Welkom
U zoekt een school waar uw kind
- centraal staat;
- in een gezonde omgeving de lessen kan volgen;
- gestimuleerd wordt om haar/zijn talenten te ontdekken;
- een sterke basis aan kennis, vaardigheden en attitudes meekrijgt;
- waar de regels op een rechtvaardige en menselijke manier toegepast worden;
- zorg op maat krijgt.
In GO! atheneum Diksmuide heeft u de school gevonden die u zoekt voor uw kind.
De school omvat 2 campussen:
De campus Grauwe Broedersstraat, gelegen in een groene omgeving, omvat de eerste graad A-stroom, 1B en tweede
graad dubbele finaliteit (tso) en de tweede en derde graad doorstroomfinaliteit (aso). Op de campus Kaaskerkestraat
worden de technische afdelingen ingericht, eveneens in een groene omgeving. Deze campus herbergt vanaf de tweede
graad Haar- en schoonheidsverzorging, Zorg en welzijn, Mechanica en Slagerij en daarnaast ook vanaf de derde graad
de richtingen Informaticabeheer, Sociaal technische wetenschappen en Technische slagerij en vleeswaren. Onze richting
Slagerij-Traiteur staat in heel Vlaanderen bekend voor zijn excellente opleiding van de nieuwe generatie slagers en
traiteurs.
Een brede waaier aan richtingen en opties verzekert dat uw kind de juiste keuzes kan maken. De afgelopen jaren
hebben wij ons reeds voorbereid op de onderwijshervorming door het inrichten van ‘Talentmodules’ en ‘Open
leerschool’. Binnen de eerste graad kunnen leerlingen uit 1A en 1B kiezen uit tal van talentmodules die ingericht worden
onder de vorm van twee talentmodules van 2 uur te combineren tot 4 uur.
Deze brochure wil u zicht geven op ons onderwijsaanbod en het dagelijks leven op onze campussen. Wij heten u van
harte welkom.

Namens het voltallige team en de directie

Partners

GO! atheneum Diksmuide
GO! atheneum Calmeyn
GO! atheneum Veurne
GO! atheneum Nieuwpoort
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Kiezen voor GO! Diksmuide, geen moeilijke keuze
Onze visie
In GO! Diksmuide staat de leerling centraal. Dit doen we door onze leerlingen met een passie voor het vak en de
nodige zorg te omringen en hen een veilig en vooral stimulerend schoolklimaat te bieden. We helpen onze
leerlingen het maximale uit zichzelf te halen door hen een sterke basis aan kennis, vaardigheden en attitudes
mee te geven met het oog op de toekomst.

Onze troeven
Traditioneel onderwijs met een 21-eeuwse twist, daar staan wij voor.
Hierbij streven we naar een evenwicht tussen traditionele lesmethodes en
ervaringsgericht leren, met als doel onze leerlingen de nodige competenties
mee te geven om de uitdagingen van onze snel veranderende maatschappij aan
te gaan.
Die 21-eeuwse vaardigheden bevatten onder andere zaken zoals projectmatig
leren, de Open Leerschool en de inzet op het actief burgerschap in onze
brede eerste graad.
Voorbeelden van projectmatig leren zijn de jaarlijkse thematische projecten in
de eerste graad, de geïntegreerde werkperiode (GWP) in alle graden en de
invoering van onze talentmodules in de eerste, tweede en derde graad. Hier ligt
de nadruk op de ontdekking en verdieping van een passie, zoals STEM, robotica, kunst en cultuur, sport, programmeren,
multimedia, Spaans, wetenschap+ …
In de Open Leerschool worden de leerlingen van het eerste en tweede
jaar A-stroom en B-stroom begeleid in hun overstap naar het secundair,
maar ook in de overstap naar de volgende graad. Dit gaat van het maken
van de boekentas en het plannen van hun studietijd tot het oefenen op
hun sociale vaardigheden. Zo coachen we hen in het verwerven van
zelfstandigheid en verantwoordelijkheidszin.
Ten
slotte
dragen
wij
ook
ouderbetrokkenheid
en
leerlingenparticipatie hoog in het vaandel. Zo organiseert de school
meerdere malen per semester contactmomenten met de ouders om hen te
informeren over hun zoon of dochter. Vervolgens kunnen ouders hun stem
op meerdere manieren laten horen. Er is de ouderraad waar ouders zich voor kandidaat kunnen stellen, maar
daarnaast organiseert de school ook Café Athenée. Tijdens dit jaarlijkse evenement worden ouders uitgedaagd om
mee te denken over de toekomst en werking van onze school. Voor de leerlingen zijn er op beide campussen een
leerlingenraad en organiseren wij een 2 keer per jaar een leerlingencontact, waar binnen een individueel gesprek
aandacht is voor studieadvies, welbevinden en studieoriëntering.
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Praktische gegevens
Dagindeling:
Campus Grauwe Broedersstraat
maandag
08u35 – 09u25

dinsdag
08u35 – 09u25

woensdag
08u35 – 09u25

donderdag
08u35 – 09u25

vrijdag
08u35 – 09u25

09u25 – 10u15

09u25 – 10u15

09u25 – 10u15

09u25 – 10u15

09u25 – 10u15

10u15 – 11u05

10u15 – 11u05

PAUZE

10u15 – 11u05

10u15 – 11u05

PAUZE

PAUZE

10u25 – 11u15

PAUZE

PAUZE

11u15 – 12.05

11u15 – 12u05

11u15 – 12u05

11u15 – 12.05

11u15 – 12.05

12u05 – 12u55

12u05 – 12u55

12u05 – 12u55

12u05 – 12u55

MIDDAGPAUZE

MIDDAGPAUZE

MIDDAGPAUZE

MIDDAGPAUZE

13u50 - 14u40

13u50 - 14u40

13u50 - 14u40

13u50 - 14u40

14u40 - 15u30

14u40 - 15u30

14u40 - 15u30

14u40 - 15u30

15u30 – 16u20

15u30 – 16u20

15u30 – 16u20

15u30 – 16u20

Studie en controle op afwezigheden
• Er is eveneens gelegenheid om avondstudie te volgen en dit tot 17u10.
• Er is een streng toezicht op de aanwezigheid van de leerlingen

Campus Kaaskerkestraat:
maandag
08u45 – 09u35

dinsdag
08u45 – 09u35

woensdag
08u30 – 09u20

donderdag
08u45 – 09u35

vrijdag
08u45 – 09u35

09u35 – 10u25

09u35 – 10u25

09u20 – 10u10

09u35 – 10u25

09u35 – 10u25

PAUZE

PAUZE

PAUZE

PAUZE

PAUZE

10u35 – 11u25

10u35 – 11u25

10u20 – 11u10

10u35 – 11u25

10u35 – 11u25

11u25 – 12u15

11u25 – 12u15

11u10 – 12u00

11u25 – 12u15

11u25 – 12u15

MIDDAGPAUZE

MIDDAGPAUZE

MIDDAGPAUZE

MIDDAGPAUZE

13u05 – 13u55

13u05 – 13u55

13u05 – 13u55

13u05 – 13u55

13u55 – 14u45

13u55 – 14u45

13u55 – 14u45

13u55 – 14u45

PAUZE

PAUZE

PAUZE

PAUZE

14u55 – 15u45

14u55 – 15u45

14u55 – 15u45

14u55 – 15u45

15u45 – 16u35

15u45 – 16u35

15u45 – 16u35

15u45 – 16u35

Studie en controle op afwezigheden
• Er is eveneens gelegenheid om avondstudie te volgen en dit tot 17u10.
• Er is een streng toezicht op de aanwezigheid van de leerlingen
Maaltijden:
Vers bereide maaltijden door onze eigen keuken en slagerijafdeling aan € 4,90. Soep aan € 0,60.
Er is ook mogelijkheid tot aankoop van een belegd broodje + soep van de dag voor € 3.
Prijzen kunnen wijzigen na besluit Raad van Bestuur van de Scholengroep.
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Internaat ‘GO! internaat aan de Ijzer’
Onze school biedt de mogelijkheid tot internaat voor alle leerlingen van 6 jaar tot 18 jaar.
Meer info: www.internaat-aan-de-ijzer.be
Tel: 051/ 51 92 61

