
atheneum
GO! Erasmus

Eerste graad



Inhoudstafel
Voorwoord

Campus GO! Erasmus

Wat er uniek is aan het secundair onderwijs?

Wat bieden wij?

Kiezen na de eerste graad

Algemene informatie

GWP

Zorg op het atheneum

Enkele troeven 

Sociale media

Hoe kom je naar school?

Welkom op atheneum GO! Erasmus

In deze brochure vind je wat atheneum GO! Erasmus jou te bieden heeft. Jouw opleiding in

het secundair onderwijs is van essentieel belang voor je latere studiekeuze en/of je

beroepsleven.

Daarom begint je toekomst hier!



Voorwoord
Op zoek naar een school met extra aandacht voor de talenten van de
leerlingen?

Beste (toekomstige) leerling
Beste ouder

Als u kiest voor onze school, dan kiest u voor een topschool! Een school die
innovatief te werk gaat, waar het leerplezier hoog in het vaandel wordt
gedragen, waar de betrokkenheid van zowel leerlingen, leerkrachten als ouders
groot is en waar talenten worden ontdekt en verder worden ontwikkeld.
1 september 2023, is de datum waar de nieuwe eerstejaars reikhalzend naar uitkijken. 
Die dag zetten ze hun eerste stappen op atheneum GO! Erasmus. 
Ons leerkrachtenteam staat klaar om elke leerling van kwalitatieve lessen te voorzien.

We bieden gevarieerde studierichtingen, met oog voor creativiteit, zorg en ondersteuning
(zowel op het gebied van leermoeilijkheden, maar ook op emotioneel vlak). Je kan in de A-,
maar ook in de B-stroom zelf je talentmodules kiezen en de vakken. Waarin je je wenst te
verdiepen. We zijn ervan overtuigd dat wanneer je zelf kunt kiezen je je beter in je vel voelt.
Een persoonlijke benadering van elke leerling zorgt ervoor dat je in onze school niet verloren
loopt.

Nog niet overtuigd? Kom gerust eens langs of maak een afspraak.

We maken met plezier tijd voor je vrij.

Tot binnenkort!

Soronja De Windt        Ian Piette
Directeur                       Coördinator

Voltallige leerkrachten team



Twee scholen
1 campus
Bij ons kan je terecht van de eerste kleuterklas tot het 7de middelbaar. Niet alleen geeft een
vertrouwde omgeving je rust en optimaal leerplezier, maar ook onze extra aandacht voor het
welbevinden van de leerlingen speelt hier een belangrijke rol in.
Onze school staat voor het feit dat je jezelf kan zijn en je talenten ten volle kan benutten en
ontwikkelen.



Wat is er uniek in het
secundair onderwijs? 
De leerstof in het secundair onderwijs vindt enerzijds aansluiting bij de geziene leerstof 
van de basisschool, maar bevat anderzijds ook nieuwe vakken (zie lessentabellen).

Daarnaast zijn er nog een aantal belangrijke verschillen in de verwachtingen naar leerlingen toe.

-  Zelfstandigheid: er wordt van de leerlingen een grotere zelfstandigheid verwacht inzake het
studeren, het maken van taken, het meebrengen van materiaal, het in orde houden van mappen …
Hier zal dan ook in de eerste weken van het schooljaar extra aandacht aan besteed worden.

- Verantwoordelijkheid: net zoals bij de grotere zelfstandigheid die van de leerlingen wordt
verwacht, wordt ook een grotere verantwoordelijkheid bij de leerlingen gelegd. Leren omgaan met
vrijheid is een belangrijke opgave voor elke jongere in onze maatschappij. In het secundair
onderwijs hebben de leerlingen een grotere vrijheid en het spreekt dan ook voor zich dat ze
moeten leren verantwoordelijk met die verworven vrijheid om te gaan.

