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WELKOM 
;  

Blij dat we je  

bij ons mogen 

begroeten 

et logo van het GO! atheneum Mariakerke is een boompje met een hart, en dat is geen toeval.  

 

Ons atheneum staat bekend om zijn prachtige groene omgeving waar kinderen in alle rust en geborgenheid kunnen 

opgroeien. De school ligt in de groene noordrand, naast een park, een openbaar bos en een natuurgebied. Een enor-

me troef, en tegelijk zijn we vlot bereikbaar via de R4, het openbaar vervoer en uiteraard een prachtige fietsroute. 

Het overgrote deel van onze leerlingen komt overigens met de fiets, wat perfect past binnen het belang dat de school 

aan duurzaamheid hecht.  

Maar er is meer.  

Het hartje symboliseert de leerling, wiens hart voor ons centraal staat. Ook op een ASO-school doen we meer dan 

louter kennis overdragen: kinderen hebben een warme omgeving nodig, ondersteuning bij het leren, kansen om te 

groeien… Ze moeten niet alleen het gevoel hebben dat ze meer dan een nummer zijn, ze zijn ook écht meer dan een 

nummer.  

Samen met de ouders werkt het ganse schoolteam aan de ontwikkeling van elk kind. Leerlingen moeten zich veilig en 

geborgen weten op school, met respect voor elkaar, maar ook met de nodige zelfstandigheid en verantwoordelijk-

heid, zodat ze goed voorbereid worden op verdere studies.  

Wij zijn overtuigd dat onderwijs pas echt kwaliteit levert als je ook buiten de lessen aan de slag gaat met de leer-

lingen. Daarom organiseren we schooltoneel, is er de Cultuurcel die concerten, toneelvoorstellingen en andere 

schitterende evenementen aanbiedt, engageren leerlingen zich via een werkgroep duurzaamheid of een uitwisse-

lingsproject met Rwanda en staan we open voor nieuwe projecten die leerlingen willen organiseren.  

Het GO! atheneum Mariakerke is er voor en door zijn leerlingen, of zoals het spreekwoord luidt: ‘Aan de vruchten 

kent men de boom’.  

“ ELKE LEERKRACHT HELPT JE 

WAAR MOGELIJK EN ZORGT ER-

VOOR DAT JE JE BEGREPEN 

VOELT.  
-LUNA DOPAZO LACOSTA, OUD-LEERLINGE 
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ONZE KERNWAARDEN 

 

 

ONZE VISIE 

 

 

WAAR HET  

GO! ATHENEUM  

MARIAKERKE 

VOOR STAAT 
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√ 1ste leerjaar A 
 
27 uur basisvorming - 1 uur leersleutels - 4 uur modules: 

• Cultuur en Filosofie 

• Duurzaam Ondernemen 

• Ecologie en Groenbeheer  

• Latijn 4 uur 

• Latijn 2 uur 

• Sport 

• Technologie en ICT 

• Wetenschappen 

• Wiskunde Anders Bekeken 
 

√ 2de leerjaar A 
 
25 uur basisvorming - 2 uur differentiatie - 5 uur basisopties:  

• Klassieke Talen 

• Moderne Talen—Wetenschappen 

• STEM—Wetenschappen 
 

√ 2de graad 
 
• Economische Wetenschappen  

• Grieks—Latijn 

• Humane Wetenschappen 

• Latijn 

• Natuurwetenschappen  

• Moderne talen  
 

√ 3de graad 
 
• Economie—Moderne Talen 

• Economie—Wiskunde 

• Grieks-Latijn 

• Humane Wetenschappen 

• Latijn—Moderne Talen 

• Latijn—Wetenschappen 

• Latijn—Wiskunde 

• Moderne Talen—Wetenschappen 

• Wiskunde—Wetenschappen  
 

ONS AANBOD: 

 

BREDE EERSTE GRAAD 

 

OPBOUWENDE TWEEDE GRAAD 

 

VERDIEPENDE DERDE GRAAD 
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TWEEDE JAAR: 

 

BASISVORMING 25 UUR  

 

BASISOPTIE 5 UUR 

 

DIFFERENTIATIE 2 UUR 

2de JAAR: 
 

TALENTEN VERDER 
ONTDEKKEN 

 

 

n het eerste jaar laten we onze leerlingen kennis maken met verschillende 

interessevelden via de modules, zodat ze een gerichtere keuze kunnen 

maken voor het tweede jaar.  

