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Eerste graad 

1e jaar 

Met Latijn 

In ‘de Latijnse’ leggen we een stevige basis van talenkennis, inzicht in en kennismaking met de cultuur van 

Grieken en Romeinen. Deze inhouden betekenen een stevige training van het geheugen en maken de 

jongeren warm voor een verder traject als latinist. 

Met projecten 

Via projectwerking verkennen leerlingen verschillende interessante studiegebieden. Onze leerlingen maken 

kennis met de manier waarop wetenschappers, kunstenaars en talenknobbels denken, werken en creëren. 

Zo leren ze zichzelf beter kennen: wat ze graag doen, wat ze goed kunnen en waar ze zich verder in willen 

specialiseren. 

2e jaar 

Klassieke talen - Latijn 

De basisoptie Klassieke talen wordt uitgewerkt rond de klassieke talen Latijn en Grieks, maar ook rond hun 

respectievelijke culturen. De opgedane kennis, inzicht en vaardigheden uit het eerste jaar Latijn worden 

verder verdiept en uitgebreid. 

Moderne talen en wetenschappen 

In de basisoptie moderne talen en wetenschappen wordt een sterke inhoudelijke basis gelegd voor een 

carrière binnen het ASO. In het vak wetenschappelijk werk kunnen de leerlingen zich bekwamen in de 

uitvoering van wetenschappelijk onderzoek. Bovenop de algemene vorming proberen we leerlingen hun 

interesse voor taal en cultuur verder te prikkelen. Tijdens de projecten taal en cultuur komen Nederlands, 

Frans en Engels aan bod met een sterke nadruk op culturele verdieping. Daarnaast krijgen leerlingen tijdens 

de lessen communicatieve vaardigheden de kans om zowel schriftelijke als mondelinge communicatie 

verder in te oefenen.  
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Lessentabel 2021-2022 – Eerste graad 

 
Eerste leerjaar A met Latijn met projecten 

Algemene vorming   

 Levensbeschouwing 2 2 

 Lichamelijke opvoeding 2 2 

 Muzische vorming 1 2 

 Moderne talen:   

      Nederlands* 5 5 

      Frans* 4 4 

      Engels 2 2 

 Mens en maatschappij:   

      Geschiedenis 1 1 

      Aardrijkskunde 2 2 

 STEM:   

      Wiskunde* 5 5 

      Natuurwetenschappen 2 2 

      ICT 1 1 

      Techniek 2 2 

Totaal aantal uren algemene vorming 29 30 

Optiepakket   

 Latijn 3 - 

 Verkennende projecten: - 2 

  Taalatelier, artistiek project, sportief 

project en wetenschappen+ 

  

Totaal aantal uren 32 32 

 

*In deze vakken wordt telkens 1 uur versterking of verdieping aangeboden in functie van de noden 

van de individuele leerling. 
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Lessentabel 2021-2022 – Eerste graad 

 

 

Tweede leerjaar A 
Klassieke talen - 

Latijn 

Moderne talen en 

wetenschappen 

Algemene vorming   

 Levensbeschouwing 2 2 

 Lichamelijke opvoeding 2 2 

 Moderne talen:   

      Nederlands 4 4 

      Frans 3 3 

      Engels 2 2 

 Mens en maatschappij:   

      Geschiedenis 2 2 

      Aardrijkskunde 1 1 

      Economische en financiële competenties 1 1 

 STEM:   

      Wiskunde 4 4 

      Natuurwetenschappen 2 2 

      Techniek 2 2 

Totaal aantal uren algemene vorming 25 25 

Differentiatie   

 Nederlands / Frans 1 1 

 Wiskunde 1 1 

Basisoptie 

  
Klassieke talen - 

Latijn 

Moderne talen en 

wetenschappen 

 Latijn, Grieks, klassieke cultuur 5 - 

 Wetenschappelijk werk - 2 

 Projecten taal en cultuur - 2 

 Communicatieve vaardigheden - 1 

Totaal aantal uren 32 32 
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!Onderwijshervorming in het eerste jaar van de 

tweede graad (3e jaar)! 

Vanaf september 2021 start de modernisering van het secundair onderwijs in het 3e jaar. Samen met het 

lerarenteam zijn we volop aan de slag om de nieuwe eindtermen vorm te geven en bereiden we de 

lessentabellen voor het 3e jaar voor. 

