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Beste ouders 
Beste leerlingen 

 
Het GO! atheneum Oudenaarde is een middelgrote school verspreid over twee 
campussen. Binnen de onderwijsvormen ASO, TSO, BSO en DBSO bieden wij heel wat 
interessante studierichtingen aan. Wij begeleiden onze leerlingen niet enkel naar de 
voor hen juiste studie- en beroepskeuze maar vormen hen ook op sociaal, emotioneel 
en persoonlijk vlak.  Het onderwijs van vandaag betekent zo veel meer dan enkel 
kennis verwerven, daar staan en gaan wij voor.  

 
Conform het pedagogisch project van het GO! (PPGO!) hebben wij aandacht voor alle 
tieners. Onze school biedt aan elk individu, ook voor diegene met specifieke 
onderwijsbehoeften (M-decreet), kansen op een optimale ontwikkeling in de breedste 
zin van het woord. Wij willen onze leerlingen Samen Leren Samenleven, zodat zij als 
een sterk individu binnen de steeds veranderende samenleving hun plaats vinden en 
bovendien op een positieve manier bijdragen tot de maatschappij die de onze en de 
hunne is.  
 
Als GO! atheneum Oudenaarde bieden wij een antwoord aan het steeds veranderend 
onderwijslandschap zodat onze leerlingen uitgroeien tot zelfzekere individuen. Het 
hele schoolteam zet zich dan ook dagelijks in om de leerlingen daarin zo goed mogelijk 
te begeleiden. De waarden van het GO! - respect, creativiteit, resultaatgerichtheid, 
solidariteit en verdraagzaamheid - dragen wij hoog in het vaandel. 
 

Bezoek ook onze website op www.go-atheneumoudenaarde.be of volg ons via 
Facebook (www.facebook.com/goatheneumoudenaarde). 

 

 

Veerle De Nil Ann Van Landuyt 
Adjunct-directeur Directeur 
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1ste graad A-stroom 
Eerste leerjaar A  

27 uur + 1 uur burgerschap + 2 modules van 2 uur 
 
Keuzemodule 1  2 uur  
 - Latijn   
 - Technologie (volgens STEM-didactiek)  

 - Wetenschappen  
    
Keuzemodule 2  2 uur 
 - Latijn (niet voor module 1 technologie) 
 - Kunst en cultuur 
 - Economie en ondernemen 
 - Sociale vorming en zorg (niet voor module 1 Latijn) 

 - Sport 

 - Technologie (volgens STEM-didactiek) 

 

 

Tweede leerjaar A 
   - Latijn 
 - Moderne wetenschappen (*) 
 - Handel (*) 
   - Mechanica-elektriciteit 
 

(*) Keuzemodule  2 uur 
    - Sport 
    - Technologie  
    - Sociale vorming en zorg  
    - Kunst en cultuur 
 

1ste graad B-stroom 
CLIC-klassen 
- Eerste leerjaar B 
- Beroepsvoorbereidend leerjaar 
 - Elektriciteit-hout 
 - Kantoor en verkoop - 
 Verzorging-voeding 

TSO 
- Handel ( 4de jaar (*)) 
- Sociale & technische wetenschappen  
- Elektriciteit-elektronica 
- Houttechnieken 

BSO 
- Kantoor 
- Verzorging-voeding 
- Elektrische installaties 
- Hout 
- Basismechanica 

 

Keuzevakken  (1 vak = 2 uur) 
(*) 1 vak   (**) 2 vakken 
 

Sport / ICT / informatica / Ondernemen / 
Projectmatig werken rond 
wetenschappen / Kunst en filosofie / 
Wiskunde / Frans-Engels / Duits-Spaans 

Structuur 1ste graad    1ste en 2de jaar 
  
  
   
  

 
   
 

 
 
 

 
 
 

 
Structuur 2de graad    3de en 4de jaar 

 

 

   
 

  

ASO 
- Latijn (** 
- Economie (**) 
- Wetenschappen (**) 
- Humane wetenschappen (**) 
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TSO 
- Handel 
- Sociale & technische wetenschappen 
- Industriële ICT 
- Informaticabeheer  
- Toerisme 

 

BSO 7de jaar = specialisatiejaar 
- Kantooradministratie en  
   gegevensbeheer 
- Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 
- Industriële elektriciteit 
- Bijzondere schrijnwerkconstructies 
- Carrosserie en spuitwerk 
- Kinderbegeleider (duaal leren) 
- Zorgkundige (duaal leren) 
 

Structuur 3de graad    5de, 6de en 7de jaar 
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ASO 
- Latijn-moderne talen 
- Latijn-wetenschappen 
- Economie-moderne talen  
- Economie-wetenschappen 
- Moderne talen-wetenschappen 
- Wetenschappen-wiskunde 
- Humane wetenschappen 

 

BSO 
- Kantoor 
- Verzorging 
- Elektrische installaties 
- Houtbewerking  
- Carrosserie 

 

Centrum Leren en Werken 
(deeltijds secundair onderwijs) 
(vanaf 15 jaar) 
 

Een waaier aan opleidingen in de horeca, zorg, verkoop en distributie, metaal, hout, 
transport, sport, ... in combinatie met een tewerkstelling. 

Een aantal opleidingen kunnen gecombineerd worden met een tewerkstelling  
of met wieler- of voetbaltrainingen. 

Nieuw: begeleider in de kinderopvang 
7de specialisatiejaar Kinderbegeleider (duaal leren) 

7de specialisatiejaar Zorgkundige (duaal leren) 
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ASO-richtingen 

Latijn 

 3de
  

le
er

ja
ar

 
4de

  
le

er
ja

ar
 

Latijn 4 4 
Geschiedenis 2 2 
Aardrijkskunde 1 1 
Wiskunde 4 4 
Chemie 1 1 
Fysica 1 1 
Biologie 1 1 
Nederlands 4 4 
Frans 3 3 
Engels 3 3 
Lichamelijke opvoeding 2 2 
Levensbeschouwelijk vak 2 2 
Keuzemodule 1 (*) 2 2 

Keuzemodule 2 (*) 2 2 

Lestijden/week 32 32 

 

 

 

 

(*) keuzetabel op pagina 6 

Economie 

 3de
   

le
er

ja
ar

 

4de
  

le
er

ja
ar

 

Economie 4 - 
Boekhouden - 2 
Handelseconomie - 2 
Wiskunde 4 4 
Geschiedenis 2 2 
Aardrijkskunde 1 1 
Biologie 1 1 
Nederlands 4 4 
Frans 3 3 
Engels 3 3 
Chemie 1 1 
Fysica 1 1 
Lichamelijke opvoeding 2 2 
Levensbeschouwelijk vak 2 2 
Keuzemodule 1 (*) 2 2 