Het GO! onderscheidt zich van de andere onderwijsverstrekkers door zijn eigen pedagogisch
project. Hier geen ‘hokjesdenken’: leerlingen, zowel jongens als meisjes, van welke komaf of stand
ook, werken SAMEN aan de maatschappij van morgen!



Wat bieden we in het
eerste jaar? 

Modernisering secundair
onderwijs
Vanaf september 2019 startte de uitrol van de
modernisering van het secundair onderwijs te
beginnen met het eerste jaar.
Alle leerlingen uit het eerste jaar krijgen nu een
basispakket van 27 lesuren.
Daarnaast richten we ons op de talenten en
noden van onze leerlingen aan de hand van
talentmodules. 

Talentmodules
De kans om jouw talent 
en interesse verder te ontwikkelen.

Versterken en verdiepen
Tijdens de verdieping dagen we de
leerlingen uit en laten we hen op zoek
gaan naar hun talenten.
Leerlingen die nood hebben aan extra
ondersteuning om de basisvorming bij te
werken krijgen die mogelijkheid tijdens de
module versterking.
Er zal in deze module ook aandacht worden
geschonken aan onder meer het leren
werken met Smartschool, het leren leren,
leren plannen en het maken van de
schooltas.

"Talenten moeten optimaal benut kunnen worden en gebreken werken we
samen weg."



1B1A

Overzicht van de
lessentabellen 

"De school waar elk talent telt."
 



1ste jaar STEM-Wetenschappen (1A)

1ste jaar Latijn (1A)

Overzicht
talentmodules 1ste jaar 

Boeiende geschiedenis, verbonden met de 
 geschiedenis van ons land en ons continent,
Europa.
Goden en helden, films en videogames.
Cultuur vroeger en nu.
Ontwikkeling van de kritische zin.
Latijn leert je ‘leren’ via de analytische
werkmethode.
Creatieve taalvaardigheid via het vertalen van
Latijnse teksten naar het Nederlands.
Hulpmiddel bij het aanleren van moderne talen
door de talrijke afleidingen.
Wereldliteratuur, Griekse filosofie, klassiek drama, 
 Romeins recht.

Qui, quae, ut?

Op onze school kan je kiezen voor de talentmodule
Latijn, aangevuld met een andere talentmodule van 2
uur (STEM-wetenschappen, Voetbal, Creatief met taal
of Culinair).

Latijn is zeker de moeite waard. Alhoewel de taal niet
meer actief gebruikt wordt, is de richting meer dan
levend. 
Enkele troeven?

Voorbereiding op hogere (vaak universitaire) studies.

Kennismaken met het labo op een interactieve
manier
Onderzoek van de schoolbiotoop
Werken met Microbit
Creatief aan de slag met afval en bioplastic
maken
Zelf kristallen maken
Scheiden van mengsels

Science, Technology, 
Engineering and Mathematics.

Op onze school kan je kiezen voor de
talentmodule STEM-Wetenschappen aangevuld
met een andere talentmodule van 2 uur (Latijn,
Omnisport, Crea, STEM-technieken).

Ben jij geboeid door wetenschap? Word jij de
nieuwe Einstein? Of wil je gewoon op een toffe
manier dingen leren over wetenschap? Hou je ook
van coderen en logisch denken? Kies dan zeker
voor STEM-wetenschappen!

We werken op een zeer vernieuwende en
interactieve manier. 
Enkele voorbeelden van mogelijke STEM-
onderwerpen:         

STEM-wetenschappen sluit dus prachtig aan bij
de nieuwsgierigheid, creativiteit en het oplossend
denkvermogen van jongeren.



1ste jaar Creatief met taal
(1A)

1ste jaar STEM-Technieken (1A)

Je bent sterk geïnteresseerd in techniek en
technologie in de sectoren mechanica en
elektriciteit. 
Je houdt ervan om probleemoplossend te leren
denken en handelen, en je zoekt creatieve
oplossingen. 
Je lost graag technische problemen i.v.m.
mechanica en elektriciteit op een praktische
manier op.
In deze richting leer je ontwerpen, onderzoeken en
ontdekken. 
Je probeert dingen uit, stelt vragen en gaat actief
aan de slag. 