Van zodra deze lessentabellen klaar zijn, plaatsen we deze op de website van de school. 

Vanaf september 2021 kunnen leerlingen in het 3e jaar op onze school één van de onderstaande 

studierichtingen volgen. Deze studierichtingen komen allemaal uit de finaliteit doorstroom, 

domeinoverschrijdend. Dit betekent dat deze richtingen voorbereiden op studies in het hoger en 

universitair onderwijs. 

Economische wetenschappen 

Economische wetenschappen is een studierichting die geschikt is voor leerlingen met een brede algemene 

interesse en die geboeid zijn door abstract denken binnen economische wetenschappen én wiskunde. 

Naast een brede algemene basisvorming komen in het specifiek gedeelte algemene economie en 

bedrijfswetenschappen aan bod. Dit wordt aangevuld met wiskunde als voorbereiding op een uitgebreid 

pakket wiskunde in de derde graad. 

Humane wetenschappen 

De studierichting humane wetenschappen is een studierichting gericht op een brede waaier aan 

opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan. Leerlingen leren daarom 

theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Zij kunnen de ervaringswereld in een breder 

perspectief plaatsen vanuit een psychologisch, pedagogisch, sociologisch, kunstwetenschappelijk en 

filosofisch kader. 

Een leerling humane wetenschappen is geïnteresseerd in het eigen gedrag en dat van anderen, wil 

nadenken over levensvragen, is nieuwsgierig en gevoelig voor kunst en cultuur, gaat kritisch om met 

actualiteit en is bereid om de communicatieve vaardigheden aan te scherpen. 

Moderne Talen 

Naast een brede algemene vorming, verdiepen leerlingen in deze studierichting hun 

communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Daarenboven krijgen zij een extra 

vreemde taal, namelijk Duits. Deze studierichting daagt leerlingen ook uit voor verschillende 

componenten van het wetenschapsdomein moderne talen: literatuur, taalsystematiek, sociolinguïstiek. 

Deze studierichting is ideaal voor leerlingen met een brede talige en culturele interesse. Leerlingen die 

graag lezen, zin hebben om talen te ontdekken, graag vreemde talen spreken, die nieuwsgierig zijn naar 

de impact van taal op cultuur en samenleving kiezen voor deze studierichting.  
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Natuurwetenschappen 

Natuurwetenschappen is een richting met een brede, algemene vorming. Het specifiek gedeelte zorgt 

voor een verdieping in de wetenschapsvakken en voor een sterke wiskundige ontwikkeling. 

Natuurwetenschappen stoomt leerlingen klaar voor een wetenschappelijke studierichting in de derde 

graad. 

Leerlingen kiezen deze studierichting vanuit hun interesse in wetenschappen en wiskunde. Ze zijn 

nieuwsgierig, zoeken naar verklaringen, willen zelf experimenteren en kunnen logisch redeneren. Leren 

onderzoeken en onderzoekend leren staan hier centraal. 

Latijn 

In deze studierichting krijgen leerlingen een brede algemene vorming en een pakket gevorderde wiskunde 

in het specifiek gedeelte. Ze gaan aan de slag met teksten die de volledige periode beslaan waarin in het 

Latijn werd geschreven en krijgen een diepgaand begrip door aandacht voor de taal en de 

cultuurhistorische inhoud. Leerlingen focussen tevens op de ervaring van de lectuur, m.a.w. welke 

gevoelens en gedachten maakt dit bij hen los en hoe gaan ze hierover beargumenteerd in gesprek? 

Deze studierichting spreekt leerlingen aan die ruim geïnteresseerd zijn in de taal, cultuur, geschiedenis en 

samenleving waarbinnen teksten in het Latijn zijn geschreven. Deze leerlingen willen de literatuur in het 

Latijn van de klassieke Oudheid ontdekken en gaan graag op een gestructureerde manier met taal aan de 

slag. 
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Tweede jaar tweede graad (4e jaar) en derde graad 

Schooljaar 2021-2022 

Studierichtingen met Latijn 

Heb je belangstelling voor taal, geschiedenis, kunst, historische figuren, ideeën, verhalen…? Dan zal deze 

studierichting je zeker niet teleurstellen. Je hebt een dosis doorzettingsvermogen nodig want er komt heel 

wat probleemoplossend denken aan te pas. 