Bereikbaarheid
Onze beide campussen zijn vlot bereikbaar met de fiets, de bus en de trein. Er zijn ook parkeerplaatsen voorzien voor
wie met de auto komt. Campus Grauwe Broedersstraat ligt op enkele minuten wandelen van het station. Voor de
campus Kaaskerkestraat brengt een schoolbus de leerlingen elke dag van en naar het station.
Courante buslijnen

Courante treinroutes

Diksmuide - Nieuwpoort (41)

Diksmuide – De Panne (Veurne – Koksijde)

Diksmuide – Veurne (32)

Diksmuide – Antwerpen Centraal

Diksmuide – Leke – Oostende (55)

(Kortemark – Lichtervelde – Tielt)

Diksmuide – Merkem – Ieper (20)
Diksmuide – Oostvleteren – Poperinge (24)

* ook bereikbaar met de belbus

Diksmuide – Houthulst – Roeselare (30)
Diksmuide – Kortemark – Lichtervelde (32)
Diksmuide – Torhout – Aartrijke (64)
Inschrijven
Elke dag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Op afspraak is een bezoek / inschrijving thuis ook mogelijk. Tijdens de
zomervakantie is de campus Kaaskerkestraat open voor info en inschrijvingen: de 1e week van juli en vanaf 16 augustus
of digitaal via de website.
Wat neem ik mee: identiteitskaart + (eventueel) BASO-fiche

Contactgegevens
ADMINISTRATIE
Grauwe Broedersstraat 73
8600 Diksmuide

Kaaskerkestraat 22
8600 Diksmuide

051 50 03 66

051 51 92 51

dir.atheneumdiksmuide@go-scholengroepwesthoek.be

dir.atheneumdiksmuide@go-scholengroepwesthoek.be

www.go-diksmuide.be
Like ons op Facebook GO! atheneum Diksmuide
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Schoolkosten
Onze school kan niet voor alle kosten instaan. Voor bepaalde onderwijsactiviteiten en didactisch materiaal zijn wij
genoodzaakt een minimale bijdrage te vragen. Hieronder volgt een indicatieve lijst van de ouderbijdragen die onze
school tijdens het schooljaar kan aanrekenen. Indien nodig kan een spreiding van de betalingen besproken worden. We
vragen om de betaling van facturen uit te voeren binnen de 14 dagen na ontvangst. Bij niet-betaling binnen de 6 weken
wordt het dossier overgemaakt aan de Scholengroep die dit aan een incassobureau doorgeeft.
Betreffende de werkboeken of persoonlijke cursussen die je als leerling nodig hebt: jij en/of je ouders bestellen
deze zelf bij boekenservice Iddink. Je krijgt daartoe een brief van ons met de schoolcode en de werkwijze hoe de
boeken te bestellen. Nieuw ingeschreven leerlingen krijgen deze informatie eind juni toegestuurd. Wie zich inschrijft
vanaf eind juni, krijgt de info meteen mee.
Bijdragelijst per leerling per graad en studierichting
De meeste bedragen worden geïnd via overschrijving, behalve: het voorschot op de vaste jaarvergoeding, kleine
bedragen voor de lessen voeding en de sportdag. Tweejaarlijks trekken we met onze school op GWP (Berlijn, Aken,
Londen, ronde van Vlaanderen,…) Om de kostprijs voor deze activiteiten te drukken zet de school volop in op diverse
acties waar leerlingen voor hun bedrag kunnen sparen.
Voor wat betreft de uitrusting (kledij/accessoires) die nodig is in bepaalde richtingen met technische vakken geldt dat
deze die nodig is in de tweede graad ook nodig is in de derde graad.
Leerjaar

Vaste
bijdrage

Werkboeken
+ modules
ASO / TSO

Kopieën

Uitstappen

Sportdag

1A

130

230

50

50

20

2A

130

200

50

50

20

3de jaar

130

210 / 170

75

75

30

4de jaar

130

140 / 130

75

75

30

5de jaar

130

85 / 170

75

75

30

6de jaar

130

50 / 100

75

75

30

Leerjaar

Vaste
bijdrage

Werkboeken
+ modules
2de graad /
3de graad

Kopieën

Uitstappen

Sportdag

Werkkledij
Uitrusting
2de graad /
3de graad

1B

130

95

70

50

20

-

2B

130

90

70

50

20

50-100

haarzorg

130

25

60

30

30

725 / 50

zorg en
welzijn

130

25 / 50

60

30

30

50

mechanica

130

25

60

30

30

200 / 50

slagerij

130

25 / 55

60

30

30

550 /100

7de jaar

130

65

60

30

30

-
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Onderwijsaanbod
Eerste graad
1ste leerjaar A-stroom

1e leerjaar B-stroom
Talentmodules:

Latijn, STEM wetenschappen, STEM Robotica en ICT, cultuur, sport, voeding en maatschappij, slagerij en horeca,
metaaltechnieken, haarzorg en lifestyle

2e leerjaar A-stroom

2e leerjaar B-stroom

Klassieke talen

Maatschappij en welzijn

Moderne talen en wetenschappen

Stemtechnieken

STEM Wetenschappen

Voeding en horeca

Maatschappij en welzijn
Voeding en horeca

Tweede en derde graad doorstroom (aso)
2de graad

3de graad

Economische wetenschappen

Economie – Wiskunde / Moderne talen

Latijn

Latijn – Wiskunde / Moderne talen

Natuurwetenschappen

Wetenschappen - Wiskunde

Humane wetenschappen*

Tweede en derde graad dubbele finaliteit (tso)
2de graad

3de graad

Slagerijtechnieken

Slagerij en vleeswaren

Maatschappij en welzijn

Sociaal-technische wetenschappen

Biotechnieken*

Informaticabeheer

Tweede en derde graad arbeidsmarktgericht (bso)
2de graad

3de graad

Se na Se

Haar- en schoonheidsverzorging

Haarzorg

Haarstylist

Mechanica

Mechanica

Computergestuurde werktuigmachines

Slagerij

Slagerij en vleeswaren

Fijnkostslagerij - traiteur

Zorg en welzijn

Verzorging

Zorgkundige

*onder voorbehoud van goedkeuring
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Hoe jouw PASSIE een KWALITEIT kan worden?

Eerste graad: mijn passie ontdekken
4 uur per week
Talentmodule bovenop standaard lessenpakket

Latijn, STEM wetenschappen, STEM robotica (ICT), cultuur, sport,
voeding en horeca, voeding en maatschappij, haarzorg en lifestyle,
metaaltechnieken, economie en ondernemen
2 uur per week
OpenLeerschool

Tweede graad: mijn passie verbreden

2 uur per week
Talentmodules bovenop standaard lessenpakket

multimedia, onderzoek en wetenschap, taal en communicatie en
sport en bewegen

Derde graad: mijn passie verdiepen

2 uur per week
Talentmodules bovenop standaard lessenpakket

Spaans, sport, programmeren en wiskunde
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Leer(ling)begeleiding
Zorg
Leerlingen staan centraal in het GO! Atheneum Diksmuide. Daarom staat elk personeelslid klaar om leerlingen en
ouders met raad en daad bij te staan. Daarnaast kan iedereen terecht bij de leerlingbegeleiders die ondersteuning
bieden op verschillende domeinen. Zo helpen we de leerlingen op weg bij het leren en studeren, onder andere in de
open leerschool. Jongeren met bepaalde leer- of aandachtsstoornissen krijgen bij ons begeleiding op maat en
indien nodig een aangepast handelingsplan.
Op het vlak van gezondheid en welbevinden zijn er tal van initiatieven. Zo is er een buddysysteem waar de
laatstejaars leerlingen zorg dragen voor onze eerstejaarsleerlingen. Gezonde voeding, voldoende beweging en preventie
rond gamen, sociale media en andere verleidingen waar jongeren mee in contact komen, staan bij ons centraal.
We hebben ook aandacht voor tegenslagen op het socio-emotionele vlak. Soms is een luisterend oor of wat peptalk
voldoende. Soms ook niet. Daarom werken we nauw samen met externe hulpverleners zoals het CLB en het
ondersteuningsteam NoW.
De deur van de leerlingbegeleiders staat met andere woorden open voor iedereen: leerlingen en hun ouders kunnen
altijd langskomen om problemen van eender welke aard in alle vertrouwen te bespreken. Zo wordt het GO! Atheneum
Diksmuide voor ieder een tweede thuis.