Op onze school kan je kiezen voor STEM-technieken 
 aangevuld met een andere talentmodule  van 2 uur
(STEM-wetenschappen, Voetbal, Creatief met taal of
Culinair).

In deze verdiepingsmodule maak je uitgebreid kennis
met twee belangrijke vakgebieden uit de nijverheid:
mechanica en elektriciteit. Hierbij ligt de nadruk op
praktische toepassingen.

We begeleiden de leerlingen bij het onderzoeken van
eenvoudige, technische systemen, het ontwerpen, het
maken en het gebruik ervan. Je leert over elektrische,
mechanische en informatie verwerkende systemen
en sturingen.

Zo gaan de leerlingen later ondervinden welk
vakgebied het best bij hen past om een verdere
carrière uit te bouwen. Dit kan als voorbereiding op de
latere job of verdere studies.

Koken in het Frans / Engels.
Wenskaarten maken met een Franse of Engelse
tekst.
Samen een lied maken in een andere taal. 
Een rondleiding geven in het Frans/Engels.

Bonjour, hello, hallo

Op onze school kan je kiezen voor 
Creatief met taal aangevuld met 
een andere talentmodule van 2 uur 
(Latijn, Omnisport, Crea, STEM-technieken).
Doe jij graag talen? En ben je graag 
creatief bezig? Dan is Creatief met taal
zeker iets voor jou!

Hierbij wordt creatief en vakoverschrijdend 
te werk gegaan waarbij verschillende
taalvaardigheden aan bod komen.

We werken voornamelijk in het Frans of in het 
Engels, maar er komen zeker ook andere talen aan
bod!

Enkele voorbeelden:
Filmpjes maken met de iPad in het Frans / Engels

Ook jij hebt inspraak in de thema’s die we in de lessen
zullen behandelen. 

See you next year?! A l’année prochaine?!



1ste jaar Omnisport (1A en
1B)

1ste jaar Voetbal (1A en 1B)

De droom van de jonge voetballer

Op onze school kan je kiezen voor voetbal, aangevuld
met een andere talentmodule van 2 uur (Latijn,
Omnisport, Crea, STEM-technieken).
 
In de talentmodule voetbal kan je je focussen op je
favoriete sport waarbij je je techniek verfijnt. Hierbij is
er oog voor onder meer balvaardigheid, afwerken op
doel, aanvallen en verdedigen.

In deze module gaat de aandacht niet naar het
individuele, maar naar fair play en het groepsgevoel.

Meneer Van Hyfte is jouw coach tijdens deze module.
Wist je dat hij jeugdtrainer geweest is bij KAA Gent en
nu bij Club Brugge? 

Proeven van sport

Op onze school kan je kiezen voor 
omnisport, aangevuld met een ander 
talentenvak van 2 uur 
(STEM-wetenschappen, Voetbal, Creatief 
met taal, Culinair).

Ben je een echte sportieveling en ontdek 
je graag nieuwe sporten? Kies dan zeker 
voor de module omnisport om je op 
sportief vlak volledig te kunnen uitleven. 
Onze leerkrachten coachen je en geven
regelmatig feedback. Op die manier leer je wat je
talenten en interesses zijn. 

Je leert hoe beweging en sport deel uitmaken van
een gezonde levensstijl.

Je specialiseert je niet in één bepaalde sporttak,
maar je ontwikkelt je motorische vaardigheden
aan de hand van verschillende sporten.

Hierbij worden ook de sociale vaardigheden
ontwikkeld (fairplay, samenwerken, aanvaarden
van regels …)



1ste jaar Crea (1A en 1B)

1ste jaar Culinair (1A en 1B)

Hmm da's lekker

Op onze school kan je kiezen voor Culinair, aangevuld
met een ander talentmodule van 2 uur (Latijn,
Omnisport, Crea, STEM-technieken).