Keuzemodule 2 (*) 2 2 

Lestijden/week 32 32 
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2de graad 

Wetenschappen 

 3de
  

le
er

ja
ar

 

4de
  

le
er

ja
ar

 

Wiskunde 5 5 
Fysica 2 2 
Biologie 2 2 
Chemie 2 2 
Geschiedenis 2 2 
Aardrijkskunde 1 1 
Nederlands 4 4 
Frans 3 3 
Engels 3 3 
Lichamelijke opvoeding 2 2 
Levensbeschouwelijk vak 2 2 
Keuzemodule 1 (*) 2 2 

Keuzemodule 2 (*) 2 2 

Lestijden/week 32 32 
 

 

 
(*) keuzetabel op pagina 6 

Humane wetenschappen 

 3de
  

le
er

ja
ar

 

4de
  

le
er

ja
ar

 

Nederlands 4 4 
Frans 3 3 
Engels 3 3 
Wiskunde 4 4 
Geschiedenis 2 2 
Aardrijkskunde 1 1 
Fysica 1 1 
Biologie 1 1 
Chemie 1 1 
Cultuurwetenschappen 2 2 
Gedragswetenschappen 2 2 
Lichamelijke opvoeding 2 2 
Levensbeschouwelijk vak 2 2 
Keuzemodule 1 (*) 2 2 

Keuzemodule 2 (*) 2 2 

Lestijden/week 32 32 
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Keuzetabel 2de graad ASO 

Keuzevakken 3de leerjaar Keuzemodule 1 Keuzemodule 2 

Sport 2 2 (*) 

ICT 2 - 

Ondernemen - 2 

Projectmatig werken rond 
wetenschappen 

2 2 (*) 

Kunst en filosofie - 2 

Frans/Engels  2 - 

Duits/Spaans  - 2 

(*) enkel mogelijk indien je dit vak niet koos als keuzemodule 1 

 

Keuzevakken 4de leerjaar Keuzemodule 1 Keuzemodule 2 

Sport 2 2 (*) 

Informatica - 2 

Ondernemen 2 - 

Projectmatig werken rond 
wetenschappen 

2 2 (*) 

Kunst en filosofie - 2 

Schakel wiskunde - 2 (**) 

Frans/Engels  2 - 

Duits/Spaans  - 2 

(*) enkel mogelijk indien je dit vak niet koos als keuzemodule 1 
(**) niet voor de richting 4 Wetenschappen 

 

Meer uitleg over de inhoud van de keuzevakken vind je achteraan in deze brochure vanaf 
pagina 31. 
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ASO-richtingen  3de graad - Latijn 

 

Moderne talen Wetenschappen 

5de
  

le
er

ja
ar

 

6de
   

le
er

ja
ar

 

5de
  

le
er

ja
ar

 

6de
  

le
er

ja
ar

 

Latijn 4 4 4 4 

Geschiedenis 2 2 2 2 

Aardrijkskunde 1 1 2 1 

Wiskunde 3 3 4 4 

Natuurwetenschappen 2 2 - - 

Chemie - - 2 2 

Fysica - - 2 2 

Biologie - - 1 2 

Nederlands 4 4 4 4 

Frans 4 4 3 3 

Engels 3 3 2 2 

Duits 2 2 - - 

C.a. Duits 1 1 - - 

C.a. Filosofie 2 2 - - 

C.a. Aardrijkskunde - - - 1 

C.a. Biologie - - 1 - 

C.a. Wiskunde - - 1 1 

Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 

Levensbeschouwelijk vak 2 2 2 2 

Lestijden/week 32 32 32 32 

 

 C.a. = complementaire activiteit 
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ASO-richtingen  3de graad - Economie 

 

Moderne talen Wetenschappen 

5de
  

le
er

ja
ar

 

6de
  

le
er

ja
ar

 

5de
  

le
er

ja
ar

 

6de
  

le
er

ja
ar

 

Economie 4 4 4 4 

Wiskunde 3 3 4 4 

Geschiedenis 2 2 2 2 

Aardrijkskunde 1 1 2 1 

Natuurwetenschappen 2 2 - - 

Biologie - - 1 2 

Chemie - - 2 2 

Fysica - - 2 2 

Nederlands 4 4 4 4 

Frans 4 4 3 3 

Engels 3 3 2 2 

Duits 2 2 - - 

C.a. Bedrijfseconomie 2 - - - 

C.a. Projectontwikkeling - 2 - - 

C.a. Duits 1 1 - - 

C.a. Biologie - - 1 - 

C.a. Aardrijkskunde - - - 1 

C.a. Wiskunde - - 1 1 

Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 

Levensbeschouwelijk vak 2 2 2 2 

Lestijden/week 32 32 32 32 

 C.a. = complementaire activiteit 
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ASO-richtingen 

Moderne talen - 
wetenschappen 

 5de
  

le
er

ja
ar

 

6de
  

le
er

ja
ar

 

Nederlands 4 4 
Frans 4 4 
Engels 3 3 
Duits 2 2 
Wiskunde 4 4 
Geschiedenis 2 2 
Aardrijkskunde 2 1 
Fysica 2 2 
Biologie 1 2 
Chemie 2 2 
C.a. Aardrijkskunde - 1 
C.a. Wiskunde 1 1 
C.a. Biologie 1 - 
Lichamelijke opvoeding 2 2 
Levensbeschouwelijk vak 2 2 
Lestijden/week 32 32 

3de graad 

Wetenschappen - 
wiskunde 

 5de
  

le
er

ja
ar

 

6de
  

le
er

ja
ar

 

Wiskunde 7 7 
Fysica 2 2 
Biologie 2 2 
Chemie 2 2 
Geschiedenis 2 2 
Aardrijkskunde 2 2 
Nederlands 4 4 
Frans 3 3 
Engels 2 2 
C.a. Wetenschappelijk 
werk fysica 1 1 

C.a. Wetenschappelijk 
werk chemie 1 1 

Lichamelijke opvoeding 2 2 
Levensbeschouwelijk vak 2 2 
Lestijden/week 32 32 

 

 C.a. = complementaire activiteit 
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ASO-richtingen  3de graad 

Humane wetenschappen 

 5de
   

le
er

ja
ar

 

6de
  

le
er

ja
ar

 

Nederlands 4 4 
Frans 3 3 
Engels 2 2 
Wiskunde 3 3 
Geschiedenis 2 2 
Aardrijkskunde 1 1 
Natuurwetenschappen 2 2 
Cultuurwetenschappen 3 4 
Gedragswetenschappen 4 3 
C.a. Duits  2 2 
C.a. Filosofie 2 2 
Lichamelijke opvoeding 2 2 
Levensbeschouwelijk vak 2 2 
Lestijden/week 32 32 

 

  

 C.a. = complementaire activiteit 
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Onze domeinen in TSO, BSO en DBSO 
Domein STEM 