Ondersteuningsteam NoW
Leerlingen met extra noden in onze school worden ondersteund door het aanwezige ondersteuningsteam NoW.
Deskundigen uit het buitengewoon secundair onderwijs staan onze leerkrachten bij op de klasvloer, zodat ook zij de
nodige hulp kunnen bieden aan alle leerlingen. In de mate van het mogelijke passen wij ons aan aan de behoeften van
de leerling. Zo is er bijvoorbeeld een lift ter beschikking voor leerlingen met een fysieke beperking.

CLB
Ten slotte heeft onze scholengemeenschap ook een Centrum voor Leerlingbegeleiding. Dit is een team van experts waar
wij beroep op kunnen doen als schoolteam, maar waar ook ouders en leerlingen steeds welkom zijn met vragen of
problemen over bv. leren en studeren, de onderwijsloopbaan, psychisch en sociaal functioneren en preventieve
gezondheidszorg.
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Op maat
Openleerschool
In OLS wordt aandacht gegeven aan remediëren en
uitdiepen. Leerlingen gaan individueel of in groepjes aan de
slag met lesmateriaal van de verschillende vakken.
Afhankelijk van hun noden en interesses worden door de
leerkracht oefeningen of lesmateriaal klaargezet om de
jongeren extra te ondersteunen of uit te dagen. De
leerlingen gaan binnen deze uren vooral digitaal aan de slag
met google classroom. Ze kunnen hiervoor gebruik maken
van Chromebooks van de school of werken in het
leerlab. Tijdens deze uren worden zij ondersteund door een
klascoach die samen met de leerlingen de planning opvolgt
en hen motiveert en bijstuurt waar nodig.
Tijdens deze lesuren wordt ook extra aandacht besteed aan
de zelfsturende vaardigheden van leerlingen. Van het
leren maken van een boekentas tot het opmaken van een
studieplanning voor de examens, van de werking van ons
brein tot een ideale leeromgeving. Alle thema’s om beter te
kunnen leren komen aan bod.
Tot slot is er in de OLS ook ruimte voor sociale
vaardigheden. Oprecht leren luisteren naar elkaar, respect
hebben voor de ander, je eigen mening op een positieve
manier leren verwoorden …: op die manier werken we aan
een goede klassfeer en maken we van onze jongeren open,
zorgzame en mondige burgers.

Leerlingencontact
Naast het bespreken van het leerproces met de ouders op onze oudercontacten gaan we als klasleraar ook individueel
met de leerlingen in gesprek omtrent hun studieresultaten en leerproces. Op die manier komen zij tot een zelfinzicht
en leren ze voor zichzelf doelen stellen waar zij binnen een vooropgestelde termijn kunnen aan werken. Daarnaast wordt
in deze gesprekken ook gepeild naar het welbevinden van de leerling op school en daarbuiten, en wordt er ook
stilgestaan bij de studiekeuzes naar het volgend schooljaar toe.

Studie- en onderwijsloopbaanbegeleiding
Een goede studiekeuze maken is bepalend voor de schoolloopbaan en het latere leven van onze leerlingen, maar de
juiste keuze maken is niet altijd evident. Dit geldt zowel voor, tijdens of na het secundair onderwijs. Ons team van
leerlingbegeleiders ondersteunt onze leerlingen hierbij en organiseert allerhande activiteiten om voor iedereen een
opleiding op maat te vinden. In het laatste jaar van de eerste en tweede graad wordt dieper ingegaan op de
vervolgstudies, door leerkrachten en leerlingbegeleiders. Tijdens de talentdagen kunnen ze proeven van een andere
richting en tijdens het leerlingencontact worden mogelijke keuzes met de klasleraar besproken.
Ook ouders krijgen de nodige informatie tijdens infomomenten. Alle laatstejaars komen via het project ‘Columbus’
te weten welke richtingen van het hoger onderwijs aansluiten bij hun vooropleiding en hun talenten. Met die bagage op
zak nemen ze deel aan de studie- en informatiedagen van het departement onderwijs en de centra voor
leerlingbegeleiding. Dit traject wordt aangevuld met informatiesessies op school en sprekers van de hogescholen en
universiteiten. Individuele vragen worden beantwoord door leerkrachten, leerlingbegeleiders en het CLB.
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1e graad: talenten ontdekken
A-stroom
De leerlingen met een attest ‘Getuigschrift Basisonderwijs’ zijn verplicht om het 1ste leerjaar A-stroom te volgen. Je
krijgt er les van verschillende leerkrachten en er wordt verder gebouwd op de leerstof uit het basisonderwijs.
In dit 1ste leerjaar A ligt de nadruk zoveel mogelijk op een gelijke start en aanpak voor iedereen, maar is er toch
differentiatie voorzien. Het tempo in de klas ligt hoger dan in de basisschool en er wordt van jou een grotere
zelfstandigheid verwacht.
Welke school je ook kiest, minstens 27 lesuren zijn overal en voor iedereen hetzelfde, een beperkt aantal uren mag je
zelf kiezen en wordt bij ons aangeboden in modules van 2u of 4u die je naar eigen keuze kan combineren tot een pakket
van 4u. Daarnaast worden 2 uur gespendeerd aan differentiatie, remediëring of projecten.

B-stroom
Steek je graag de handen uit de mouwen? Wil je na het secundair onderwijs meteen de stap zetten naar de
arbeidsmarkt? Kies dan voor het beroepsvoorbereidend jaar 1B. In dit jaar zijn leerlingen toegelaten die hun
‘Getuigschrift Basisonderwijs’ niet gehaald hebben. Zij kunnen op deze manier dit getuigschrift alsnog halen en
eventueel nadien overstappen naar het 1ste jaar A-stroom.
In de basisvorming zit 6u techniek. Binnen dit vak maak je kennis met hout, metaal, informatica, voeding, elektriciteit
en kunststoffen. De leerstof wordt projectmatig aangeboden en op een trager tempo gegeven dan in de A-stroom. Je
hebt er minder leerkrachten en 'met je handen kunnen of willen werken' is belangrijk. Je leert er namelijk vooral al
doende, eerder dan uit boeken.

Talentmodules
Binnen zowel de A-stroom als de B-stroom kan een keuze gemaakt worden uit een aantal talentmodules om op
onderzoek te gaan waar de talenten van jouw kind liggen.

Talentmodule
Latijn

2 u* / 4 u

Latijn richt zich tot leerlingen met grote belangstelling
voor taal, cultuur en literatuur. Je maakt kennis met
de eeuwenoude taal van de Romeinen. Je verwerft
inzicht in abstracte taalstructuren, leert op een
probleemoplossende manier met taal omgaan en
verscherpt je algemene taalvaardigheid.

Talentmodule STEM
wetenschappen

2u

Bij STEM wetenschappen kijken we onderzoekend naar
de wereld. Vanuit verwondering ga je op zoek naar
antwoorden voor vragen die we ons stellen. Door te
experimenteren, te observeren, terreinonderzoek uit te
voeren, informatie te verwerven en te verwerken, leer
je om te gaan met wetenschappelijke vaardigheden.

Talentmodule Voeding en
maatschappij

2u

Bij voeding en maatschappij staat de mens
centraal. Je leert basistechnieken voeding en je
leert over een gezonde leefstijl. Daarnaast is er
ook aandacht voor sociale vaardigheden en het
gedrag van en de zorg voor de mens in de
huidige, diverse maatschappelijke context.