Wie niet alleen graag eet, maar er ook van droomt
om een heuse keukenprins(es) te worden, is in de
talentmodule Culinair aan het juiste adres.

Je leert hier niet alleen de basistechnieken, je leert er
ook over gezonde voeding en hoe je je kunt
ontwikkelen tot een uitstekende gastvrouw of
gastheer. 

Je zult merken dat er flink wat zal worden
samengewerkt en dat je ook flexibel en creatief uit de
hoek zal mogen komen.

Laat je verbeelding werken

Op onze school kan je kiezen voor 
crea, aangevuld met een ander 
talentmodule van 2 uur 
(STEM-wetenschappen, Voetbal, Creatief 
met taal, Culinair).
 
Ben jij de nieuwe Panamarenko, Banksy 
of Salvador Dali? 

In de talentenmodule Crea kun je je creativiteit
helemaal de vrije loop laten. 

Tijdens deze module wordt er getekend, geschilderd,
geknutseld en worden allerlei fijne kunstwerken
gemaakt.
Er is ook ruimte om te experimenteren met fotografie.

Klinkt dit als muziek in je oren?
Dan is deze talentmodule op jouw lijf geschreven.



1B Nestklas

Op deze school  kiezen we voor een ‘nestklas’ in 1B.
   
1 groep leerlingen zitten samen in 1 lokaal met een
afgesloten instructieruimte en een grote werkruimte
ingericht naar de noden van de leerlingen.

De leerlingen zitten samen onder begeleiding van 3
leerkrachten.

Werkvormen zijn op maat van de leerling en er is aandacht
voor differentiatie: elke leerling leert op zijn eigen niveau en
op eigen werktempo.

Er is aandacht voor remediëring.

Er is een directe opvolging van welbevinden en leerwinst.

Er is veel aandacht voor groei in zelfredzaamheid en
verantwoordelijkheidszin (zo is er o.a. een taakverdeling en
gebruik van werkschema’s).

Het rapport wordt opgemaakt in niveaus, zo krijgen de
ouders een duidelijk overzicht in welke mate de eindtermen
verwerkt zijn.

Het eerste leerjaar B-stroom is een leerjaar dat het
mogelijk maakt voor de leerling om zijn getuigschrift
van het basisonderwijs te behalen. Het volgend
schooljaar ga je over naar het tweede
beroepsvoorbereidend leerjaar of kan je eventueel
de overstap maken naar het eerste leerjaar A. Het
eerste leerjaar B is een soort van brugklas. 

"Wie liever praktisch aan de slag gaat zal in 1B zeker zijn ding vinden"
 



Wat bieden we in het
tweede jaar? 

Modernisering secundair
onderwijs
Alle leerlingen uit het tweede jaar krijgen een
basispakket van 25 lesuren in de A-stroom en
20 lesuren in de B-stroom.
Daarnaast bieden we verschillende
basisopties aan die verder bouwen op de
kennis die je in het eerste jaar verworven hebt. 
Ook op jullie talenten blijven wij inspelen in de
vorm van talentmodules.

Talentmodules
De kans om jouw talenten en
interesses verder te ontwikkelen zoals
we dit ook kennen vanuit het eerste
jaar.

Basisopties
We willen je door het aanbieden van de
basisopties goed informeren zodat je later
een goede studiekeuze kunt maken om een
succesvolle schoolcarrière uit te bouwen.
We doen dit op basis van observatie, maar
we gaan ook bij jou op zoek naar je
capaciteiten, talenten en interesses.
.

"Talenten moeten optimaal benut kunnen worden en gebreken werken we
samen weg."



2B2A

Overzicht van de
lessentabellen 

"De school waar elk talent telt."
 



Moderne talen en wetenschappen
(2A)

Klassieke talen (2A)

Overzicht basisopties
tweede jaar 

Klassiek en meer dan boeiend

Op Erasmus kan je kiezen voor de basisoptie klassieke
talen, aangevuld met een talentmodule (Economie
en organisatie, Crea, Culinair, Omnisport, Voetbal).