• Hout 
o TSO → Houttechnieken 
o BSO → Hout / Houtbewerking / Bijzondere schrijnwerkconstructies 
o DBSO → Houtbewerking 

• Elektrotechnieken 
o TSO → Elektriciteit-elektronica 
o TSO → Industriële ICT 
o BSO → Elektrische installaties / Industriële elektriciteit 

• Mechanica 
o BSO → Basismechanica / Carrosserie / Carrosserie en spuitwerk 
o DBSO → Metaal / Transport / Onderhoud 

• Informatie en Communicatie Technologie 
o TSO → Informaticabeheer 

Domein Economie en organisatie 

• TSO → Handel / Toerisme 
• BSO → Kantoor / Kantooradministratie en gegevensbeheer 
• DBSO → Verkoop en distributie 

Domein Maatschappij en welzijn 

• TSO → Sociale en technische wetenschappen 
• BSO → Verzorging-voeding / Verzorging / Thuis- en bejaardenzorg- 

zorgkundige 
• DBSO → Zorg / Sportopleiding 

Domein Sport  

• DBSO → Sportopleidingen 

Domein Voeding en horeca 

• DBSO → Horeca 
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DOMEIN STEM: 

TSO Houttechnieken 

TSO 2de graad 
Houttechnieken 

 3de
   

le
er

ja
ar

 

4de
  

le
er

ja
ar

 
Praktijk hout 8 8 
Hout 6 6 
Elektriciteit 1 1 
Geschiedenis 1 1 
Aardrijkskunde  1 1 
Wiskunde 3 3 
Natuurwetenschappen 1 1 

Nederlands 4 4 
Frans 2 2 
Engels 2 2 
Lichamelijke opvoeding 2 2 
Levensbeschouwelijk vak 2 2 
Lestijden/week 33 33 

 
(*) keuzetabel op pagina 28 

BSO HOUT 

BSO 2e graad 
Hout  

 

Gr
aa

ds
kl

as
 

3de
 e

n 
4de

 
le

er
ja

ar
 

PV/TV Hout 
(incl. stage) 22 

Project algemene vakken 6 
Frans 2 
Lichamelijke opvoeding 2 
Levensbeschouwelijk vak 2 
Lestijden/week 34 
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Hout 

BSO 3de graad 
Houtbewerking  

 

Gr
aa

ds
kl

as
 

5de
 e

n 
6de

 
le

er
ja

ar
 

PV/TV Hout 
(incl. stage) 25 

Project algemene vakken 4 
Frans 2 
Lichamelijke opvoeding 2 
Levensbeschouwelijk vak 2 
Lestijden/week 35 

 

BSO 7de specialisatiejaar  
Bijzondere 

schrijnwerkconstructies 
Project algemene vakken 6 

Frans 2 

PV/TV Hout 
(incl. stage) 20 

Lichamelijke opvoeding 2 
Levensbeschouwelijk vak 2 
Lestijden/week 32 

 

 
 

HOUTBEWERKING 
- Certificaat machinaal 

houtbewerker  
- Certificaat werkplaats-

buitenschrijnwerker hout  
- Meerdere certificaatsopleidingen   

 
 
Dit zijn allemaal modulaire opleidingen: 
wordt afgewerkt op het eigen leertempo 
van de jongere. 
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DOMEIN STEM: 

TSO 2de graad 
Elektriciteit - elektronica 

 3de
   

le
er

ja
ar

 

4de
  

le
er

ja
ar

 

Praktijk elektriciteit 2 2 
Elektriciteit 4 4 
Elektriciteit / elektronica 3 2 
Elektronica 3 4 
Geschiedenis 1 1 
Aardrijkskunde  1 1 
Wiskunde 4 4 
Chemie 1 1 

Fysica 1 1 

Nederlands 4 4 
Frans 2 2 
Engels 2 2 
Lichamelijke opvoeding 2 2 
Levensbeschouwelijk vak 2 2 
Lestijden/week 32 32 

 
(*) keuzetabel op pagina 28 

TSO 3de graad 
Industriële ICT  

 5de
  

le
er

ja
ar

  

6de
  

le
er

ja
ar

  

In
du

st
rië

le
 IC

T 

Elektronica + labo 

15 15 

Elektriciteit + labo 

Engineering + labo 

Microcontroller + labo 

PC-technieken en 
netwerken + labo 

Webdesign 

Projecten/Stage 

Al
ge

m
en

e 
va

kk
en

 

Wiskunde  4 4 

Geschiedenis 1 1 
Aardrijkskunde/ 
Natuurwetenschappen 1 1 

Lichamelijke opvoeding 2 2 
Levensbeschouwelijk 
vak 2 2 

Ta
le

n 

Nederlands 3 3 
Frans 2 2 
Engels 2 2 

Lestijden/week 32 32 
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Elektrotechnieken 

BSO 2de graad 
Elektrische installaties 

 

Gr
aa

ds
kl

as
 

3de
 e

n 
4de

 
l e

er
ja

ar
 

PV/TV Elektriciteit/Elektronica 22 

Project algemene vakken 6 

Frans 2 

Lichamelijke opvoeding 2 

Levensbeschouwelijk vak 2 

Lestijden/week 34 

 

 

 

 

 

 

 

BSO 3de graad 
Elektrische installaties 

 

Gr
aa

ds
kl

as
 

5de
 e

n 
6de

 
le

er
ja

ar
 

PV/TV Elektr./Elektronica 
(incl. stage) 24 

Project algemene vakken 4 
Frans 2 
Lichamelijke opvoeding 2 
Levensbeschouwelijk vak 2 
Lestijden/week 34 

 

BSO 7de specialisatiejaar 
Industriële elektriciteit 

Project algemene vakken 6 

Frans 2 

PV/TV Industriële elektriciteit  
(incl. stage) 

20 

Lichamelijke opvoeding 2 
Levensbeschouwelijk vak 2 
Lestijden/week 32 
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DOMEIN STEM: 

BSO 2de graad  
Basismechanica 

 

Gr
aa

ds
kl

as
 

2de
 e

n 
3de

 

le
er

ja
ar

  
 

PV/TV 
Mechanica/elektromechanica/ 
nijverheidstechnieken 
PV/TV Lassen- 
constructie/mechanica/ 
elektromechanica/carrosserie 
PV/TV 
Elektriciteit/elektromechanica/ 
autotechniek 
Cluster auto: PV/TV 
Autotechniek/carrosserie/elektro
mechanica (basis en verdieping) 

20 

Project algemene vakken 6 
Frans 2 
Lichamelijke opvoeding 2 
Levensbeschouwelijk vak 2 
Lestijden/week 32 

 

 

 

BSO 3de graad 
Carrosserie 

 