Talentmodule Haarzorg
en lifestyle

2u

Ben je bezig met een verzorgd uiterlijk en
kapsels? Heb je interesse in lifestyle en makeup? Ga je graag op zoek naar je persoonlijke
stijl? Je maakt kennis met de belangrijkste
basistechnieken haar- en schoonheidszorgen om
uit te zoeken of dit iets voor jou is.
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Talentmodule STEM
Robotica en ICT

2u

Ben je gebeten door een computervirus? In STEM
robotica ICT leer je een eigen systeem te bedenken
en de eerste kneepjes van robotica, programmeren en
de computertaal. Je leert hoe computers denken en
werken en gaat zelf aan de slag om je eigen robot te
ontwikkelen en programmeren.

Talentmodule
Cultuur

2u

Cultuur is voor de leerlingen de geknipte kans om hun
creatieve mogelijkheden te ontdekken, gebruiken en
ontplooien. Er komen verschillende, creatieve en
artistieke gebieden aan bod die je kunt verkennen en
waarbij je je oefent in het ‘cultureel vaardig zijn’.

Talentmodule
Sport

2u

In sport kunnen die leerlingen terecht die graag
bewegen en die uit zijn op een kennismaking met een
uiteenlopende waaier aan sporten. Je ontwikkelt je
sociale vaardigheden (zoals samenwerken, leiding
durven nemen, afspraken van fair play hanteren,
verantwoordelijkheid nemen, regels aanvaarden,
waarden en normen naleven …) en je leert aandacht
te hebben voor een gezonde geest in een gezond
lichaam.

Talentmodule slagerij en
horeca

2u

Voor leerlingen die graag aan de slag gaan met
voeding en die willen weten hoe ze zelf
eenvoudige, gezonde en lekkere bereidingen
kunnen maken. Je maakt kennis met veelgebruikte
voedingsmiddelen en met technieken uit de hotelen restaurantsector, de brood- en banketbakkerij
en de slagerij.

Talentmodule
Metaaltechnieken

2u

Voor de leerlingen die zich wel eens de vraag
stellen hoe een toestel werkt, de leerlingen die
graag zelf de handen uit de mouwen steken, de
leerlingen die hun eigen creaties écht willen
maken. Bij metaaltechnieken maak je kennis met
je technische vaardigheden en machines.

Talentmodule
Economie en ondernemen

2u

In de module economie en ondernemen proeven
de leerling van de economische relaties in onze
samenleving (de consument, de bedrijven, de
overheid, het buitenland). Ze ontdekken de grote
wereld van de economie tijdens groepswerk en
zelfstandig werk waarbij de leerkracht coach
wordt. Op die manier wordt hun interesse
geprikkeld en hun visie op de maatschappij
verruimt.
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Lessentabellen: eerste jaar A-stroom
Naast de gemeenschappelijke vorming kies je als leerling 2 talentmodules. Het is belangrijk om te weten dat je na het
eerste leerjaar A-stroom nog ongeveer alle kanten uit kan.
1ste jaar

Gemeenschappelijke vorming
Levensbeschouwelijk vak

2

Wiskunde

5

Nederlands

5

Frans

3

Engels

2

Geschiedenis

1

Aardrijkskunde

2

ICT en techniek

2

Natuurwetenschappen

1

Beeld en muziek

2

Sport en gezondheid

2

Totaal gemeenschappelijke vakken

27

Openleerschool

2

Talentmodules

4

Totaal

Talentmodule Latijn

33

2*/4 u

Talentmodule Voeding en
maatschappij

2u

Talentmodule STEM
wetenschappen

2u

Talentmodule Haarzorg en
lifestyle

2u

Talentmodule STEM
Robotica en ICT

2u

Talentmodule Slagerij en
horeca

2u

Talentmodule
Cultuur

2u

Talentmodule
Metaaltechnieken

2u

Talentmodule
Sport

2u

Latijn*+ Stem wetenschappen/Stem robotica
ICT/cultuur/sport
Stem wetenschappen + Stem robotica ICT/ sport/ cultuur/
haarzorg en lifestyle/ slagerij en horeca
Cultuur + Stem wetenschappen/ Stem robotica ICT/ sport/
metaaltechnieken/ Voeding en maatschappij
Stem robotica en ICT + Stem wetenschappen/ cultuur/
metaaltechnieken/voeding en maatschappij/ sport

*

kan gecombineerd worden met STEM wetenschappen of STEM

robotica ICT, cultuur en sport

Sport + cultuur/Stem robotica ICT/Stem wetenschappen/
metaaltechnieken/ voeding en maatschappij
Voeding en maatschappij/ haarzorg en lifestyle/ slagerij en
horeca/ Stem robotica ICT/ sport/ cultuur
Slagerij en horeca/ voeding en maatschappij/
metaaltechnieken/ Stem robotica ICT/ cultuur/ sport

Kaaskerkestraat 22
8600 Diksmuide

Grauwe Broedersstraat 73
8600 Diksmuide

www.go-diksmuide.be

Lessentabellen: tweede jaar A-stroom
2de jaar

Gemeenschappelijke vorming
Levensbeschouwelijk vak

2

Wiskunde

4

Nederlands

4

Frans

3

Engels

2

Geschiedenis

2

Aardrijkskunde

1

ICT en techniek

2

Natuurwetenschappen

1

Beeld en muziek

1

Sport en gezondheid

2

Economische wetenschappen

1

Totaal gemeenschappelijke vakken

25

Openleerschool

1

Talentmodule* (Sport - STEM robotica ICT – Cultuur - Ondernemen)

2

Basisoptie

5

Totaal

33

*indien de basisdoelstellingen niet worden behaald wordt de talentmodule ingezet om te remediëren

Basisoptie
Latijn (klassieke talen)

5u

Latijn richt zich tot leerlingen met een grote
belangstelling voor taal, cultuur en literatuur. Je
maakt kennis met de eeuwenoude taal van de
Romeinen, een stevige basis wordt gelegd op het vlak
van vocabularium en grammatica en we lezen
onmiddellijk originele teksten uit de oudheid.

Basisoptie
Moderne talen en wetenschappen

5u

Deze optie is geknipt voor die leerlingen die zich willen
verdiepen in zowel de moderne talen (2 u) als de
exacte wetenschappen (3 u). De leerlingen leren
meer te doen met taal. Ze communiceren bedreven in
veel verschillende situaties die met hun interesses te
maken
hebben.
Daarnaast
leren
leerlingen
onderzoekend kijken naar de wereld.

Basisoptie
Maatschappij en welzijn

5u

Deze optie richt zich tot leerlingen die sociaal voelend
zijn en die hun sociale vaardigheden verder willen
ontwikkelen.
Je
bestudeert
de
‘mens
en
maatschappij’.
Je
onderzoekt
een
aantal
wetmatigheden uit de sociale wetenschap.
Gezond leven en basistechnieken voeding hoort
ook tot het pakket.

Basisoptie
Voeding en horeca

5u

In de optie ‘voeding en horeca’ maken de leerlingen
kennis met veelgebruikte voedingsmiddelen en met
behandelingstechnieken
uit
de
hotelen
restaurantsector, de brood- en banketbakkerij en de
slagerij. Ze verwerven inzicht in de voedingswaarde
van voedingsmiddelen, in functie van een gezonde
voeding.

