnen	de	school,	maar	ook	in	samenwerking	met	
externe	partners.	

Enkele	voorbeelden	zijn	onze	individuele	functioneringsgesprekken	tussen	klastitularis	en	lerende,	de	
snuffelstages	en	pieplesjes,	de	iStudy	en	iLike-testen,	onze	AKB	cafés	tijdens	de	middagpauze,	de	SID-IN	beurs	als	
voorbereiding op het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt, de transit schoolverlatersdagen, een beroepenavond, 
de	GWP	(zie	eerder	in	de	brochure),	en	nog	heel	veel	meer.	

ONzE HUISwERKKLAS IN HET OPENLEERCENTRUM

Huiswerk	maken,	niet	alle	lerenden	hebben	de	moed	om	eraan	te	starten.	Misschien	heb	je	geen	computer	of	
geen	internetverbinding	ter	beschikking	thuis	en	die	toch	nodig	om	een	taak	te	maken.	Je	bent	als	ouders	vrij	laat	
thuis en je wil je kind liever niet in een leeg huis zijn taken en toetsen laten voorbereiden. Voor een groepswerk 
afspreken	met	andere	lerenden,	niet	altijd	gemakkelijk	om	een	geschikt	moment	of	een	geschikte	plaats	te	
vinden.

Voor deze problemen biedt GO! atheneum Klein-Brabant een oplossing! Onze lerenden krijgen de mogelijkheid 
om	tijdens	de	middagpauze	(12u50-13u40)	en	na	school	(tot	17u)	individueel	of	in	groep	te	werken	in	het	
openleercentrum	(OLC)	onder	toezicht	van	een	leerkracht	of	secretariaatsmedewerker.	

Ook	tijdens	de	examenperiode	biedt	GO!	atheneum	Klein-Brabant	de	mogelijkheid	om	te	studeren	op	school.	
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HET VERLOOP VAN EEN SCHOOLDAG

*Niet	alle	klassen	hebben	elke	dag	les	tijdens	het	8ste	lesuur.	Sommige	schooldagen	eindigen	om	15u20.

**Tijdens het 9de lesuur vinden er geen lessen meer plaats. Lerenden die dit wensen, kunnen wel nog terecht in
    het Openleercentrum tot 17.00 u.

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag woensdag
1ste lesuur 8.25u tot 9.15u 1ste lesuur 8.25u tot 9.15u
2de lesuur 9.15u tot 10.05u 2de lesuur 9.15u tot 10.05u
3de lesuur 10.05u tot 10.55u Pauze 10.05u tot 10.20u
Pauze 10.55u tot 11.10u 3de lesuur 10.20u tot 11.10u
4de lesuur 11.10u tot 12.00u 4de lesuur 11.10u tot 12.00u
5de lesuur 12.00u tot 12.50u
middagpauze 12.50u tot 13.40u
6de lesuur 13.40u tot 14.30u
7de lesuur 14.30u tot 15.20u
8ste lesuur* 15.20u	tot	16.10
9de lesuur** 16.10u	tot	17.00u
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EVALUATIE EN RAPPORTEN

Kennis	en	vaardigheden	worden	op	regelmatige	basis	en	op	afwisselende	manieren	geëvalueerd.	Als	ouder	kan	u	
de resultaten van uw zoon/dochter opvolgen in Smartschool via ons digitaal puntenboek sKOre. 

Om	de	evolutie	en	groei	van	de	lerende	in	kaart	te	brengen	worden	de	resultaten	van	de	verschillende	periodes	
ook weergegeven in de aangroei op het rapport.

Overzicht van de rapporten

rapport 1 rapport 2 rapport 3 rapport 4 rapport 5

Dagelijks werk 

Permanente	evaluatie	

Cijfers en waarderingen 

SEPT/OKT

Examens	

Dagelijks werk 

Permanente	evaluatie	

Cijfers en waarderingen 

NOV / DEC

Dagelijks werk 

Permanente	evaluatie	

Cijfers en waarderingen 

JAN	/	FEB

Dagelijks werk

Permanente	evaluatie	

Cijfers en waarderingen

MAART	/	APRIL

Examens	

Dagelijks werk 

Permanente	evaluatie	

Cijfers en waarderingen 

MEI	/	JUNI

Op	elk	rapport	ontvangen	de	lerenden	groeigerichte	commentaren	per	vakgebied,	alsook	informatie	over	hun	schoolse	

attitude.		De	klassenraad	formuleert	tevens	een	adviserende	en	oriënterende	commentaar	op	het	rapport.

OUDERCONTACTEN

Vier maal per schooljaar houdt onze school een oudercontact. In oktober, december, maart en juni kunnen alle 
ouders de leerkrachten van hun zoon/dochter spreken over resultaten, gedrag, studiehouding en alle kleine en 
grote bekommernissen.   
Tussentijds	kan	contact	opgenomen	worden	met	de	school	of	door	de	school	om	specifieke	bekommernissen	te	
bespreken.  

15



LEERLINGENRAAD

De	leerlingenraad	wordt	elk	jaar	opnieuw	verkozen	en	vergadert	op	regelmatige	basis.	In	de	leerlingenraad	
worden alle bekommernissen van de lerenden besproken, kunnen er voorstellen gelanceerd worden om 
het leven op school nog aangenamer te maken en kunnen problemen aangekaart worden en oplossingen 
aangereikt. 

De vergaderingen worden begeleid door twee leerkrachten. Er wordt voor een vooraf afgesproken periode 
een	voorzitter	en	secretaris	van	de	leerlingenraad	verkozen.	Het	zijn	deze	lerenden	die	in	naam	van	alle	andere	
lerenden alle soorten onderwerpen kunnen aankaarten bij leden van het schoolteam en onze directeur. 

Er	zijn	al	heel	wat	realisaties	van	de	leerlingenraad	op	onze	school.	Zo	zijn	op	hun	vraag	de	lockers	geplaatst.	
Ook de vergroening van de speelplaats wordt dankzij en samen met hen uitgewerkt. 
Twee lerenden vertegenwoordigen de leerlingenraad op de vergaderingen van de schoolraad.

PARTICIPATIE
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INSPRAAKORGANEN

In	onze	school	wordt	veel	belang	gehecht	aan	de	participatie	van	heel	de	schoolgemeenschap.	
Inspraak is mogelijk via de volgende organen: schoolraad, ouderraad en pedagogische raad.



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

PRAKTISCH

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

2022-2023STUDIEAANBOD
TwEEDE GRAAD

Derde en vierde leerjaar

Domein: ECONOMIE	EN	COMMUNICATIE
Latijn
Economische wetenschappen
Bedrijf	en	Organisatie

Domein: STEM
Natuurwetenschappen
Biotechnieken
Elektriciteit

Domein: MAATSCHAPPIJ	EN	WELZIJN
Maatschappij-	en	welzijnswetenschappen	
Zorg 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
Verzorging BSO

EERSTE GRAAD

Eerste leerjaar 

Eerste leerjaar A
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
Basis-
opties

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

Tweede leerjaar B
Basis-
opties

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

V.U.	Directeur	Karen	Fraters
Lindestraat 123A, 2880 Bornem