Gr
aa

ds
kl

as
 

5de
 e

n 
6de

   
le

er
ja

ar
 

PV/TV Carrosserie / 
autotechniek (incl. stage) 24 

Project algemene vakken 4 
Frans 2 
Lichamelijke opvoeding 2 
Levensbeschouwelijk vak 2 
Lestijden/week 34 
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Mechanica 

BSO 7de specialisatiejaar 
Carrosserie 

en spuitwerk 

 3d
e 

 le
er

ja
ar

 

Project algemene vakken 6 

Frans 2 

PV/TV Carrosserie 
(incl. stage) 20 

Lichamelijke opvoeding 2 
Levensbeschouwelijk vak 2 
Lestijden/week 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

METAAL:  
- Certificaat hoeknaadlasser (°)   
- Certificaat lasser beklede 

elektrode (°) 
- Certificaat lasser MIG/MAG (°) 
- Certificaat lasser TIG (°) 
- Certificaat pijplasser (°)   
- Certificaat plaatlasser (°)  

 

TRANSPORT:  
- Certificaat bandenmonteur (°) 
- Certificaat plaatwerker 

carrosserie (°) 
- Certificaat fietsmecanicien (°) 

 

ONDERHOUD:  
- Certificaat 

onderhoudsmedewerker  
sportinfrastructuur en 
sportmateriaal (x) 
 

(°) Modulaire opleiding: 
wordt afgewerkt op het eigen leertempo 
van de jongere 
 
(x) Lineaire opleiding: 
uitsluitend certificering op het einde van 
een schooljaar 
 

 in combinatie met wielrennen 
mogelijk 
 

 in combinatie met voetbal mogelijk 
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DOMEIN STEM: ICT  
(Informatie en Communicatie Technologie) 

 TSO 3de graad 
 Informaticabeheer 

 5de
  

le
er

ja
ar

 

6de
  

le
er

ja
ar

 

  T
oe

ge
pa

st
e 

in
fo

rm
at

ic
a 

Softwareontwikkeling 3 3 
Softwareontwikkeling OOP - 2 
Webtechnieken  4 2 
Computertechniek 2 2 
ICT en elektronica 1  

ICT & administratie 1 - 
Databanken 2 1 
Project - 1 
Stage - 2 

 A
lg

em
en

e 
va

kk
en

 

C.a. Toegepaste economie  2 - 

Toegepaste economie - 2 

Wiskunde 4 4 
Geschiedenis 1 1 
Aardrijkskunde / 
Natuurwetenschappen 1 1 

Lichamelijke opvoeding 2 2 
Levensbeschouwelijk vak 2 2 

Ta
le

n 

Nederlands 3 3 
Frans 2 2 
Engels 2 2 

Lestijden/week 32 32 

 C.a. = complementaire activiteit 
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DOMEIN: Economie en organisatie 

TSO 2de graad 
Handel 

 3de
  

le
er

ja
ar

 

4de
   

le
er

ja
ar

 

Toegepaste economie 7 7 
Kantoortechnieken 1 1 
Dactylografie / 
toegepaste informatica 4 2 

Verkoop 1 1 
Geschiedenis 1 1 
Aardrijkskunde 1 1 
Wiskunde 3 3 
Natuurwetenschappen 1 1 
Nederlands 4 4 
Frans 3 3 
Engels 2 2 
Verplicht keuzevak (*) - 2 
Lichamelijke opvoeding 2 2 
Levensbeschouwelijk vak 2 2 
Lestijden/week 32 32 

 

 

(*) keuzetabel op pagina 28 

 

TSO 3de graad 
Handel 

 5de
   

le
er

ja
ar

 

6de
   

le
er

ja
ar

 

Toegepaste economie 6 5 
Dactylografie / 
toegepaste informatica 2 2 

Verkoop 1 2 
Boekhouding 4 2 
Economie - 2 
Stage toegepaste 
economie / verkoop - 2 

Geschiedenis 1 1 
Aardrijkskunde / 
Natuurwetenschappen 1 1 

Wiskunde 2 2 
Nederlands 3 3 
Frans 3 3 
Engels 3 3 
C.a. Duits 2 2 
C.a. Toeg. informatica 2 - 
Lichamelijke opvoeding 2 2 
Levensbeschouwelijk vak 2 2 
Lestijden/week 34 34 

 

 

 
 C.a. = complementaire activiteit 
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DOMEIN: Economie  

BSO 2de graad 
Kantoor 

 3de
   

le
er

ja
ar

 

4de
   

le
er

ja
ar

 

Toegepaste economie 5 5 
C.a. Toegepaste economie 2 2 

Kantoortechnieken 3 3 
Dactylografie / 
toegepaste informatica 3 3 

Toegepaste informatica 2 2 
Project algemene vakken 6 6 
Nederlands 2 2 
Frans 3 3 
Engels 2 2 
Lichamelijke opvoeding 2 2 
Levensbeschouwelijk vak 2 2 
Lestijden/week 32 32 

 

BSO 3de graad 
Kantoor 

 5de
   

le
er

ja
ar

 

6de
   

le
er

ja
ar

 

Toegepaste economie 2 2 
Boekhouding 2 2 
Kantoortechnieken 4 1 
Stage kantoortechnieken 4 8 
Dactylografie / 
toegepaste informatica 4 3 

Toegepaste informatica 2 2 
Project algemene vakken 4 4 
Nederlands 1 1 
Frans 3 3 
Engels 2 2 
Lichamelijke opvoeding 2 2 
Levensbeschouwelijk vak 2 2 
Lestijden/week 32 32 
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en organisatie 

BSO 7de specialisatiejaar 
Kantooradministratie 
en gegevensbeheer 

 3d
e 

 
le

er
ja

ar
 

Project algemene vakken 6 
Frans (*) 3 
Engels (*) 2 
Nederlands (*) 2 
Toegepaste informatica (*) 2 
Dactylografie / toegepaste  
informatica (*) 3 

Kantoortechnieken (*) 2 
Stage Kantoortechnieken (*) 8 
Lichamelijke opvoeding 2 
Levensbeschouwelijk vak 2 
Lestijden/week 32 

 
 

VERKOOP EN DISTRIBUTIE:  
 
 

- Certificaat winkelbediende    
- Certificaat magazijnmedewerker  
- Certificaat bestuurder heftruck   

 
 
Dit zijn allemaal modulaire opleidingen: 
wordt afgewerkt op het eigen leertempo 
van de jongere. 
 

  alle opleidingen in combinatie met 
wielrennen mogelijk 
 

  alle opleidingen in combinatie met 
voetbal mogelijk  
 

 

 
 

 

(*) a.d.h.v. praktijkgerichte opdrachten en stage  
wordt de leerling opgeleid tot een competente  
algemeen bediende.
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DOMEIN: Economie en organisatie 