In het 2de jaar kan je kiezen voor de basisoptie
Klassieke talen.
Er wordt verder gebouwd op hetgeen in het eerste
jaar is gezien tijdens de talentmodule Latijn. Alle
troeven blijven behouden. 

Nieuw is dat naast uitbreiding van de Latijnse
woordenschat en grammatica er in het 2de jaar ook
heel wat aandacht wordt besteed aan Grieks. Daar
heeft de modernisering van het secundair voor
gezorgd. Je leert het Griekse alfabet, je kan vlot Grieks
lezen en ontdekt tal van afleidingen in moderne talen.

Deze basisoptie betekent trouwens een grote
meerwaarde om andere talen aan te leren. In deze
basisoptie word je ook gestimuleerd om regelmatig te
studeren. Cultuur en literatuur uit de klassieke
oudheid zijn vaste pijlers. Bovendien krijg je ook inzicht
op de invloed van de Grieken en de Romeinen op de
hedendaagse cultuur.

Geboeid door deze klassieke talen en culturen? Ga je
een extra uitdaging niet uit de weg? Dan is de
basisoptie klassieke talen beslist iets voor jou!

Modern en straf.

Op Erasmus kan je kiezen voor de basisoptie 
moderne talen en wetenschappen, aangevuld met
een talentmodule (Economie en organisatie, Crea,
Culinair, Omnisport, Voetbal).

Heb je feeling voor talen en ben je creatief met taal?
Wil je je verdiepen in de (sociale) media zowel in het
Nederlands, het Frans als het Engels?

Wil je oefenen op leesvaardigheid en tekstbegrip en je
laten onderdompelen in een Engels of Frans taalbad?

Gaat bij jou al een lamp branden als je nog maar het
woord wetenschappen hoort? 

Dan ben je bij de basisoptie moderne talen en
wetenschapen aan het juiste adres.

Je onderzoekt hoe mensen door hun taal tot een
groep of cultuur behoren. Je onderzoekt
wetenschappelijke verschijnselen en ideeën. Je
ontdekt waar natuurwetenschappen een belangrijke
rol spelen.

Je krijgt een heus wetenschappelijk bad door te
duiken in de fascinerende wereld van biologie, fysica
en chemie.



STEM-Wetenschappen (2A)

STEM-technieken (2A en 2B)

Heb je grote interesse voor techniek?
Ben je creatief?
Wil je meer weten over mechanica, elektriciteit en
hout?
Hou je ervan om niet alleen te denken, maar ook
te doen?
Wil je graag zelf ontwerpen maken?
Heb je zin om uit te zoeken hoe toestellen in elkaar
steken?

Techniek en technologie

Op Erasmus kan je kiezen voor de basisoptie STEM-
technieken, aangevuld met een talentmodule
(Economie en organisatie (A-stroom), Culinair, Crea,
Omnisport, Voetbal).

Zoek niet verder, want dan is STEM-technieken
helemaal jouw ding.

In de A-stroom leer je vooral zelf onderzoeken en
probleemoplossend te werken door gebruik te maken
van heel wat wiskundige methoden.

In de B-stroom gaat de aandacht vooral naar het
realiseren van de technische systemen, het gebruik
van allerlei machines, toestellen en gereedschappen
en het inzetten van nieuwe technologieën zoals 3D-
printen.

Heb je grote interesse voor wetenschap en
technologie?
Bekijk je de dingen graag op een
wetenschappelijke manier?
Ben je dol op grafieken?
Bedenk je graag creatieve oplossingen?
Zet je deze ideeën graag om in prototypes?
Zin om met methodes aan de slag gaan waarbij je
op onderzoek gaat?