Het Latijn is geen must meer om later naar de universiteit te kunnen. Maar het is hoe dan ook een 

meerwaarde: je inzicht in talen groeit, je geheugen krijgt een flinke training en je algemene kennis krijgt 

een boost. 

Latijn kan je in de derde graad op onze school enkel combineren met wetenschappen. 

Studierichtingen met economie 

Economie gaat in essentie over mensen en hun noden. Volgens welke mechanismen worden de noden van 

mensen en bedrijven ingevuld? Hoe creëren bedrijven waarde? Langs welke wegen leidt dit tot groei, 

welvaart en welzijn in de samenleving in zijn geheel? 

De studierichtingen met economie geven je een diepgaand theoretisch inzicht in de wetten en  verbanden 

die het succes van de economie bepalen. Daarnaast wordt aan de hand van gevalstudies en analyse van de 

economische actualiteit, praktische kennis en inzicht verworven. 

Het pakket economie (4 uur) omvat zowel macro-economie en micro-economie, alsook recht én 

bedrijfsbeheer. Daarom is het optionele pakket financiële geletterdheid (2 uur) in de derde graad, dat op 

onze school aan de niet-economische richtingen wordt aangeboden, voor de leerlingen uit de 

studierichtingen met economie niet nodig.  

De studierichting economie bestaat in combinatie met wetenschappen of in combinatie met moderne talen. 

De richting economie-wetenschappen biedt tevens een stevig pakket van vijf uur wiskunde, wat een 

aanbevolen voorbereiding is op de latere universitaire of niet-universitaire economische studies. 

Studierichtingen met moderne talen 

De kennis van vreemde talen opent vele deuren. Niet alleen in het beroepsleven is meertaligheid een 

pluspunt en zelfs een vereiste, ook op persoonlijk vlak draagt talenkennis bij tot de kwaliteit van je leven. 

Contacten met andere culturen, reizen naar vreemde landen, genieten van literatuur en film: met je kennis 

van Frans, Engels, en/of Duits verleg je de grenzen van je mogelijkheden. 
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Bovenop de basisuren talen biedt de richting moderne talen meer diepgang in de taalspecifieke structuren, 

cultuur en literatuur. Daarenboven oefenen de leerlingen hun spreekvaardigheid tijdens de 

conversatielessen. 

Moderne talen kan je vanaf de derde graad op onze school combineren met economie. Deze richtingen 

bieden je een goede voorbereiding op latere studies zoals taal- en letterkunde, toegepaste taalkunde 

tolken, communicatiewetenschappen, handelswetenschappen, maar ook studies zoals onder andere 

pedagogie, psychologie of geschiedenis blijven mogelijk. 

Studierichtingen met exacte wetenschappen en wiskunde 

Een grote dosis nieuwsgierigheid, een ruime portie doorzettingsvermogen en een flinke scheut 

leergierigheid zijn de basisvoorwaarden om te slagen in de richting wetenschappen. Ben je nieuwsgierig 

naar het waarom van de dingen? Wil je later graag arts, burgerlijk ingenieur, dierenarts, wetenschapper, 

maar ook handelsingenieur of informaticus worden? Kies dan voor wetenschappen en wiskunde. Wiskunde 

vormt de basis voor alle wetenschappelijke en economisch gerichte studies. 

In de lessen wetenschappen en wiskunde leer je abstract denken, logisch redeneren, kritisch analyseren, 

zelf onderzoeken en samenwerken in een team. Theorie wordt steeds gekoppeld aan toepassing en 

onderzoek. 

Studierichting humane wetenschappen 

De mens blijft boeien in zijn eindeloze creativiteit. Wil je weten waarom mensen denken wat ze denken, 

zeggen wat ze zeggen en doen wat ze doen, dan is de richting humane wetenschappen vast iets voor jou. 

De specifieke vakken voor deze richting zijn gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen. Tijdens de 

lessen gedragswetenschappen bestudeer je de mens als individu en in relatie tot zijn medemens. Het vak 

cultuurwetenschappen bekijkt de menselijke samenleving als geheel. Daarnaast krijg je in de derde graad 

een stevige portie filosofie. 