TSO 3de graad 
Toerisme 

 5de
  

le
er

ja
ar

 

6de
  

le
er

ja
ar

 

To
er

ist
isc

he
 su

bv
ak

ke
n 

(*
) 

Toeristische organisatie 5 5 
Toeristische bestemmingen 
• Toeristisch- topografisch  

referentiekader 
2 2 

• Fysisch-geografisch 
patrimonium 2 2 

• Menselijk en cultuurhistorisch 
patrimonium 2 2 

• Toeristische organisatie en 
bestemmingen 

1 1 

Toeristische communicatie en PR 2 2 

Al
ge

m
en

e 
va

kk
en

 Wiskunde 2 2 
Geschiedenis 1 1 
Aardrijkskunde / 
Natuurwetenschappen 1 1 

Lichamelijke opvoeding 2 2 
Levensbeschouwelijk vak 2 2 

Ta
le

n 

Nederlands 3 3 
Frans 3 3 
Engels 3 3 
Spaans 3 3 

Lestijden/week 34 34 

 
(*) De geïntegreerde toeristische subvakken kunnen ook werkplekleren 
omvatten. 
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DOMEIN: Maatschappij en welzijn 

TSO 2de graad 
Sociale en technische 

wetenschappen 

 3de
   

le
er

ja
ar

 

4de
   

le
er

ja
ar

 

Muzikale opvoeding 1 1 
Plastische opvoeding 1 1 
Wiskunde 3 3 
Aardrijkskunde 1 1 
PV/TV Huishoudkunde / 
opvoedkunde / 
praktijk huishoudkunde 

7 7 

AV/TV Bio-chemie-fysica-
natuurwetenschappen 6 6 

Geschiedenis 1 1 
Engels 2 2 
Frans 3 3 
Nederlands 4 4 
Lichamelijke opvoeding 2 2 
Levensbeschouwelijk vak 2 2 
Lestijden/week 33 33 

 

 

 

TSO 3de graad 
Sociale en technische 

wetenschappen 

 5de
   

le
er

ja
ar

 

6de
   

le
er

ja
ar

 

Muzikale opvoeding 2 - 
Plastische opvoeding - 2 
Huishoudkunde / 
Opvoedkunde 9 9 

Biologie /  
toegepaste  biologie 2 2 

Toegepaste chemie 3 3 
Toegepaste fysica 1 1 
Toegepaste economie 2 2 
Wiskunde 2 2 
Aardrijkskunde 1 1 
Geschiedenis 1 1 
Engels 2 2 
Frans 2 2 
Nederlands 3 3 
Lichamelijke opvoeding 2 2 
Levensbeschouwelijk vak 2 2 
Lestijden/week 34 34 
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DOMEIN: 

BSO 2de graad 
Verzorging-voeding 

 

Gr
aa

ds
kl

as
 

3de
 e

n 
4de

 
le

er
ja

ar
 

 

Plastische opvoeding 2 
Muzikale opvoeding 1 
Praktijk Huishoudkunde / 
gezinstechnieken  
TV Huishoudkunde / 
gezinstechnieken  
Praktijk huishoudkunde / 
voeding  
TV Huishoudkunde / voeding 

19 

Project algemene vakken 6 
Frans 2 
Lichamelijke opvoeding 2 
Levensbeschouwelijk vak 2 
Lestijden/week 34 

 

 

 

 

 

BSO 3de graad 
Verzorging 

 

Gr
aa

ds
kl

as
 

5de
 e

n 
6de

 
le

er
ja

ar
 

Expressie 2 
Praktijk huishoudkunde  
Praktijk verzorging  
TV Huishoudkunde / 
gezinstechnieken  
TV opvoedkunde / verzorging / 
huishoudkunde  
TV Verzorging 
(incl stage) 

22 

Project algemene vakken 4 
Frans 2 
Lichamelijke opvoeding 2 
Levensbeschouwelijk vak 2 
Lestijden/week 34 
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Maatschappij en welzijn  

BSO 7de specialisatiejaar 
Thuis- en bejaardenzorg / 

zorgkundige 

Project algemene vakken 6 

Frans 2 

Praktijk huishoudkunde  
Praktijk opvoedkunde  
Praktijk verzorging 
TV Huishoudkunde  
TV Opvoedkunde  
TV Verzorging 
(incl. stage) 

20 

Lichamelijke opvoeding 2 
Levensbeschouwelijk vak 2 
Lestijden/week 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ZORG:  
- Certificaat logistiek helper in de 

zorginstellingen    
- Certificaat Verzorgende 
- Certificaat verzorgende / 

zorgkundige 
- Begeleider in de kinderopvang 

 

SPORTOPLEIDINGEN: 
- Certificaat animator 

in de evenementensector 
 

 
Dit zijn allemaal lineaire opleidingen: 
uitsluitend certificering op het einde van 
een schooljaar. 
 

  in combinatie met wielrennen 
mogelijk 
 

  in combinatie met voetbal mogelijk  
 

 

 

 

 

 

  

Duaal leren   (NIEUW!)  
Bij duaal leren verwerf je vaardigheden in het centrum voor deeltijds onderwijs (CLW) én 
op de werkvloer.  
Hoeveel dagen je per week op de werkplek leert, hangt af van je studierichting. 

- 7de Specialisatiejaar Kinderbegeleider 
- 7de Specialisatiejaar Zorgkundige 

Waarom kiezen voor duaal leren? Duaal leren heeft heel wat voordelen: 
- Je ontwikkelt vaardigheden die later goed van pas komen: gepast communiceren op de  
   werkvloer, feedback vragen, met deadlines werken …  
- Je leert op school én op de werkplek, en doet dus werkervaring op.  
- Na je studies vind je makkelijker een job. 
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DOMEIN: Sport 

 
 

SPORTOPLEIDINGEN: 
- Certificaat sportbegeleider   

 
 
Dit is een lineaire opleiding: 
uitsluitend certificering op het einde van een schooljaar 
 

  in combinatie met wielrennen mogelijk 
 

  in combinatie met voetbal mogelijk  
 

 

DOMEIN : Voeding en Horeca 

 
 

HORECA:  
- Certificaat keukenmedewerker 
- Certificaat hulpkok 
- Certificaat (hulp)kelner  
- Certificaat medewerker snackbar-taverne  

 
 
Dit zijn allemaal modulaire opleidingen: 
wordt afgewerkt op het eigen leertempo van de jongere. 
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Centrum Leren en Werken  
vanaf 15 jaar 
Wie leren en werken wil combineren, kiest voor het 
deeltijds onderwijs in het CLW GO! atheneum Oudenaarde. 

In jouw traject op maat volg je 15 uren les per week op school, gecombineerd met een voltijds 
engagement van minstens 13 uren per week.  