Basisoptie STEM Wetenschappen

5u

De leerlingen die zich wel eens de vraag stellen hoe een natuurfenomeen of een toestel werkt; de leerlingen die graag
zelf experimenteren; de leerlingen die hun eigen uitvinding écht willen maken … die leerlingen zitten goed in de
basisoptie STEM-wetenschappen. Ze gebruiken hiervoor wiskunde en wetenschappen en STEMtechnieken. In
de STEM-wetenschappen leren ze hun eigen systeem te bedenken (ontwerpen) en ze zetten daar met overtuiging hun
creativiteit voor in.
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Lessentabellen: eerste jaar B-stroom
1ste jaar

Gemeenschappelijke vorming
Levensbeschouwing

2

Nederlands

4

Frans

2

Engels

1

PAV atelier 1: wiskunde en STEM
Wiskunde, wetenschappen, techniek en ICT

12

wiskunde

4

STEM, ICT en techniek

6

wetenschappen

2

PAV atelier 2: mens en maatschappij
Geschiedenis, aardrijkskunde en burgerschap

2

Beeld en muziek

2

Sport en gezondheid

2

Totaal gemeenschappelijke vakken

27

Talentmodules

4

Openleerschool

2

Totaal

33

Talentmodule
Slagerij en horeca

2u

Talentmodule
Voeding en maatschappij

2u

Talentmodule
Metaaltechnieken

2u

Talentmodule
Haarzorg en lifestyle

2u

Talentmodule STEM
Robotica en ICT

2u

Talentmodule
Cultuur

2u

Talentmodule
Sport

2u

Slagerij en horeca + metaaltechnieken/ voeding en maatschappij/
Stem robotica ICT/ cultuur/sport
Voeding en maatschappij + haarzorg en lifestyle / slagerij en
horeca/ Stem robotica ICT / sport/ cultuur

Haarzorg en lifestyle + voeding en maatschappij/
metaaltechnieken/ Stem robotica ICT/ cultuur
Metaaltechnieken+ slagerij en horeca/ haarzorg en lifestyle/
Stem robotica ICT/ sport/ cultuur

Kaaskerkestraat 22
8600 Diksmuide

Grauwe Broedersstraat 73
8600 Diksmuide

www.go-diksmuide.be

Lessentabellen: tweede jaar B-stroom
2de jaar

Gemeenschappelijke vorming
Levensbeschouwelijk vak

2

Nederlands

3

PAV atelier 1: wiskunde en STEM
(wiskunde, wetenschappen, techniek en ICT)

5

PAV atelier 2 : Mens en samenleving
(geschiedenis, aardrijkskunde en burgerschap)

3

Frans

2

Engels

1

Economische wetenschappen

1

Sport en gezondheid

2

Beeld en muziek

1

Totaal gemeenschappelijke vakken

20

Basisoptie

10

Talentmodule*( sport - STEM robotica ICT – cultuur)

2

Openleerschool

1

Totaal

33
*indien de basisdoelstellingen niet worden behaald wordt de talentmodule ingezet om te remediëren

Basisoptie voeding en horeca

10 u

Slagerij, bakkerij en hotel

10 u

De leerlingen die graag aan de slag gaan met voeding en die willen weten hoe ze zelf eenvoudige, gezonde en
lekkere bereidingen kunnen maken, kunnen terecht in de basisoptie ‘voeding en horeca’. In de basisoptie ‘voeding en
horeca’ maken ze kennis met veelgebruikte voedingsmiddelen en met behandelingstechnieken uit de hotel- en
restaurantsector, de brood- en banketbakkerij en de slagerij.

Basisoptie maatschappij en welzijn

10 u

Zorg en welzijn

5u

Haar- en schoonheidszorgen

5u

De leerlingen worden bewust gemaakt en worden aangezet om te werken aan een gezonde levensstijl, met aandacht
voor lichamelijk, psychisch, sociaal en emotioneel welzijn, gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging …
Bovendien leer je via eenvoudige opdrachten en praktische oefeningen hoe je creatief met die welzijnsaspecten kan
omgaan en hoe dat je persoonlijke lifestyle beïnvloedt.

Basisoptie stemtechnieken

10 u

Mechanica

5u

Stemtechnieken

5u

Doordacht doen en denken met techniek. De leerlingen die zich wel eens de vraag stellen hoe een toestel werkt, de
leerlingen die graag zelf de handen uit de mouwen steken, de leerlingen die hun eigen uitvinding écht willen maken…
die leerlingen zitten goed in de basisoptie STEM-technieken. Ze leren kennismaken met de basisbeginselen van
mechanica en metaal.
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2e graad finaliteit doorstroom: talenten ontwikkelen
De 2de graad doorstroom staat in het teken van de ontwikkeling van de talenten, ontdekt gedurende de 1ste graad. Alle
studierichtingen van de doorstroom willen je enkel en alleen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.

Economische wetenschappen
Zit er een ondernemer in jou? Ben je geboeid door banken, bedrijven, winst
en verlies? Hoe blijft een ondernemer de concurrenten de baas? Hoe kan een
werkgever goede relaties met zijn werknemers onderhouden? Waarom
verdient niet iedereen evenveel? Wil je weten hoe economie deel uitmaakt
van onze maatschappij?
In deze richting krijg je vier uur economie per week: 2 uur handelseconomie
en 2 uur boekhouden. Het ondernemerschap staat centraal in de lessen
economie. Aan de hand van concrete voorbeelden onderzoek je alle aspecten
van de economische wereld en leer je om kritisch na te denken over de
economische actualiteit.
Je zal op een actieve manier aan het werk gezet worden. Via allerlei opdrachten bouw je gaandeweg kennis op. Je leert
informatie opzoeken, lezen en interpreteren. Er wordt ook actief gewerkt met ICT.

Latijn
Spraakkunst en woordenschat worden in de tweede graad
vervolmaakt. Vanaf het derde jaar lezen we uit de werken van de
allergrootste auteurs uit de Romeinse (en westerse)
literatuurgeschiedenis. We verdiepen ons onder andere in de
beroemde “De Bello Gallico” van Julius Caesar, maken de tragische
uitbarsting van de vulkaan Vesuvius van op de eerste rij mee en
maken voor het eerst kennis met de schoonheid van Latijnse
poëzie. Via de teksten dringen we verder door in de leefwereld van
de Romeinen, maar vaak wordt ook de link gelegd met onze eigen
tijd en leven.

Natuurwetenschappen
In de 2de graad worden de wetenschappelijke vakken
opgesplitst in biologie, chemie en fysica, wat een flink pakket
wetenschappen gecombineerd met STEM oplevert.
Hier
bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar
aspecten. Ook het wetenschappelijk denkproces komt aan bod.
Dit betekent: - vaardig zijn bij het experimenteren in een
practicum; - nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een
verslag; - in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te
raadplegen i.v.m. wetenschappelijke thema’s die aanleunen bij
de behandelde leerstof en kritisch omgaan met deze verworven
informatie.

Humane wetenschappen (onder voorbehoud)
Ben je nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot mens en samenleving in tijd en
ruimte. Heb je interesse in je eigen gedrag en dat van anderen? Hou je van maatschappelijk?
Ben je geboeid door de actualiteit? In de richting humane wetenschappen maak je kennis
met 4 wetenschapsdomeinen: filosofie, kunst en cultuur, gedragswetenschappen en sociale
wetenschappen om zo inzicht en analyses te kunnen maken van de maatschappij en de mens
rondom jou.
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2e graad: talentmodules
In het kader van de hervormingen van het secundair onderwijs zetten we in het GO! atheneum Diksmuide volop de stap
naar vernieuwing. Met het oprichten van talentmodules in de 2de graad willen we de studiekeuze van uw kind beter
begeleiden, alsook hun talenten helpen te ontdekken en/of te ontwikkelen. Leerlingen kunnen volgens hun
interesse kiezen uit 1 van onderstaande talentmodules in combinatie met hun gekozen studierichting.

Talentmodule Multimedia

2u

Tijdens ‘multimedia’ leren de leerlingen zelfstandig ICT gebruiken om hun eigen ideeën creatief vorm te geven.
We ontwerpen ons eigen huis, een eigen website, programmeren simpele apps en arcadegames, bewerken
zelfgemaakte foto’s, ontwerpen affiches, …. We maken ook kennis met de Raspberry Pi en Linux. Kortom, we
vervelen ons geen minuut.

Talentmodule Onderzoek en wetenschappen

2u

Tijdens ‘onderzoek en wetenschappen’ voelen we ons een echte wetenschapper. Het volledige gamma van de
wetenschappen komen aanbod: fysica, chemie en biologie (bijv. elektriciteit, een dissectie, … ). We gaan op zoek
naar relevante informatie en verwerken deze. Aan de hand van verschillende proefjes, zoveel mogelijk ook door
jullie zelf aangebracht, zullen we de gegevens gaan testen. Zo kunnen we controleren of onze informatie
inderdaad ook klopt.