Hoe verloopt een onderzoek binnen de humane wetenschappen? Wat zijn de kenmerken van een dergelijke 

observatie of interview? Hoe stel je een kwalitatieve enquête op? Aan welke voorwaarden voldoet een 

valabel experiment? Waar vind je bronnenmateriaal voor een literatuurstudie? Hoe vermijd je plagiaat en 

hoe verwerk je een citaat? Zijn alle gepubliceerde onderzoeken betrouwbaar? Met welke ICT-vaardigheden 

kan je een presentatie upgraden en hoe geef je onderzoeksresultaten duidelijk weer? Deze vragen zal je zelf 

al doende beantwoorden tijdens de les sociaal-wetenschappelijk onderzoek! 

Alleen over mensen lezen en leren is niet genoeg. Je moet met mensen praten om ze te begrijpen en soms 

zelf op onderzoek gaan. In de tweede graad leer je de knepen van het vak zodat je in de derde graad 

zelfstandig een wetenschappelijk onderzoek kan uitvoeren volgens de regels van de kunst. 
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Een brede waaier aan bachelor- en masteropleidingen sluiten perfect aan bij deze 

studierichting: rechten en rechtspraktijk, communicatiewetenschappen of 

communicatiemanagement, psychologie en psychologisch assistent, onderwijsopleidingen, 

zijn slechts enkele voorbeelden. 
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Lessentabel 2021-2022 – tweede jaar tweede 

graad (4e jaar) 

 

 

 Economie Latijn 
Humane 

wetenschappen 

Weten-

schappen 

Basispakket     

 Levensbeschouwing 2 2 2 2 

 Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 

 Nederlands 4 4 4 4 

 Frans 3 3 3 3 

 Engels 3 3 3 3 

 Geschiedenis 2 2 2 2 

 Aardrijkskunde 1 1 1 1 

 Wiskunde 4 4 4 5 

 Biologie 1 1 1 2 

 Chemie 1 1 1 2 

 Fysica 1 1 1 2 

 Latijn - 4 - - 

 Economie 4 - - - 

 Gedragswetenschappen - - 2 - 

 Cultuurwetenschappen - - 2 - 

Totaal aantal uren basispakket 28 28 28 28 

Optiepakket      

 Toegepaste informatica 1 1 1 1 1 1 

 Sociaal-wetensch. onderzoek - - - - 1 - 

 Artistieke vorming - - - - 2 - 

 Engels - 1 - 1 - - 

 Frans - 2 - 2 - - 

 Chemie 1 - 1 - - - 

 Fysica 1 - 1 - - - 

 Wiskunde 1 - 1 - - - 

 WW chemie - - - - - 1 

 WW biologie - - - - - 1 

 WW fysica - - - - - 1 

Totaal aantal uren 32 32 32 32 
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Lessentabel 2021-2022 – Derde graad 

 

 

 

Economie 

Moderne 

talen 

Economie 

Weten-

schappen 

Humane 

Weten-

schappen 

Latijn 

Weten-

schappen 

Weten-

schappen 

Wiskunde 

 5 en 6 5 6 5 6 5 6 5 6 

Basispakket      

 Levensbeschouwing 2 2 2 2 2 

 Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 

 Nederlands 4 4 4 4 4 

 Frans 4 3 3 3 3 

 Engels 3 2 2 2 2 

 Duits 3 - - - - 

 Conversatie 2 - - - - 

 Wiskunde 3 5 3 5 7 

 Geschiedenis 2 2 2 2 2 

 Aardrijkskunde 1 2 1 1 2 1 2 1 

 Biologie - 1 2 - 1 2 1 2 

 Ecologie - 1 - 1 1 

 Chemie - 2 - 2 2 

 Fysica - 2 - 2 2 

 Natuurwetenschappen 2 - 2 - - 

 Economie 4 4 - - - 

 Latijn - - - 4 - 

 Filosofie - - 2 - - 

 Cultuurwetenschappen - - 3 4 - - 

 Gedragswetenschappen - - 4 3 - - 

Totaal aantal uren basispakket 32 32 30 32 30 

Optiepakket – de leerlingen kiezen 1 pakket van 2 uur. 