In het tweede jaar zijn er geen modules meer, maar hebben de leerlingen 

naast de 25 uren basisvorming de keuze tussen drie verschillende basisop-

ties, die het hele jaar doorlopen.  

Daarnaast is er nog plaats voor twee uren differentiatie:  al naargelang de 

gekozen basisoptie bieden we 2 uur wetenschappen aan, 2 uur sport, of 2 uur 

te kiezen uit een extra uur Nederlands (remediërend of verdiepend), een 

extra uur wiskunde (remediërend of verdiepend) of een uur cultuur en maat-

schappij. 

De gekozen basisoptie en differentiatie hebben geen invloed op de studie-

keuze naar het derde jaar toe: alle mogelijkheden blijven steeds open voor 

iedereen, ongeacht wat je in het tweede jaar gekozen hebt. 
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Vakkenclusters 
2de jaar A-Stroom 

BASISVORMING: vakken 

25 les-

uren 

Levensbeschouwing Niet-confessionele zedenleer of godsdienst 2 

Gezondheid en beweging Lichamelijke opvoeding 2 

Mens en maatschappij Aardrijkskunde 1 

 Geschiedenis 2 

 Economie 1 

Moderne talen Engels 2 

 Frans  3 

Muzische vorming Artistieke opvoeding domein beeld 1 

Nederlands Nederlands  4 

STEM Natuurwetenschappen 2 

 Wiskunde  4 

 Techniek 1 

“ EEN GEWELDIGE PLEK WAAR LEERKRACHTEN MEER 

DOEN DAN WAT VAN HEN GEVRAAGD WORDT  

ZODANIG DAT JIJ JE ER GOED VOELT.  

-MANOU REYNEBEAU, ZESDEJAARS 6 



 

Basisoptie Klassieke Talen 
Basisoptie  Moderne Talen—

Wetenschappen 
Basisoptie STEM-Wetenschappen 

• 4 uur Latijn 

• 1 uur kennismaking Grieks 

• 1 uur Nederlands(*) 

• 1 uur Frans(*) 

• 1 uur Engels(*) 

• 2 uur wetenschappen 

• 1 uur wiskunde(*) 

• 2 uur wetenschappen(*) 

• 2 uur technologie en ICT(*)  

BASISOPTIES 

Het is principieel niet mogelijk om van basis-

optie te wisselen: de keuze die je in het be-

gin maakt, ligt vast voor een volledig school-

jaar. De keuze van differentiatie kan wel 

veranderd worden na advies van de klassen-

raad of na een gesprek met de ouders en de 

leerling.  

Let wel: alle mogelijkheden naar de tweede 

graad blijven steeds open voor iedereen, 

ongeacht wat je in het tweede jaar gekozen 

hebt. 

Differentiatie Klassieke Talen 
Differentiatie  Moderne Talen—

Wetenschappen 
Differentiatie STEM-Wetenschappen 

Keuze 1 Keuze 1 Keuze 1 

Twee uren te kiezen uit: 

• 1 plusuur wiskunde  

• 1 plusuur Nederlands  

• 1 uur cultuur en maatschappij 

Twee uren te kiezen uit: 

• 1 plusuur wiskunde  

• 1 plusuur Nederlands  

• 1 uur cultuur en maatschappij 

Twee uren te kiezen uit: 

• 1 plusuur wiskunde  

• 1 plusuur Nederlands  

• 1 uur cultuur en maatschappij 

Keuze 2 Keuze 2 Keuze 2 

• 2 uur wetenschappen • 2 uur sport • 2 uur sport 

(*) Zowel in het eerste semester als in het tweede semester zal er een gezamenlijk project zijn over de vakken heen. 

Na het kiezen van een basisoptie maken de leerlingen nog een keuze in het differentiatiepakket. Er worden bij elke basisoptie 

twee mogelijkheden aangeboden: ofwel ga je voor een pakket van een plusuur wiskunde, een plusuur Nederlands en een uur 

cultuur en maatschappij, waaruit je twee uur kiest van de drie. Ofwel bestaat de mogelijkheid dat leerlingen die klassieke talen 

kiezen twee uur wetenschappen kunnen volgen en dat leerlingen die kiezen voor de basisoptie moderne talen en wetenschap-

pen of stem-wetenschappen kunnen kiezen voor 2 uur sport. 

Voor het differentiatiepakket kan de klassenraad na het eerste jaar verplichten om voor wiskunde en/of Nederlands een reme-

diërend traject te volgen. Dit kan ook na advies van de klassenraad van het tweede jaar in december. 