Talentmodule Taal en communicatie

2u

Tijdens ‘taal en communicatie’ werken de leerlingen zelfstandig en actief met taal: ze filmen nieuwsreportages en
acteren in kortfilmpjes; er wordt een redactie samengesteld die een schoolkrantje maakt; ze lezen, analyseren en
maken zelf een stripverhaal; … Taal is het allerbelangrijkste gereedschap om kennis te verwerven en menselijke
interactie te laten plaatsvinden.

Talentmodule Sport en bewegen

2u

Tijdens ‘sport en bewegen’ kunnen leerlingen hun passie en talent voor sport verder ontwikkelen. Ze leren om te
werken in team en ontwikkelen doorzettingsvermogen. Er wordt gewerkt aan inzicht in tactiek en fairplay.
Leerlingen leren vaardigheden in verschillende sportdisciplines.

Een aantal vaardigheden noodzakelijk binnen onze maatschappij komen aan bod onder de vorm van projectwerk.
Leerlingen gaan actief en onderzoekend aan de slag met deze competenties.

Project
- Economische en financiële vaardigheden
- Artistieke en culturele vaardigheden
- Actief burgerschap
- OLS en IT vaardigheden
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Lessentabellen: tweede graad doorstroom

Gemeenschappelijke vorming
Sport en gezondheid

2

Levensbeschouwelijk vak

2

Wiskunde

4

Nederlands

4

Frans

3

Engels

3

Historisch bewustzijn

2

Ruimtelijk bewustzijn

1

Natuurwetenschappen en STEM (biologie, fysica en chemie)

3

Project

1

Totaal gemeenschappelijke vakken

25

Talentmodule

2

Specifiek gedeelte
Economische
wetenschappen

Humane wetenschappen

Latijn

Natuurwetenschappen

Wiskunde

1

Filosofie

1

Wiskunde

1

Wiskunde

1

Economie

4

Kunst en cultuur

1

Latijn

4

Biologie

1

Sociale en gedragswetenschappen

3

Chemie

1

Fysica

1

STEM

1

Totaal

32
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2e graad dubbele finaliteit: talenten ontwikkelen
Ben je meer praktisch aangelegd en wil je zowel met je handen als met je hoofd werken, dan zijn de afdelingen in de
dubbele finaliteit iets voor jou. Je krijgt naast algemene vakken ook technische vakken en praktijkvakken. Onze school
biedt je 2 richtingen aan in de 2de graad:

Maatschappij en welzijn
De studierichting maatschappij en welzijn is een studierichting in de dubbele
finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger
onderwijs waar mens en samenleving centraal staan evenals een mogelijke
toegang tot de arbeidsmarkt binnen de zorgsector en medische sector.
Leerlingen leren daarom leerinhouden uit toegepaste psychologie, pedagogiek
en toegepaste biologie functioneel integreren in competenties die belangrijk zijn
bij het omgaan met en zorgen voor kinderen en volwassenen. De
wetenschappen worden niet zuiver abstract en theoretisch benaderd, maar
verwijzen voortdurend naar concrete toepassingen.
Je hebt een brede interesse in mens en maatschappij, bent sociaal voelend en
creatief. In deze opleiding leer je hoe de mens functioneert in de samenleving.
Je kan je talenten inzetten tijdens creatieve en uitdagende opdrachten, alsook
in wetenschappelijke toepassingen.

Slagerijtechnieken
De richting staat in gans Vlaanderen bekend als de zeer kwalitatieve
‘Slagerijafdeling’. De leerlingen halen heel wat prijzen binnen in de
jaarlijks terugkerende wedstrijden.
In de opleiding ‘slagerijtechnieken’ ligt de focus op het aanleren van
basistechnieken die nodig zijn voor eenvoudige versnijdingen en
eenvoudige en lekkere vleesbereidingen. Leerlingen leren zelf
opdrachten plannen, stukken vlees ontvangen, opslaan, verwerken
en portioneren en vleesbereidingen en -producten maken. Dit alles
met aandacht voor voedselveiligheid en HACCP-richtlijnen. Leerlingen
onderzoeken ook de invloed van omgevingsfactoren, grondstoffen,
hulpstoffen en additieven en leren toestellen, messen en materialen
uit de slagerij veilig en correct gebruiken.

Biotechnieken (onder voorbehoud)
Biotechnieken is een wetenschappelijke studierichting uit de dubbele finaliteit binnen het studiedomein STEM.
Leerlingen krijgen een brede algemene vorming en focussen in het specifiek gedeelte op chemie en statistiek. In
tegenstelling tot de theoretische benadering in (biotechnische) wetenschappen uit de doorstroom staan in deze
richting vooral labo- en stemvaardigheden en het analyseren van biochemische productieprocessen centraal.
Leerlingen die kiezen voor deze studierichting houden van chemie, labo-activiteiten en biochemische processen. Ze
werken graag nauwkeurig en hebben oog voor detail. Onderzoeken, analyseren en oplossingen zoeken voor
problemen zijn een kolfje naar hun hand.

Kaaskerkestraat 22
8600 Diksmuide

Grauwe Broedersstraat 73
8600 Diksmuide

www.go-diksmuide.be

Lessentabellen: tweede graad dubbele finaliteit
Basisvorming

Maatschappij
en welzijn

Slagerijtechnieken

Biotechnieken

Levensbeschouwing

2

2

2

Sport en gezondheid

2

2

2

Nederlands

4

4

4

Frans

2

2

2

Engels

2

2

2

Wiskunde

3

3

3

Historisch bewustzijn (geschiedenis)

1

1

1

Ruimtelijk bewustzijn (aardrijkskunde)

1

1

1

Natuurwetenschappen en STEM

2

2

0

Project

1

1

1

OLS en IT
Specifiek gedeelte

20

20

20

Muzikale opvoeding

1

Plastische opvoeding

1

Biologie en anatomie

1

Gedragswetenschappen (toegepaste psychologie en

4

-

Economisch en financiële competenties

pedagogiek)

Gezondheidszorg en welzijn
Gezondheid, zorg en voeding

3/0
3

Slagerij

14

Wiskunde

1

Fysica

1

Chemie

2

Biologie

1

Labo (chemie, fys, bio)

4

Grondstoffen en processen / STEM / project
biotechniek

4

Totaal

33
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2e graad arbeidsmarktfinaliteit : talenten ontwikkelen
Bij de arbeidsmarktfinaliteit ligt het accent meer op de praktijk dan op de theorie. Je krijgt weinig algemene vakken. Je
doet zélf, probeert zélf en krijgt zo ervaring in het beroep. De finaliteit arbeidsmarkt bereidt je voor op de uitoefening
van een beroep en is niet bedoeld als voorbereiding op hoger onderwijs.
Onze school biedt je 4 opleidingen aan in de 2de graad:

Mechanica
Basismechanica is een zeer praktische beroepsopleiding. Basistechnieken als boren, zagen, draaien en slijpen worden
verder ingeoefend. Vaardigheden die meer handigheid vereisen (lassen, snijbranden, solderen, plooien, plaatbewerking,
sanitair) worden ook getraind.
Tijdens de praktijklessen ligt de klemtoon op het verspanen met conventionele machines en de basishandelingen bij het
lassen. Bij het realiseren van projecten wordt systematisch gebruik gemaakt van Soliworks (3D computertekenpakket)
en andere PC applicaties voor tekeninglezen, werkmethode... De 3D-printer is een handige opstap naar het CNCgebeuren…

Haar- en schoonheidsverzorging
Deze praktische opleiding is een voorbereiding op het beroep van haarkapper. Je leert er niet alleen verschillende
haarsoorten kennen, kapsels maken en omgaan met klanten...Je leert ook toestellen en producten veilig en correct
gebruiken. Interesse voor mode, graag omgaan met mensen en een verzorgde houding zijn een must.
Basisvaardigheden als wassen, knippen, kleuren en verzorgen worden aangeleerd op oefenhoofden. Zo raak je al
doende vertrouwd met haarproducten en technieken. Om je kennis te leren toepassen in de realiteit werk je af en toe op
levende modellen.