Een ware ontdekking

Op Erasmus kan je kiezen voor de basisoptie STEM-
wetenschappen, aangevuld met een talentmodule
(Economie en organisatie, Crea, Culinair, Omnisport,
Voetbal).

Zoek niet verder, want dan is STEM-wetenschappen
helemaal jouw ding.
We gaan aan de slag met verschillende projecten
waarbij je technisch-wetenschappelijke uitdagingen
niet uit de weg gaat. 
STEM-wetenschappen is meer gericht op theorie als
we dit vergelijken met STEM-technieken.



Extra talentmodule 2A

Maatschappij en welzijn 
(2A en 2B)

Heb je interesse in het sociale gedrag van
mensen?
Je onderzoekt graag de menselijke relaties?
Je bent sociaal aangelegd en je wil je
communicatieve vaardigheden verder
ontwikkelen?
Je helpt graag mensen en je staat altijd klaar voor
kinderen, ouderen of mensen met een beperking?
Je wil hen dingen aanleren en hen motiveren
zodat mensen een goed gevoel hebben?
Heb je interesse om te leren wat een gezonde
leefstijl is?

De wereld en zijn geheimen

Op Erasmus kan je kiezen voor de basisoptie
maatschappij en welzijn, aangevuld met een
talentmodule (Economie en organisatie (A-stroom),
Culinair, Crea, Omnisport, Voetbal).

Dan heb jij het in jou om met veel succes de
basisoptie maatschappij en welzijn aan te vatten.
In de B-stroom ligt de nadruk op het lichamelijke
welzijn, praktijk en oefeningen voor en door leerlingen.
In de A-stroom ligt de focus op het inzicht rond het
mentale, sociale en pedagogische welzijn.

Ben je commercieel aangelegd?
Ben je niet alleen communicatief sterk, maar ook
op het vlak van cijfers?
Neem je graag initiatief en heb je zin in
ondernemen?
Heb je interesse in banken, winkels, toerisme,
bedrijven?
Wil je meer weten over betalen, kopen en
verkopen?
Heb je geen schrik van een computer?
Heb je altijd al willen weten hoe je een budget
moet beheren?
Denk je dat je door hebt hoe reclame werkt?
Benieuwd naar handel over de hele wereld? 

Een nieuwe talentmodule in het 2de jaar is economie
en organisatie. 

Kies dan voor de talentmodule economie en
organisatie en combineer dit met een van onze
basisopties.

Economie en organisatie



Kiezen na het tweede 

Domein Maatschappij en welzijn

Doorstroom:
Humane wetenschappen

Dubbele finaliteit:
Maatschappij en welzijn

Arbeidsmarkt:
Zorg en welzijn

Domein Economie en organisatie
Doorstroom:
Economische wetenschappen

Dubbele finaliteit:
Bedrijf en organisatie

Domein STEM

Doorstroom:
Natuurwetenschappen

Dubbele finaliteit:
Elektrotechnieken

Arbeidsmarkt:
Hout 
Mechanica

Kiezen na het tweede

Zoals reeds aangehaald begint het
echte kiezen in de tweede en derde
graad secundair onderwijs. Hieronder
geven we een overzicht van de mogelijke
onderwijsvormen en richtingen die
kunnen gevolgd worden op onze
campus.

Voor gedetailleerde informatie omtrent
deze onderwijsvormen verwijzen wij u
door naar de infobrochure van de
tweede graad.

Domein overschrijdend
Doorstroom:
Latijn

"Proeven en ontdekken om daarna volledig klaar te zijn voor de 2de en 3de
graad."

 



Zorg op het atheneum
Leerlingbegeleiding: de leerling staat er niet alleen voor!