  

 Informatica   -  1 

 Wetenschappelijk werk - 1 

 Artistieke vorming 2 2 

 Financiële geletterdheid 2 2 

Totaal aantal uren 32 32 32 32 32 
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Accenten 

Naast de uren basisvorming en de specifieke vakken die de eigenheid van de studierichting bepalen, krijgen 

onze leerlingen een aantal unieke vakken die een meerwaarde geven aan hun studieloopbaan. Daarnaast 

besteden we ook veel aandacht aan het vormen van verantwoordelijk, positief-kritische wereldburgers.  

Accenten in de eerste graad 

In het keuzegedeelte bieden we een ruim en aantrekkelijk aanbod dat aansluit bij de hogere jaren. We 

bouwen samen met de leerlingen aan een sterke basis voor de aanvang van een ASO-studierichting in de 

tweede graad. 

In het eerste jaar kunnen de leerlingen kiezen voor extra Latijn of voor een kennismaking met verschillende 

vakdomeinen. Zo komen taal, cultuur, sport en wetenschap aan bod in onze projectwerking. In het tweede 

jaar kiezen we er als school voor om inhoudelijk en theoretisch toe te werken naar de studierichtingen 

binnen het ASO. De leerlingen kiezen ofwel voor een pakket van 5 lesuren Latijn, Grieks en klassieke cultuur 

of voor een pakket van 5 lesuren moderne talen en wetenschappen. 

Daarnaast bieden we in de volledige eerste graad differentiatie-uren aan voor wiskunde, Frans en 

Nederlands, zodat alle leerlingen op hun eigen niveau zo sterk mogelijk uitgedaagd worden om hun 

vaardigheden en inzichten in de leerstof te verbeteren. We voorzien meerdere leerkrachten per klasgroep 

tijdens deze uren om onze leerlingen zo gericht mogelijk te kunnen begeleiden. 

Accenten in de tweede graad – 3e jaar 

Vanaf september 2021 start de modernisering van het secundair onderwijs in het 3e jaar. Samen met het 

lerarenteam zijn we volop aan de slag om de nieuwe eindtermen vorm te geven en bereiden we de 

lessentabellen en het programma voor het 3e jaar voor. 

Van zodra de lessentabellen klaar zijn, plaatsen we deze op de website en passen we de brochure aan. 

Accenten in de tweede graad – 4e jaar 

Elke studierichting heeft naast de basisvorming en de specifieke vakken ook drie optie-uren. 

De leerlingen humane wetenschappen vullen hun lessenpakket aan met 2 uur artistieke vorming en 1 uur 

sociaal wetenschappelijk onderzoek. De leerlingen Latijn kunnen kiezen voor de optie met extra talen. Zij 

kunnen tevens kiezen voor een versterking van de wiskunde en wetenschappen. In de richting economie 

hebben de leerlingen keuze tussen de optie met extra talen of met extra wiskunde en wetenschappen. 

Leerlingen die voor het keuzepakket extra talen kiezen, krijgen voor de vakken Frans en Engels een extra 

verdieping gedurende respectievelijk 2 uur en 1 uur per week. Al onze leerlingen volgen 1 uur toegepaste 

informatica. Tijdens dit lesuur werken ze met de meest gangbare softwarepakketten. De leerlingen leren 

tevens de basis van algoritmisch denken met toepassing op de computer. 
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Accenten in de derde graad 

De richtingen met moderne talen (economie – moderne talen en Latijn – moderne talen) 

worden versterkt door het vak conversatietechnieken, waar de leerlingen 2 uur per week extra uitdaging en 

verdieping krijgen in het toepassen van de kennis en vooral vaardigheden voor Frans en Engels. 

In de humane wetenschappen zit het vak filosofie in het basispakket. Deze leerlingen kunnen hun 

secundaire opleiding verbreden met artistieke vorming of financiële geletterdheid. 

In de studierichting wetenschappen – wiskunde wordt naast artistieke vorming en financiële geletterdheid 

ook de mogelijkheid geboden om 1 uur informatica en 1 uur wetenschappelijk werk te volgen. 

Door het aanbieden van het vak ecologie wil het atheneum haar zorg om het milieu en milieubehoud 

doorgeven aan de komende generaties. Ecologie sluit aan bij verschillende andere vakken en richtingen 

zoals aardrijkskunde, zedenleer en economie. Op een wetenschappelijk onderbouwde manier wordt 

milieubewust gedrag bespreekbaar gemaakt. De leerlingen leren inzien dat de beïnvloeding van het milieu 

ecologische, socio-economische, ethische en esthetische gevolgen heeft. Het vak moet bijdragen tot een 

ecologisch correcte levenshouding en zal resulteren in de ecologisering van de hele school. Ecologie wordt 

aangeboden aan leerlingen uit de exact-wetenschappelijke richtingen. 