Dit traject stippel je samen met de trajectbegeleiders van het centrum uit met als einddoel een 
diploma, getuigschrift en/of een beroepscertificaat. 

Het einddoel van je traject is steeds een duurzame tewerkstelling bij een werkgever die 
aansluit bij de schoolse praktijkopleiding die je op dat moment volgt. Voor het zover is zijn er 
verschillende tussenstappen mogelijk en soms ook nodig: brugprojecten, voortrajecten, 
persoonlijks ontwikkelingstrajecten, sportopleidingen, VDAB-opleidingen, taalcursussen, 
vrijwilligerswerk, … 

We leveren als Centrum leren en Werken maatwerk voor elke leerling. Elke leerling is voor ons 
een VIP! 

In het Centrum Leren en Werken kan je volgende studiebewijzen behalen: 

• Getuigschrift 2e graad secundair onderwijs 
• Studiegetuigschrift van het 2e leerjaar van de 3e graad secundair onderwijs 
• Diploma secundair onderwijs 
• (deel)certificaat van een beroep 

Gezien elke leerling een individueel traject heeft stappen we binnen het CLW af van leerjaren. 

We bieden een waaier aan opleidingen in de horeca, zorg, verkoop, distributie, metaal, hout, 
transport, sport, … 

Een aantal van onze opleidingen kunnen afhankelijk van het traject van de leerling ook 
gecombineerd worden met voetbal- of wielertrainingen. 
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Keuzetabel 4 Handel 
De richting 4 Handel is verplicht een keuzevak te nemen van 2 uur. 

Keuzevakken 4de leerjaar Keuzemodule 

Sport 2 

Projectmatig werken rond 
wetenschappen 

2 

Kunst en filosofie 2 

Frans/Engels  2 

Duits/Spaans  2 

 

Meer uitleg over de inhoud van de keuzevakken vind je achteraan in deze brochure vanaf 
pagina 31. 
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2.0 

Wie?  Wat?  Hoe? 

Extra ondersteuning voor leerlingen 2de graad. 
Vanaf 15.30 uur tot max. 17 uur. 

3 mogelijkheden : 

1. Stille Studie 
1. Leerlingen maken hun huistaken, leren hun lessen, raadplegen 

Smartschool en kunnen vragen stellen aan de begeleidende leerkracht. 
2. Heb je nood aan een rustig plekje of wacht je op vervoer/bus om naar huis 

te gaan, dan is dit zeker iets voor jou. 
 

2. Vakken in de kijker 
1. De vakleerkracht helpt de leerlingen die specifieke vragen hebben over 

hun vak (Nederlands/Engels, wiskunde/wetenschappen, Latijn/Frans). 
2. Lukken sommige oefeningen nog niet zo goed? Begrijp je iets niet of was je 

afwezig de voorbije week? Wil je extra uitleg, zit je vast bij een thema, 
oefening of onderwerp, kom dan zeker langs. 

3. Gaat enkel door indien je vragen hebt die je vooraf hebt ingediend.  
 

3. Leren Leren 
1. Helpen bij vragen i.v.m. je studie/examenplanning, je ondersteunen bij het 

maken van een samenvatting, weet je niet goed hoe je een toets moet 
studeren, … 

2. De leerkracht helpt je hierbij en staat klaar om al je praktische vragen te 
beantwoorden. 
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Smartschool & e-pay 

 
 

Altijd mee met je school, waar dan ook. 

 

Onderwijs zoals het hoort: interactief, dynamisch en creatief.  

Verruim je leerrijke horizonten en blijf altijd op de hoogte van wat er leeft in je school,  
waar je ook bent. 

Betalen op onze school doe je met e-pay. 
Je krijgt een badge waarop je geld kan zetten  

en alles op school kan mee betalen van een maaltijd tot een uitstap. 

 

Check dagelijks je Smartschool! 
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Keuzevak Sport  
Onderzoek wijst het uit: de fysieke conditie van de schoolgaande jongeren gaat er nog steeds op 
achteruit. Om hieraan iets te doen kan je op onze school kiezen voor 2 uur extra sport. 

Voor wie? Voor alle leerlingen die graag extra uren sport willen hebben ter bevordering van de 
lichamelijke conditie (meer sport voor iedereen) en ook voor de leerlingen die zich willen 
voorbereiden op een verdere studiekeuze met sport. 

In deze extra uren sport diepen we enerzijds de sporten die in de lessen lichamelijke opvoeding 
aan bod komen verder uit en anderzijds maken we kennis met andere nieuwe sporten. 

1ste graad (+ 2 uur) 

In de 1ste graad worden vooral de basissporten aangeboden: zwemmen, atletiek en balsporten.  

2de  graad (+ 2 uur) 

In de tweede graad wisselen we om de 2 jaar: Het ene jaar wordt het trainen voor een mini-
triatlon en het jaar daarna wordt gewerkt naar een racketlon. 

Jaar 1: Triatlon   zwemmen - lopen - fietsen - fitness 

In de loop van het jaar worden de leerlingen voorbereid op een 
duatlon en een mini-triatlon waarbij er vooral getraind wordt op de 
atletiekpiste, het zwembad en aan de Donk (fietsen en lopen). 
Tijdens zo’n duatlon- en/of triatlondag worden ook verschillende 
(theoretische) workshops over voeding, fiets-
reparaties, … aangeboden. Deze worden gegeven door lesgevers 
van binnen en buiten de school. 

Jaar 2: racketlon   tennis - badminton - tafeltennis - squash 

Tijdens dit jaar worden de leerlingen voorbereid op een racketlon. 
Hier trainen de leerlingen vooral in de Recrean waar al jaren een 
internationaal King of rackets-toernooi plaatsvindt in juni. De week 
hieraan voorafgaand organiseren we zelf een King of rackets. 

3de graad (+ 2 uur)    vanaf het schooljaar 2019-2020 

In de 3de graad komen dan de buitensporten (muurklimmen, survivalrun, oriëntatielopen, ... ) en 
een verdieping van de balsporten aan bod, dit eventueel ter voorbereiding op het hoger 
onderwijs.  
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Keuzevak ICT  
Ken jij je smartphone door en door? Kan jij met een computer 
werken? Tuurlijk! Toch kan jij nog niet alles … 

In het vak ICT werk je je eigen ICT-vaardigheden bij en leer je met 
verschillende nuttige programma’s werken: 

• Leer het gebruik van stijlen in een tekstverwerkingsprogramma en maak van jouw 
boekbespreking of jouw verhandeling een aantrekkelijk document. 

• Microsoft Excel is een voorbeeld van een rekenblad. Hiermee ontdek je het gebruik van 
formules en functies en kan je facturen berekenen, grafieken maken, … 

• Moet je een presentatie maken voor Engels, …? Dan ben je in het keuzevak ICT aan het 
juiste adres. Presentaties kan je maken met Microsoft PowerPoint met behulp van een 
diamodel en bijpassende animaties. Daarnaast komen ook Prezi, Mindmapping,… aan 
bod. 