Leerlingen spenderen een groot deel van hun tijd op school. Voor sommige leerlingen is
schoollopen niet altijd even makkelijk. Ook problemen die niets met de school te maken
hebben laten ze niet achter aan de schoolpoort. Onze ingewikkelde maatschappij roept vaak
ook vragen op bij onze jongeren. Als school zijn we ons ervan bewust dat leerlingen het beter
doen op het vlak van studie als ze zich goed voelen en ergens terecht kunnen met hun
vragen en problemen. We maken dan ook een punt van een goed uitgebouwde
leerlingenbegeleiding. We willen dat ALLE leerlingen van onze school zich goed voelen en dat
ze respectvol omgaan met IEDEREEN.
Heb je problemen (thuis of op school), heb je vragen of gewoon zin in een goede babbel?
Spreek mevrouw Bombello, onze zorgcoach, even aan. Je kan ze telefonisch bereiken op het
nummer van de school of een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek.
Zij zal samen met jou een oplossing trachten te zoeken of je meer uitleg proberen te
verschaffen.

Zij is de vertrouwenspersoon voor leerlingen en
ouders.
Je bent in haar bureau welkom om in alle rust,
ongestoord en in vertrouwen te praten. 
Je kan er terecht met alle problemen gaande van
leerproblemen tot socio-emotionele problemen
zoals pesten, problemen thuis, je niet goed in je vel
voelen, verdriet na overlijden …
Zij is de schakel tussen leerkrachten en leerlingen,
leerlingen onderling en ouders en leerkrachten. 
Zij overlegt met de directie. 
Zij werkt nauw samen met het CLB op onze campus
(testen van leerlingen, gesprekken met leerlingen en
ouders …) 
Zij zorgt mede voor de uitvoering van het
sanctiebeleid, omdat het noodzakelijk is dat de
leerlingen die zich niet aan de regels kunnen houden
bijgestuurd worden.

Alle leerkrachten
De klascoach
De directie
De speciale zorgleerkrachten (het Libel-team)

Taak van de zorgcoach

Naast de zorgcoach werkt elke schakel van het
schoolteam actief aan deze begeleiding mee:



Digitale school
Smartschool

We werken met Smartschool, een elektronisch
leerplatform.

Op Smartschool vind je alle vakken terug, de
digitale versie van jouw vak. Via dit platform
kunnen de leerlingen ook taken, toetsen en (extra)
oefeningen maken. Ook kunnen per vakgebied
interessante links worden aangeboden.

Alle brieven, brochures ... die in de loop van het
jaar op papier worden verspreid kun je via dit
platform digitaal terugvinden.

De leeromgeving biedt ook de mogelijkheid om
snel vragen aan leerkrachten,
leerlingensecretariaat of directie te stellen.

Wil je graag je evaluatiecijfers digitaal opvolgen?
Via de module Skore staan je evaluaties
beschikbaar. Zelfs het rapport is voor zowel
leerlingen als ouders digitaal te raadplegen.

In september wordt u als ouder uitgenodigd op
school om een sessie rond Smartschool te volgen
zodat u met dit platform aan de slag kunt gaan.

De leerlingen krijgen in de eerste weken al een
spoedcursus Smartschool op school.

verhouding prijs - kwaliteit
de batterij: de batterij is ontwikkeld voor het
onderwijs en kan een volledige dag mee
werken binnen een complete omgeving: Google
drive, Google Classroom,...

Chromebook

Het gebruik van ICT wordt steeds belangrijker in
onze samenleving. In onze school bereiden we de
leerlingen voor door vanaf het begin in te zetten op
digitale leermiddelen. De leerlingen gaan aan de
slag met Smartschool, Google-omgeving en
verschillende apps ter ondersteuning van het leren. 

Leerlingen die inschrijven in onze school stappen
mee in ons digitaal verhaal. Alle leerlingen
gebruiken een Chromebook, zowel tijdens de lessen
als thuis. De school is eigenaar van het toestel,
maar de leerling gebruikt het zolang hij/zij op school
zit. Per schooljaar wordt voor het gebruik een
minimaal bedrag aangerekend via de
schoolrekening. 

Waarom de keuze voor een Chromebook? 