Artistieke vorming breekt met het traditionele lessenpatroon. De leerkrachten artistieke, beeldende en 

muzikale vorming bundelen hun krachten en steken cultuurbevorderende projecten in elkaar. Artistieke 

vorming prikkelt en vormt het cultuurbewustzijn van de leerlingen vanuit een stevige theoretische basis. 

Het brengt hen naar musea en dansvoorstellingen, naar een bijzondere film, een musical of opera, een 

vernissage of een klassiek of hedendaags theaterstuk. 

In het vak informatica leren de leerlingen algoritmisch denken met toepassingen op de computer. Zij krijgen 

een aantal praktische problemen voorgeschoteld die ze via een zelfgeschreven computerprogramma 

oplossen. Na een eerste verkenningsfase wordt de nodige wetenschappelijke kennis opgefrist en waar nodig 

aangevuld. 

Het vak wetenschappelijk werk biedt de mogelijkheid vérder te gaan dan de lessen wetenschappen uit het 

basispakket. De zelfwerkzaamheid van de leerlingen staat hier centraal. De leerlingen werken experimenten 

uit en leren bij de verwerking en interpretatie ook de nodige ICT-vaardigheden. Afhankelijk van de 

interesses van de leerlingen worden thema’s uitgediept die aansluiten bij de theorie of de actualiteit. In het 

vak is er ook ruimte om bijvoorbeeld een eenvoudig toestel te maken, kennis te maken met technieken en 

software die in bedrijven en onderzoekscentra gebruikt worden of een uiteenzetting van een expert te 

volgen. Door de gebruikte werkvormen ontwikkelen de leerlingen attitudes om zelfstandig en in groep te 

werken en om levenslang te leren. 

In de lessen filosofie ontdekken de leerlingen de filosofische basis van onze cultuur. Via inzichten van 

filosofen uit verschillende tijden en van verschillende continenten kunnen de leerlingen hun eigen visie 

verrijken. Zij leren abstracter denken en trainen de technieken van het filosoferen. Dit maakt van jongeren 

kritische denkers, goede luisteraars en misschien gelukkigere mensen. 



  

 

14 

03 660 13 00 

  

 

Het vak financiële geletterdheid wordt voor niet-economen ingericht. Dit vak wordt optioneel aangeboden 

speciaal voor leerlingen uit de richtingen wetenschappen-wiskunde en humane wetenschappen. Op deze 

manier kunnen zij gedurende 2 uur per week een grondig inzicht verwerven in de manier waarop bedrijven 

werken en kennis vergaren over de leefwereld van zelfstandigen en ondernemers. 
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Ligging en bereikbaarheid 

Onze school ligt net buiten de dorpskern, 

verscholen in een immens groen domein. 

Te voet of per fiets: 

De school is vanuit alle richtingen bereikbaar via 

degelijke fietspaden. 

Openbaar vervoer: 

Bus 670 – 720: halte in de nabijheid van de school. 

Bus 650 – 658 – 659 – 780: halte op 10 minuten 

wandelen. 

Raadpleeg de routeplanner op www.delijn.be. 

Trein: 

Het station Kapellen ligt op 10 minuten 

wandelafstand. 

Dagindeling 

De school is geopend van 7.30 uur tot 16.30 uur. Er is toezicht op 

de speelplaats vanaf 8.05 uur. 

De lessen beginnen om 8.20 uur (eerste belsignaal 8.18 uur) en 

eindigen ten laatste om 16.15 uur. Er is een middagpauze voorzien 

van 60 minuten. Op woensdag eindigen de lessen ten laatste om 

12.45 uur. 

Wijzigingen worden steeds gemeld via de digitale schoolagenda. 

(Afhankelijk van eventuele veiligheidsmaatregelen in het kader 

van covid-19 kan er een verschuiving van de middagpauze zijn.)  