Voor de differentiatie bieden we twee mogelijkheden aan per optie; bij de eerste differentiatie kies je twee van de drie aange-

boden uren. 
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MODERNE TALEN—WETENSCHAPPEN 

 

Wil je verdiepen in interessante componenten van zowel de moderne talen als de exacte wetenschappen, dan is 

deze basisoptie geknipt voor jou. Je verkent de samenleving aan de hand van taal: zoveel mensen, zoveel verschil-

lende talen… Waar komen al die verschillen vandaan en waar dienen ze toe? Hoezeer lijken alle talen en culturen 

op elkaar? Op welke punten vinden de moderne talen en taalvariëteiten elkaar? Hoe verruimen we ons wereld-

beeld via fictie? Hoe verbreden we onze woordenschat door meer te lezen? Chillen met een boek in een hoek, val-

len voor een film, fijnproeven van de taal van diverse groepen en bekijken wat die taal met ons doet om erbij te 

horen, ‘kilometers maken’ in het Nederlands, Engels en Frans… 

De wetenschappelijke kant van deze basisoptie kan op verschillende manieren uitnodigen om talen in te zetten. 

Bijten we ons vast in een Engelse wetenschappelijke tekst? En op welke manier is wetenschap ook een ontdek-

kingstocht in taal? 

Door te experimenteren, te observeren, terreinonderzoek uit te voeren, informatie te verwerven en te verwerken 

leer je ook  om te gaan met wetenschappelijke vaardigheden. Zo kom je tot betrouwbare en verifieerbare verklarin-

gen voor de onderzochte verschijnselen.  

 

KLASSIEKE TALEN 

 

Wil je de interessante aspecten van de klas-

sieke taal en cultuur bestuderen, dan ben je 

hier aan het goede adres. Je bekijkt hoe de 

Grieken en Romeinen leefden, hoe ze hun 

goden vereerden, hoe ze hun feesten organi-

seerden, welke sporten ze beoefenden, wel-

ke wiskundige en wetenschappelijke ontdek-

kingen ze deden, hoe ze met elkaar commu-

niceerden en nog zoveel meer. Je bestudeert 

niet alleen de taal, maar ook de samenleving 

en cultuur van de Griekse en Romeinse oud-

heid. Alleen kan je de Romeinen niet loskop-

pelen van de Grieken, en daarom krijg je in 

het tweede jaar ook een kennismaking met 

het Grieks. Hierbij leer je natuurlijk het alfa-

bet, maar gaan we vooral in op de relatie tus-

sen de Grieken en Romeinen. 

Het besef dat mensen in de klassieke oudheid 

zich dezelfde vragen stelden als wij, maar dat 

de antwoorden vaak heel verschillend waren, 

maakt de klassieke oudheid zowel vertrouwd 

als vreemd. De confrontatie met wat anders 

is, verruimt je horizon en hierdoor leer je je 

eigen, vanzelfsprekend geachte opvattingen 

en gevoelens in vraag te stellen. 
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STEM—WETENSCHAPPEN 

‘Doordacht denken en doen met wetenschappen’ 

Stel  je je wel eens de vraag hoe een natuurfenomeen of een toestel werkt? Experimenteer je graag zelf? Wil je 

je uitvinding zelf écht maken? Dan zit je goed in de basisoptie STEM-wetenschappen. 

Om inspiratie op te doen zal je systemen onderzoeken die je dagelijks tegenkomt. Je gebruikt hiervoor wiskunde 

en wetenschappen.  In de STEM-wetenschappen leer je je eigen systeem te bedenken (ontwerpen) en je zet 

daar met overtuiging je creativiteit voor in. Hierbij word je uitgedaagd om zelf te onderzoeken welke keuzes je 

kan maken (welke grondstoffen, gereedschappen, machines … zal je gebruiken). Je zal je eigen systeem op een 

veilige en doordachte manier maken.  Met het uittesten en, indien nodig, het verbeteren van je systeem maak 

je de cirkel rond. 

Om de taal van de wetenschappen te leren begrijpen leer je ook handleidingen, plannen, tekeningen … lezen.  

Bij STEM-wetenschappen ligt de nadruk eerder op het onderzoeken, maar we gaan het ontwerpen zeker niet uit 

de weg. Want een echte denker en doener benut al zijn talenten. 