Slagerij
Van jou wordt vooral belangstelling in de vleessector verwacht. Het leren herkennen van de verschillende delen van de
dieren en bijbehorend het oefenen van diverse versnijdingstechnieken maak deel uit van de basisopleiding van de
kandidaat-slager. In deze graad wordt het versnijden en bewerken van een voorkwartier rund en half varken
aangeleerd. Bij het vers vlees horen ook de vele soorten gehaktbereidingen. Bij de rubriek vleeswaren komen productie
van kopbereidingen, leverbereidingen, de gekookte en de rauwe zouterproducten uitvoerig aan bod. Bij dit alles leer je
rekening houden met hygiëne, veiligheid en efficiënt werken.

Zorg en welzijn
In de 2e graad komt het huishoudelijk werk centraal te staan. Hierdoor wordt het verantwoordelijkheidsgevoel
ontwikkeld, evenals de belangstelling voor het dagelijks leven van gezonde en zieke mensen. Je pakket algemene
vakken is eerder beperkt en je leert voornamelijk al doende. Passie voor mensen is noodzakelijk en hulpvaardig zijn, is in
deze richting zeer belangrijk.
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Lessentabellen: tweede graad arbeidsmarkt

Slagerij

Haar- en
schoonheidsverzorging

Zorg en welzijn

Mechanica

Levensbeschouwing

2

2

2

2

Sport en gezondheid

2

2

2

2

PAV aterlier 1: talen
(Nederlands, Frans en Engels)
PAV atelier 2:
wiskunde en STE(a)M

3

3

3

3

3

3

3

3

PAV atelier 3:
mens en maatschappij

3

3

3

3

Project

1

1

1

1

Specifiek gedeelte

14

14

14

14

Slagerij

20
1

1

Basisvorming

Plastische opvoeding
Muzikale opvoeding

1

Sociale gedragswetenschappen

6

Zorg en welzijn

4

Gezondheid, zorg en voeding

8

Schoonheidsverzorging

3

Haarzorg

16

Mechanica

18

Elektriciteit

2
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34

34
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3e graad aso: talenten uitdiepen
In de 3de graad ASO worden de talenten verder uitgediept. De richtingen in deze graad bestaan telkens uit 2 polen. Alle
studierichtingen van het ASO willen je enkel en alleen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.
Bij ons kan je kiezen uit de polen: Economie, Moderne Talen, Latijn, Wiskunde en Wetenschappen.

Pool Economie
In de derde graad wordt de kennis van het sociaal-economisch denken en handelen verder uitgediept. We analyseren tal
van maatschappelijke verschijnselen vanuit een economisch perspectief. Er worden thema’s van de tweede graad
hernomen en analytischer uitgewerkt.
Het vak economie wordt vanaf de derde graad opgesplitst in bedrijfsbeheer en macro- en micro-economie. Het deelvak
bedrijfsbeheer behandelt de verschillende aspecten van het ondernemen: economisch, juridisch, ethisch en analytische
boekhouding. Binnen het deelvak macro-micro- economie bekijken we waarom bepaalde economieën succesvoller zijn
dan andere in het creëren van materiële welvaart en in de verdeling ervan. Ook de studie van het monetair beleid van
de centrale banken en van de internationale handelsstromen komt aan bod.
Je zal op een actieve manier aan het werk gezet worden. Je leert informatie verwerken in tabellen en grafieken. Je leert
probleemoplossend denken. Geleidelijk aan leer je meer en meer gebruik maken van het internet en van andere ICTtoepassingen.
In het zesde jaar neem je je eigen leerproces in handen aan de hand van een individuele onderzoeksopdracht. Je leert
op deze manier een zelfstandig en gemotiveerd standpunt bepalen over een actueel economisch vraagstuk. Dit
standpunt moet je verwoorden en presenteren zodat je ook je communicatievaardigheden oefent.

Pool Latijn
Wie kiest voor Latijn krijgt een waardevolle culturele, literaire en taalkundige bagage mee, onontbeerlijk voor verdere
studies. Afhankelijk van de combinatie met wiskunde, wetenschappen of talen behoren ontelbare studierichtingen in het
hoger onderwijs en de universiteit tot de mogelijkheden.
Latijn brengt je in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten. De taal geeft je inzicht in de
literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. De lectuur van Latijnse auteurs brengt je
tevens in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de Westerse wereld. Dit vak biedt ook een
uitgesproken culturele vorming (vergelijken van en respect leren opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele
fenomenen) en algemeen historisch inzicht.
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Pool Wetenschappen
De component Wetenschappen omvat vakken als biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht
besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van
feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel
materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren
en evalueren van dit feitenmateriaal.
Met deze component, samen met de component wiskunde kan je zonder twijfel doorstromen naar universitaire studies
als geneeskunde, ingenieurswetenschappen en master in de wetenschappen.

Pool Wiskunde
In de derde graad kan de basiscursus wiskunde uitgebreid worden tot 7u. In deze studierichting klimt het onderwijs in
de wiskunde naar een hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de deelvakken algebra, meetkunde,
analyse, statistiek en kansrekening. Leerlingen die hiervoor kiezen zullen geleidelijk aan zelfstandig leren werken. Zij
moeten vlot met rekentechnieken kunnen omspringen, vindingrijk zijn in het bedenken van oplossingen, zelf initiatief
(durven) nemen, … Dit alles veronderstelt natuurlijk voldoende capaciteiten, interesse, motivatie en de wil om te
werken.

Pool Moderne Talen
Heb je een passie voor talen? Spreek je graag de lokale taal wanneer je op reis bent? Extra lestijden Frans, Engels, Duits
en optioneel Spaans zullen je dan wellicht interesseren. De verschillende vaardigheden wisselen elkaar af. De aandacht
gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal
en de kennismaking met anderstalige literatuur. Accenten liggen op het ontwikkelen van:
- communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen (b.v. leesstrategieën
toepassen, literaire smaak ontwikkelen, …);
- competentie op vlak van taalbeschouwing (analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie,
taalfenomenen, …);
- interculturele competenties (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele
diversiteit onderkennen en respecteren).
Om een aantal talenten verder te verdiepen kun je onafhankelijk van je keuze polen kiezen voor een specifieke
talentmodule, eventueel om reeds een stapje voor te hebben bij je keuze in het hoger of universitair onderwijs.

Talentmodules 3e graad
Talentmodule programmeren

2u

Talentmodule Spaans

2u

Talentmodule Wiskunde/wetenschappen +

2u

Talentmodule sport

2u
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Lessentabellen: derde graad aso

Basisvorming

Economie

Latijn

Wetenschappen

Moderne talen

Wiskunde

Moderne talen

Wiskunde

Wiskunde

LBV

2

2

2

2

2

Sport en gezondheid

2

2

2

2

2

Nederlands

4

4

4

4

4

Frans

4

3

4

3

3

Engels

3

2

3

2

2

Duits

2

Geschiedenis

2

2

2

2

2

Aardrijkskunde

1

1

1

1

1

Wiskunde

3

7

3

7

7

Natuurwetenschappen

2

2

Toegepaste informatica

1

1

2

Biologie

1

1

1

Chemie

1

1

1

Fysica

1

1

1

Specifiek gedeelte
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Economie

26
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4
4

Biologie

+1
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+1

Fysica

+1

Aardrijkskunde

+1
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2
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3e graad tso: talenten uitdiepen
Informaticabeheer
Je hebt een bijzondere interesse voor informatica, zowel hardware als software, voldoende aanleg voor wiskunde en
interesse voor talen. De leerlingen die de richting Informaticabeheer kiezen zijn meestal vertrouwd met eenvoudige
toepassingen op PC of zijn gefascineerd door de uitdagingen van de informatiemaatschappij. Deze richting bereidt voor
op de arbeidsmarkt, maar is zeker ook gericht op het verder studeren.
Aandacht wordt geschonken aan installatie en onderhoud van pakketten, analysevaardigheden, netwerken, internet
evenals webdesign, kennis van programmeertalen en praktische ontwikkeling van toepassingen. Tijdens de GIP
(geïntegreerde proef) komt dit alles tot zijn recht in de realisatie van een project. In de stageperiode komt men in
contact met de arbeidsvloer en de praktische toepassing van de beginselen van bedrijfseconomie.