  

 1 8.20 – 9.10 

 2 9.10 – 10.00 

 3 10.00 – 10.50 

  pauze 

 4 11.05 – 11.55 

 5 11.55 – 12.45 

  middagpauze 

 6 13.45 – 14.35 

 7 14.35 – 15.25 

 8 15.25 – 16.15 
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Schoolkosten 

Leerboeken en leermiddelen 

Leerboeken worden gehuurd via het boekenfonds van de school. De kostprijs voor de huur van de boeken 

vind je terug in het schoolreglement. Deze kostprijs is afhankelijk van gekozen studierichting en leerjaar. 

De jaarlijkse bijdrage omvat eveneens: 

• werk- en invulschriften die via de school worden aangekocht 

• kopieën en cursussen 

• toetsenmap 

• toetsen- en takenpapier met hoofding van de school 

• agenda 

Kleine schoolbenodigdheden 

Leermiddelen zoals mappen, papier, schrijfgerief en tekenmateriaal, sport- en turnkledij en een 

rekenmachine zijn niet inbegrepen in de jaarlijkse bijdrage en vallen ook ten laste van de ouders. 

Nieuwe leerlingen van het eerste jaar ontvangen bij inschrijving een ‘boodschappenlijst’. 

Uitstappen, GWP’s en projecten 

Voor alle leerjaren worden er één en / of meerdaagse uitstappen of geïntegreerde werkperiodes (GWP) 

ingericht. Deze uitstappen vormen een essentieel onderdeel in het bereiken van vakgebonden, 

vakoverschrijdende en transversale eindtermen. De prijzen, waarvan alle bedragen zijn opgenomen in het 

schoolreglement, variëren volgens het leerjaar. 

Eetzaal 

Tijdens de middagpauze nuttigen de leerlingen hun meegebrachte lunch of kunnen ze een broodje kopen 

en gekoeld drinkwater krijgen. Tijdens de ochtendpauze is de eetzaal open voor de bestelling van broodjes 

en soep. Leerlingen hebben de keuze om in de eetzaal te eten of op de speelplaats waar voldoende 

picknicktafels staan. Na de lunch is er keuze tussen verschillende activiteiten zoals schaken en middagsport.  

Fruitdag 

Je kan je bij de start van het schooljaar inschrijven voor het fruitproject. Op die manier krijg je iedere week 

een gezonde portie fruit tijdens de voormiddagspeeltijd. 
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Inschrijvingen 

Eerste jaar 

Je kan je zoon of dochter aanmelden tussen 8 maart om 9.30 uur en 26 maart 17.00 uur via ‘Meld je aan’. 

Zowel kinderen met voorrang (kinderen van personeelsleden en gezinsleden van reeds ingeschreven 

kinderen) als kinderen zonder voorrang melden zich tegelijk en op dezelfde manier aan.  

De resultaten van ‘Meld je aan’ worden naar de ouders gecommuniceerd op woensdag 21 april. Heb je plaats 

in onze school dan kan je inschrijven van zaterdag 24 april tot en met vrijdag 21 mei.  

Een link naar ‘Meld je aan’ en meer info over ‘Meld je aan’ vind je op de website van de school. 

Tweede tot zesde jaar 

Je kan inschrijven vanaf de eerste schooldag na de paasvakantie, 19 april 2021. Stuur een e-mail met je 

contactgegevens, het leerjaar en de studierichting naar secretariaatka@atheneumkapellen.be.  

 Onze secretariaatsmedewerkers contacteren je dan spoedig om een afspraak te maken. 

Onthaaldagen begin schooljaar 

De leerlingen van het eerste jaar wennen op de eerste schooldag aan de nieuwe schoolomgeving onder 

begeleiding van de klastitularis. Aan de hand van een onthaalbrochure maken de leerlingen kennis met hun 

klasgenoten en leerkrachten en ontdekken ze hun nieuwe school. 

Tijdens de zomermaanden krijgen alle leerlingen een brief met meer concrete informatie in verband met de 

eerste schooldag. 

Levensbeschouwelijke vakken 

Je kan bij je inschrijving kiezen tussen niet-confessionele zedenleer, verschillende godsdiensten of je kan 

een vrijstelling aanvragen. Deze keuze blijft geldig voor de ganse schoolcarrière binnen dezelfde school. 

Indien u toch wil wijzigen, kan dit enkel vóór 30 juni van het voorgaande schooljaar. 