• Je computerkennis wordt bijgewerkt. Je komt te weten wat een processor, een 
moederbord, een HDMI of RAM-geheugen is. 

• Wil je correct leren typen? Ook dit kan je zelfstandig bijwerken waar nodig. 
• Surf jij veilig online? Wij testen het uit! 

Na het volgen van dit keuzevak kan je je ICT-skills overal inzetten want ICT heb je overal en altijd 
nodig. 

 

Keuzevak Informatica  
Breid je kennis van informatica uit met dit keuzevak. 

De eerste pijler heb je normaal onder de knie namelijk de basis van Microsoft Office. We gaan 
enkel nog dieper in op databanken en gevorderd rekenblad. Multimediatechnieken zoals 
fotobewerking m.b.v. Pixlr en Photoshop worden je uitgelegd. 

De tweede pijler is programmeren. Maak kennis met het computationeel denken en algoritmes. 
Leer op een leuke en creatieve manier interactieve verhalen, spelletjes en animaties 
programmeren in Scratch. Binnen webdesign worden de basis van HTML en CSS behandeld. 

Na dit keuzevak heb je nuttige informaticakennis verworven die je zeker nog kan gebruiken in je 
latere studies. 
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Keuzevak Ondernemen  
Binnen het vak ‘ondernemen’ hebben we aandacht voor heel wat zaken uit ons dagelijks leven. 
We stellen ons vele vragen waarop we samen antwoorden zoeken aan de hand van allerlei 
opzoek- en projectwerk. Ben je creatief, economisch nieuwsgierig ingesteld en onderzoekend van 
aard? Dan is dit keuzevak ideaal voor jou. Onderneem een ontdekkingstocht om te leren wat 
economie en ondernemen concreet betekent. Maak PowerPoints en presenteer je bevindingen 
aan je klasgenoten. 

We lichten een tipje van de sluier: 

• Hoe word ik een ondernemer? 
• Wat zal de aankoop van een eigen huis kosten? 
• Hoe maken banken winst? Is het slim om te lenen? 
• Hoe worden onze lonen berekend en hoe werkt ons sociaal verzekeringsstelsel? 
• Hoe bepalen bedrijven wat ze produceren en tegen welke prijs worden goederen 

verkocht? 
• Welke weg legt een artikel af voor het in de winkelrekken ligt en wie betaalt de kosten 

waarover iedereen zwijgt? 
• Waaraan besteden we ons inkomen en hoe beheren we een gezinsbudget? 
• Waarom betalen we belastingen en wat krijgen we hiervoor in de plaats? 
• ... 

Op het einde van de tweede graad heb je een mooi referentiekader opgebouwd en kan je al veel 
maatschappelijke verschijnselen verklaren vanuit economisch perspectief. De aard van het 
leerproces moet er ook voor zorgen dat je sociaalvaardig en kritisch wordt, zelfstandig leert 
werken en dat jouw economisch bewustzijn wordt gestimuleerd.  
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Keuzevak Projectmatig werken rond wetenschappen  

De tijd dat je bij het woord ‘wetenschap’ dacht aan wereldvreemde, warrige professors in stoffige 
laboratoria ligt lichtjaren achter ons. De dag van vandaag is de wetenschapswereld er een van 
spectaculaire onderzoeksproeven, gevaarlijke hypotheses en vernieuwende ideeën. Wetenschap 
is de toekomst! 

In een cominforplexe wereld vol uitdagingen zijn wetenschappen broodnodig voor het overleven 
van onze soort. Met wetenschappen kan je de wereld veranderen en je toekomst verbeteren. 

Heb je: 
• inzicht en interesse voor wiskunde en vooral voor wetenschappen? 
• een kritische blik op zaken die gebeuren rondom ons? 
• zin voor samenwerken? 
• een goede attitude om veilig te werken? 

 
Kan je: 

• nauwgezet en methodisch werken bij het oplossen van oefeningen en het uitvoeren 
van experimenten? 

• probleemoplossend denken? 
 
Ben je: 

• creatief? 
• nieuwsgierig naar verklaringen voor natuurverschijnselen? 

Dan is dit keuzevak je op het lijf geschreven. 

Dit is ook een ideale springplank voor de leerlingen die 
kiezen voor richtingen zoals Latijn of Economie maar in 
de derde graad toch graag wetenschappen zouden 
opnemen. 

Kies je voor ‘wetenschap’ dan zal je hierin onder andere 
jouw theoretische kennis uitbreiden of verdiepen aan de 
hand van practica, opzoekingswerk, extra oefeningen en 
via het gebruik van ICT. Daarnaast komen er extra 
ongeziene thema’s aan bod, zoals erfelijkheid, crime 
scene investigation, klimaatsveranderingen, duurzame 
energie, ecologie en natuurstudie, …  

Verder doen we beroep op het programma ‘wetenschap redt de wereld’. 
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Keuzevak Kunst en filosofie  

• Zijn we allemaal gelijk?  
• Wie ben ik?  
• Waar komen begrippen als goed en kwaad vandaan?  
• Kunnen we ons een samenleving zonder kunst voorstellen?   
• Moet je iets nuttigs doen met je leven?  
• Kan een robot denken?  
• Brengt schoonheid geluk? 

Ben je altijd al een doordenker geweest en ben je geïnteresseerd in kunst in al haar vormen? 

Heb je een grote interesse voor levensproblemen, maatschappelijke thema’s en kunst? 

Antwoord je volmondig ‘ja’ op bovenstaande vragen, dan is kunst en filosofie een juiste keuze 
voor jou. 

Filosoferen start met verwondering. Een filosoof stelt voortdurend kritische vragen over de mens, 
de wereld en de samenleving. 

In dit vak gaan we alle relevante invalshoeken hiervan belichten.  

Denken over kunst houdt in dat we thema’s uitwerken over kunst, muziek en theater. 

In het vak kunst en filosofie nemen we geen genoegen met simpele antwoorden maar gaan we 
steeds op zoek naar diepere drijfveren en verklaringen van de wereld rondom ons. 

Kritisch, autonoom denken en argumenteren staan voorop. Op die manier kunnen we een 
bijdrage leveren in actuele, maatschappelijke en kunstkritische debatten. 
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Keuzevak Schakel wiskunde 
VOOR WIE?  

Voor leerlingen met 4 uur wiskunde in het 4e leerjaar 

DOELSTELLING?  

Leerlingen voorbereiden op elke richting in de 3de graad met minimum 5 uur wiskunde per week. 

INHOUD? 