 



GWP
GWP 2de jaar
Sportieve
meerdaagse in
Heer-sur-Meuse,
verblijf Massembre.
We verblijven met
onze leerlingen in
een apart paviljoen
op het domein.
Periode: na de
lentevakantie.

Het schoolteam beschouwt de GWP als een onontbeerlijk
onderdeel van het leerproces van de leerlingen, maar
tezelfdertijd zijn we er ons van bewust dat schoolgaande
kinderen veel kosten met zich meebrengen. In de loop der
jaren ontwikkelden we dan ook een aantal hulpmiddelen
om de kosten tot een minimum te beperken.

Men kan gebruik maken van een spaarsysteem, waarbij de
leerlingen maandelijks een vooraf opgelegd bedrag
betalen of men kan kiezen om alles ineens te betalen.

De te betalen bedragen zijn lang niet voldoende om alles
te bekostigen, toch wil de school het deelnamebedrag zo
laag mogelijk houden, zodat alle leerlingen de kans
hebben om deel te nemen aan deze activiteiten. We
richten dan ook soms acties in tijdens het schooljaar ten
gunste van de leerlingen. Deze opbrengst gaat integraal
naar de organisatie van de GWP.

Wat GWP?

GWP staat voor geïntegreerde
werkperiode.
De GWP heeft tot doel de leerlingen in
groepsverband te leren
samenwerken, plannen, zelfstandig
opdrachten uit te voeren, afspraken
te maken. In het tweede jaar gaan
we de Franse taal in de praktijk
gebruiken. 
De GWP is dus geen extra
vakantieweek,  maar een intensieve,
leuke week waarbij gewerkt wordt
aan diverse eindtermen.



Algemene informatie
atheneum Erasmus

iedere schooldag van 7.45 uur tot
11.50 uur en van 12.40 uur tot 17 uur
(uitgezonderd op woensdag)
tijdens de zomervakantie: t.e.m. 5
juli en vanaf 16 augustus van 9.00
uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur
tot 16.00 uur (uitgezonderd op
woensdag) 
na afspraak

identiteitskaart
laatste rapport van het
schooljaar + getuigschrift en/of
attest

Inschrijving
De school is open voor inlichtingen
en inschrijvingen:

Gelieve bij de inschrijving volgende
documenten mee te brengen:

De identiteitskaart wordt ingelezen bij
de inschrijving. Voor een officiële
inschrijving hebben wij een
rijksregisternummer nodig. 

Eetzaal

We bieden op onze campus de mogelijkheid om
warme maaltijden te bestellen. Hiervoor doen we
beroep op een externe leverancier (Agape). Zij bieden
dagelijks smaakvolle, gezonde en gevarieerde
maaltijden aan en dit aan een correcte prijs.
Daarnaast kunnen leerlingen ook elke dag soep en
een broodje bestellen.
Uiteraard is het steeds mogelijk om te genieten van
het eigen lunchpakket.

Schooluren
De lessen in de voormiddag
beginnen om 08.15 uur en
eindigen om 11.50 uur. Er is
middagpauze van 11.50 uur tot
12.40 uur. In de namiddag starten
de lessen om 12.40 uur. De
schooldag eindigt om 15.20 uur
of 16.10 uur (Uitzonderlijk om
14.30uur).

Hoe kom je naar school?
Fiets
Kom je per fiets naar school, plaats hem dan in
de fietsenstalling op de speelplaats en vergeet
je fiets niet op slot te doen.

Je wordt met de auto naar school gebracht.
Vraag je ‘chauffeur’ om je op een veilige plek te
laten uitstappen in de Onteigeningsstraat.

Met het openbaar vervoer
De Lijn - www.delijn.be
De school is gelegen op amper 5 minuten van
het busplein. 
Dit is de halteplaats van de meeste lijnen.



Contact

09 345 59 10

info.atheneum@campus-erasmus.be

www.campus-erasmus.be

Onteigenigsstraat 41 b/d 9060 Zelzate

Telefoon

E-mail
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Adres

Volg ons