Wanneer je kennis hebt gemaakt met al deze mogelijkheden, zal je al een heel ander beeld hebben van alle be-

roeps- en studiemogelijkheden waarbij je deze talenten kan inzetten. Met deze basisoptie word je uitgenodigd 

om met je leraren op weg te gaan en je talenten binnen STEM-wetenschappen te ontdekken en verder te ont-

wikkelen. 

14 

“ SAMENWERKEN, VERDRAAGZAAMHEID EN KRITISCH DENKEN 

WORDT ER GESTIMULEERD, DAAR KUN JE ALS OUDER ALLEEN 

MAAR BLIJ MEE ZIJN.  

-CHRISTINA SOETAERT, OUDER 
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2de GRAAD: 
 

TALENTEN  
ONTWIKKELEN 

 
 

n de eerste graad wordt achterhaald wat je talenten zijn. 

In de tweede graad gaan we die talenten verder ontwikkelen. We bieden je 
zes verschillende richtingen aan: economische wetenschappen, Grieks-
Latijn, humane wetenschappen, Latijn, moderne talen en natuurweten-
schappen. Elke studierichting bestaat uit een basisvorming (gebaseerd op 
eindtermen) en een specifiek deel (gebaseerd op cesuurdoelen voor de 
tweede graad en specifieke eindtermen voor de derde graad). 

In sommige studierichtingen is er ruimte voor keuzevakken. Sommige keu-
zevakken vormen een verdieping van de leerinhouden van de basisvorming, 
andere vakken zijn een verbreding van de studierichting om de doorstroom-
mogelijkheden naar de derde graad te verruimen. De lessentabellen hiervan 
kan je terugvinden op onze website www.atheneummariakerke.be. 

De basisvorming telt voor alle richtingen 26 lesuren. Daarnaast zijn er het 

richtingspecifieke deel en een keuzegedeelte, variabel van lesuren. 

 

 

Twijfel je zelf aan je talenten, spreek dan je eigen vakleerkrachten aan: zij kunnen 

intussen het best inschatten wat je wel en niet aankan, en wat er op het programma 

staat in de volgende jaren. Als je meerdere modules aankan en je weet al welke rich-

ting je later uit wil, kies dan in functie daarvan. En weet je het dan nog niet, volg dan 

gewoon je hart, en kies wat je het liefste doet. Per slot van rekening heb je de geko-

zen vakken toch elke dag opnieuw.  

Economische Wetenschappen 

Grieks-Latijn 

Humane Wetenschappen 

Latijn 

Moderne Talen  

Natuurwetenschappen 

 

I 
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In de richting Grieks-Latijn is er geen ruimte meer 

voor een uitbreiding. In de richting humane we-

tenschappen ligt de uitbreiding vast in een plus-

uurtje humane wetenschappen.  

In de vier overige richtingen heeft de school geko-

zen voor telkens een uitbreiding wetenschappen 

of een uitbreiding taal. 
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3de GRAAD: 
 

TALENTEN  
VERDIEPEN 

 
 

n de eerste graad leggen we de klemtoon op het ontdekken van je 
talenten. In de tweede graad gaan we die talenten verder ontwikke-

len. 

In de derde graad gaan we nog specifieker door op die talenten om ze te 

verdiepen, door nog meer uitgewerkte richtingen aan te bieden. Er is de 

pool economie met zowel de pool talen als wiskunde, er is de richting 

Latijn met zowel Grieks, moderne talen, wiskunde als wetenschappen, 

maar ook de combinatie van zowel de polen wetenschappen-talen als 

wetenschappen-wiskunde bestaat. En dan is er natuurlijk ook nog de 

richting Humane Wetenschappen, die je kan combineren met een optie 

talen en een optie wetenschappelijk onderzoek.  

Elk van deze richtingen heeft haar eigen specifieke lessentabel: die kan je 

bekijken op onze website www.atheneummariakerke.be. 

Economie—Moderne Talen 

Economie—Wiskunde 

Grieks—Latijn 

Humane Wetenschappen 

Latijn—Moderne Talen 

Latijn—Wetenschappen 

Latijn—Wiskunde 

Moderne Talen—Wetenschappen 

Wetenschappen—Wiskunde 

I 
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Elk kind beleeft wel eens een moment waarop het wat moeilijker gaat, waarop het 

nood heeft aan een extra ondersteuning, een luisterend oor of een advies. Op dat 

ogenblik zijn wij er voor uw kind en kan het terecht bij ieder lid van ons leerkrachten-

team en onze leerlingenbegeleiding.  