Bij de modernisering van de derde graad zal deze richting tot de doorstroomfinaliteit behoren ipv de dubbele finaliteit.

Sociale en technische wetenschappen
In deze studierichting is, naast een algemene vorming, vooral een menswetenschappelijke en een
natuurwetenschappelijke vorming belangrijk. De mens en zijn leefomgeving vormen het onderwerp van een
doorgedreven studie: gezin en samenleving, hygiëne en gezondheid, economie en recht, welzijn en ontwikkeling,
voedsel- en andere levensbehoeften, communicatie en samenwerking, marktgebeuren en verkoop. De opleiding biedt
een brede algemene vorming en leert je hoe de mens functioneert in de samenleving. Je leert sociale activiteiten
organiseren aangepast aan verschillende doelgroepen en contexten. Je verwerft vaardigheden en inzichten in
communicatie, verschillende vormen van expressie… Je leert over sociale contexten en diversiteit binnen de
samenleving, leerprocessen (waarneming, geheugen, intelligentie…).

Slagerij en vleeswaren
Deze richting heeft als doelstelling bekwame vakmensen te vormen. Onze school staat dan ook in heel Vlaanderen
bekent om zijn kwalitatieve ‘Slagerijafdeling’. Naast de technologie van de grondstoffen, de technieken, de
werkmethodes en -middelen, de apparatuur en de actualiteit in verband met het beroep, gaat heel wat aandacht uit
naar bedrijfsvoering en -beheer. De afgestudeerde slager moet immers als zelfstandige en als werknemer kunnen
functioneren.
In de ambachtelijke slagerij vindt niet alleen de productie plaats maar ook de verkoop in eigen beheer (didactische
winkel). In onze eigen didactische winkel leer je in de 3de graad ook omgaan met klanten en wordt aangeleerd hoe
de bediening vlot en juist verloopt.
Naast theoretisch-technische en praktische vaardigheden zijn sociaal-communicatieve, commerciële en leidinggevende
vaardigheden belangrijk. De kennis van de tweede graad wordt uitgediept en uitgebreid met kennis van methodes en
technieken, producten en productieprocessen, voedingswetenschappen, bedrijfsorganisatie, automatisering, milieu- en
energiebeheer, veiligheid en hygiëne, marketing …, dit alles in verband met vleeswaren, verkoopsklare gerechten,
panklare gerechten, verse vleesbereidingen en meeneemmaaltijden. De stages bij een zelfstandige ambachtelijke slager
of in de slagerijafdeling van een distributiebedrijf zijn een inleiding in de beroepenwereld waar leerlingen de
arbeidsomstandigheden en -voorwaarden leren ervaren.
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Lessentabellen: derde graad tso
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2
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6
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9
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3e graad bso: talenten uitdiepen
In het beroepssecundair onderwijs ligt het accent meer op de praktijk dan op de theorie. Je krijgt weinig algemene
vakken. Je doet zélf, probeert zélf en krijgt zo ervaring in het beroep. Het beroepssecundair onderwijs bereidt je voor op
de uitoefening van een beroep en is niet bedoeld als voorbereiding op hoger onderwijs.

Werktuigmachines en
Computergestuurde werktuigmachines
In de 3de graad komen de specifieke
bewerkingen aan de conventionele
machines aan bod (zoals tandwielfrezen,
vormdraaien, slijpen, kotteren, …) Vanaf
het 5de jaar wordt het verspanen met de
Teachin
en
CNC-machines,
het
vervaardigen van constructies en TIGlassen geïntegreerd. De bedrijfsstages zijn
de link met de bedrijfswereld. Tijdens
deze stages streven we, samen met de
bedrijven, naar het aanleren van een
gepaste werkattitude.
In het 7de specialisatiejaar krijgt de bedrijfsstage een prominente plaats in de opleiding. Tijdens deze stage wordt je stap
voor stap klaargestoomd voor een boeiende loopbaan in een innovatieve sector. Na het slagen in het 7de jaar ontvang je
het diploma ‘Secundair Onderwijs’.

Haarzorg en Haarstilist
Kapper word je niet van vandaag op morgen. Het is een beroep
waarvoor heel wat kennis vereist is. Er zijn een aantal specifieke
basiscompetenties die je tijdens je studies aanleert. Die zijn heel breed
want je takenpakket als kapper is even gevarieerd als de job zelf. Een
shampoo toepassen en het haar verzorgen, knippen, krullen, drogen,
kleuren, brushen, afwerken, handen en gelaat verzorgen zijn zowat het
basispakket, maar er komt heel wat meer bij kijken... Zelf kapsels
ontwerpen en je klanten een exotisch of feestkapsel geven hoort er ook
bij. Een baard onderhouden, bijknippen of scheren staat op het
programma. Om dat allemaal voor elkaar te krijgen, moet je handig zijn
met kam, droger, schaar, enz. Je werkt met verschillende producten, die
je door en door kent (shampoo, lak, enz.). Het volstaat trouwens niet
om er zelf mee overweg te kunnen, ook advies geven en ze verkopen,
maken deel uit van de job!
Op persoonlijk vlak ben je flexibel, zelfstandig, besluitvaardig, een
teamspeler en kan je goed plannen en organiseren. Je hebt gevoel voor
esthetiek en bent bereid om te leren. Je bent discreet, handig,
kwaliteitsbewust, ordelijk en netjes, nauwkeurig en sociaal. Je merkt
het: een topkapper heeft heel wat kwaliteiten in huis.
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Slagerij en Verkoopklare gerechten – slagerij fijnkost-traiteur
In de 3de graad wordt bij het vers vlees het achterkwartier van rund, kalf en het lam afgewerkt alsook een hele resem
aan panklare gerechten. Al doende leer je basisbereidingen klaarmaken en je eindproducten mooi presenteren. Bij de
rubriek vleeswaren gaat alle aandacht naar de productie van diverse kookworst- en droge worstsoorten aangevuld met
praktische oefeningen i.v.m. garneren en etaleren. Als kers op de taart kan je de opleiding 7de specialisatiejaar volgen
‘Fijnkost-traiteur’. Naast een uitgebreide productie aan traiteurgerechten wordt er bijgaand heel veel aandacht besteed
aan het afwerken en presenteren van vers vlees en allerlei bijproducten. Aanvullend wordt er ook verkoopkunde,
marketing en management bijgebracht. In onze eigen didactische winkel leer je in de 3de graad ook omgaan met
klanten en wordt aangeleerd hoe de bediening vlot en juist verloopt. In deze graad zijn er ook nog heel wat uren stage
op de werkvloer voorzien waar competenties verder kunnen ontwikkeld worden.

Verzorging – Bejaardenzorg/zorgkundige
In de 3de graad komen sociale, pedagogische en verzorgende aspecten aan bod. Tijdens de stages worden deze
aspecten in praktijk omgezet, de jonge en oudere zorgvrager zijn hier de doelgroep. De leerlingen werken in team en
leren creatief nadenken.
Na het 7e jaar thuis- en bejaardenzorg (attest zorgkundige) kunnen de leerlingen aan de slag in een woon- en
zorgcentrum of in de thuiszorg. Leerlingen kunnen na het 7de jaar zorgkundige verder studeren in de richtingen HBO5
verpleegkunde of bachelor verpleegkunde.
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LESSENTABELLEN: derde graad bso
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Campus Kaaskerkestraat

Wanneer?
Zaterdag 26/2: 9u-12u
Zondag 27/3: 9u-15u
Donderdag 21/4: 16u-19u
Dinsdag 24/5: 16u-19u
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