Elke leerling heeft recht op kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding. Dit bevordert zijn to-
tale ontwikkeling, verhoogt zijn welbevinden en creëert meer gelijke onderwijskansen. 
We zijn vanaf het eerste jaar samen met leerkrachten en ouders actief aan het werk op 
drie grote domeinen: leren leren, leren kiezen en leren samenleven. Deze drie domei-
nen worden verder uitgewerkt in de hogere jaren. 

Daarom krijgt elke leerling in het eerste jaar wekelijks een uurtje leersleutels waarin 
volgende thema's aan bod komen: weerbaarheid, omgaan met frustraties, conflicthan-
tering, pesten ... Daarnaast wordt het leren leren, dat sowieso in elk vak uitgebreid aan 
bod komt, extra uitgediept: organisatie bij het studeren, methodes voor het instuderen 
van teksten door schematisering, visualisatie en mind-mapping .... Ook bereiden we als 
ASO-school onze leerlingen voor op het hoger onderwijs (hogeschool of universiteit) 
door een gerichte loopbaanbegeleiding aan te bieden en dit al vanaf het eerste jaar.  

Structureel is er heel wat voorzien voor onze leerlingen om hen op weg te helpen: 

• differentiatie binnen de klasgroep; 

• voor Frans, wiskunde en Nederlands worden plusuren ingericht; 

• leerlingen kunnen naar een huiswerkklas komen of worden daarvoor uitgenodigd; 

• elke leerling kan na school studie volgen; 

• er wordt extra taalondersteuning aangeboden; 

• leerkrachten organiseren openklasmomenten om bepaalde leerstofonderdelen 
opnieuw aan te bieden; 

• een goed uitgewerkte leerlingenbegeleiding; 

• professionele ondersteuning zoals het CLB, ondersteuningsteam, School en ziek 
zijn, Bednet, ... 

  

We zijn een school met een hart... een hart voor iedereen! 

LEERLINGENBEGELEIDING: 

samen dragen we zorg  

voor elk kind  

“ SAMEN MET HET HELE SCHOOLTEAM STREVEN WE 

NAAR EEN WARME SCHOOL, WAAR JONGE  

MENSEN ZICHZELF EN DE ANDEREN KUNNEN  

ONTDEKKEN EN ONTWIKKELEN. 
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 14 

tTONEEL: de toneelgroep waar élke leerling welkom is, met repetities op woensdagmiddag 

en vijf voorstellingen in januari, en waar vriendschappen voor het leven worden gesmeed. 

SCHAAKCLUB: elke donderdagmiddag voor beginners en gevorderden.  

SCHOLENBANDEN: een enthousiaste groep leerlingen onderhoudt een samenwerkings-

verband met Saint Mary’s High School in Kiruhura, Rwanda. 
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SCHOOLRESTAURANT 

Elke dag serveert onze keuken zowel 

een verse warme maaltijd—met een 

vegetarisch alternatief— als soep, 

vers belegde broodjes en koude 

schotels. Er is steeds fruit te krijgen, 

net als gezonde snacks. 

Frisdranken zijn niet te koop, wel 

fruitwaters.  

GWP: meerdaagse reizen naar Bredene voor het tweede jaar, Engeland voor 

het vierde jaar en Italië voor het zesde jaar. 

CULTUURCEL: De cultuurcel serveert op vrijwillige basis een extra portie cultuur aan jonge-

ren uit het 4de, 5de en 6de jaar en laat hen kennis maken met tal van voorstellingen.  



 

 

 

Amand Casier de ter Bekenlaan 26 

9030 Mariakerke 

09/216.84.44 

www.atheneummariakerke.be 

e-mail: anja.vandenbossche@athmariakerke.be  

   directeur 

              frederik.desmidt@athmariakerke.be  

   adjunct-directeur 

DE LEERLINGEN KRIJGEN NIET ALLEEN DE LEERSTOF 

AANGEREIKT, ZE WORDEN ECHT KLAARGESTOOMD 

VOOR EEN PLAATS IN DE MAATSCHAPPIJ. ALS OUDER 

BEN IK ENORM BETROKKEN BIJ DE SCHOOLCARRIERE 

VAN MIJN ZOON, MIJN KIND IS NOOIT EEN NUMMER. 

-NEZHLYA AZIZOVA, OUDER 

“ 

mailto:anja.vandenbossche@pantarhei.be
mailto:marino.vanmoortel@pantarhei.be