Er wordt gewerkt in cycli verspreid over een volledig schooljaar. Deze cycli worden gegeven door 
2 verschillende leerkrachten. Dat kan gelijktijdig, maar ook afzonderlijk. Dit hangt af van de cyclus 
die gegeven wordt. Er kan ook ingegaan worden op moeilijke items uit de basisleerstof die de 
leerlingen zelf aangeven. 

Volgende thema’s komen aan bod: 

1e cyclus: ALGEBRA - ANALYSE 

• Eigenschappen van bewerkingen in R  
• Rekenregel voor derdemachtswortels 
• Merkwaardige producten van de 3de macht  
• Ontbinden in factoren van een 4-term  
• Vergelijkingen van de 1ste graad met 1 onbekende en 1 parameter 
• Tweedegraadsvergelijkingen met 1 onbekende en 1 parameter 
• Rijen 

2e cyclus: MEETKUNDE 

• Eigenschappen van hoeken  
• Vectoren 

3e cyclus: GONIOMETRIE 

• Verwante hoeken  
• Begrippen Cotangens - Secans - Cosecans  
• Hoeken bepalen met gegeven goniometrisch getal via ICT bepalen 

Eventueel aangevuld met verdiepingsdoelen 
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Keuzevak Frans 
Wij werken in deze lessen vooral rond extra mondelinge vaardigheden 
door de Franse taal in gesprekssituaties toe te passen.  

Franse cultuur zal ook aan bod komen aan de hand van liedjes en 
voorstellingen over Frankrijk door de leerlingen zelf (bijvoorbeeld een 
reis organiseren naar een streek in Frankrijk). 

We gaan ook proberen te corresponderen met Franstalige leerlingen in Frankrijk of Wallonië.  

 

Keuzevak Engels  
Het opzet van deze lessen is conversatie. Aan de hand van 
videomateriaal, teksten en liedjes komen verschillende 
thema’s aan bod. Enkele voorbeelden van deze thema’s zijn: 
werk, liefde, onderwijs, gezondheid, sport, … De bedoeling is 
dat de leerlingen rond deze thema’s hun ervaringen delen 
en hun mening leren verwoorden in het Engels. Op deze 
manier willen we de leerlingen aanmoedigen om het woord te nemen in het Engels en om 
zichzelf duidelijk uit te drukken. 
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Keuzevak Spaans  

Spaans is een van de belangrijkste talen ter wereld. Zo’n 600 
miljoen mensen spreken Spaans. De taal wordt niet alleen in 
Spanje, maar ook in grote delen van Zuid- en Centraal-Amerika 
gesproken. 

Spaans is dus een praktische taal voor op reis, maar daar blijft het niet bij. Steeds meer 
leerlingen/studenten nemen deel aan allerlei uitwisselingsprogramma’s in Spanje en Zuid-
Amerika. De taal beheersen is dan uitermate interessant. Bovendien leer je niet alleen een 
nieuwe taal kennen, je leert ook meer over de cultuur van de Spaanstalige landen. 

Tijdens de lessen Spaans vertrekken we van concrete, praktische situaties, zoals jezelf voorstellen, 
iets kopen, op restaurant gaan, ... Van daaruit leren we gesproken en geschreven teksten 
begrijpen, maar ook zelf aan de slag te gaan met de taal. Het doel is om 
jullie te leren hoe jullie zich in praktische situaties moeten uitdrukken in 
het Spaans. 
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Keuzevak Duits 

10 redenen om Duits te leren: 

Wat je plannen voor de toekomst ook zijn, door Duits te leren verwerf je 
vaardigheden waar je in je dagelijkse leven en later in je professionele leven 
veel aan hebt: 

• Reizen: haal door je kennis van het Duits meer uit je reis. Niet alleen in Duitstalige 
landen, maar ook in andere Europese landen, zoals in Oost-Europa. 

• Communicatie: de ontwikkelingen op het vlak van media, informatie- en 
communicatietechnologie vragen om meertalige communicatie. Een aantal belangrijke 
websites zijn in het Duits. Duitsland is van 87 landen op jaarbasis de zesde grootste 
uitgever van nieuwe boeken.  Met je kennis van het Duits krijg je dus toegang tot nog 
meer informatie. 

• Cultureel begrip: Duits leren betekent inzicht krijgen in het leven, de wensen en dromen 
van mensen in Duitstalige landen met hun multiculturele samenleving. 

• Genieten van literatuur, muziek, kunst en filosofie: Duits is de taal van Goethe, Kafka, 
Mozart, Bach en Beethoven. In de oorspronkelijke taal geniet u nog meer van het lezen 
van en/of luisteren naar hun werk. 

• Uitwisselingsprogramma’s: Duitsland heeft met heel wat andere landen verdragen 
afgesloten voor de uitwisseling van leerlingen en studenten. 

• Studie- en arbeidsmogelijkheden in Duitsland: Duitsland reikt een groot aantal beurzen 
uit om in Duitsland te komen studeren. Voor jonge buitenlanders bestaan er speciale 
werkvakantievisums en in bepaalde beroepen zijn de voorwaarden om een 
werkvergunning te krijgen versoepeld. 

• Toerisme en horeca: toeristen uit Duitstalige landen reizen veel en ver. Zij geven tijdens 
hun vakantie meer geld uit dan toeristen uit andere landen. Zij laten zich graag door 
Duitstalig personeel en Duitstalige reisgidsen in de watten leggen. 

• Wetenschap en onderzoek: Duits is in de wetenschap de op één na belangrijkste taal. 
Duitsland levert de op twee na grootste bijdrage aan onderzoek en ontwikkeling ter 
wereld en reikt onderzoeksbeurzen uit aan buitenlandse wetenschappers.  

• In het bedrijfsleven: als je met Duitstalige zakenpartners in het Duits kunt 
communiceren, bouw je een betere relatie met hen op en kun je effectiever met hen 
communiceren waardoor je je kansen op succes vergroot.  

• Een wereldwijde carrière: als je Duits kent, heb je meer kans op een baan bij Duitse 
bedrijven in eigen land of elders. Een goede beheersing van het Duits maakt je tot een 
productieve medewerker voor werkgevers die wereldwijd actief zijn. 
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Onze 10 leefregels 
 
De tien leefregels zijn enkele eenvoudige afspraken die je helpen om probleemloos in het  
GO! atheneum Oudenaarde school te lopen. Het leven voor jou, je medeleerlingen en 
leerkrachten zal er vlot, ordentelijk, aangenaam en respectvol door verlopen. 
 
1 Je komt altijd op tijd. Spijbelen doe je niet. 
2 Je checkt dagelijks Smartschool: 

• berichten, vakken, Skore, … 
• digitale agenda  

3 Bij het belsignaal, ’s morgens en na een pauze, verzamel je onmiddellijk met je 
klasgenoten op de speelplaats. Daar komt je leraar je ophalen.  

4 Tegenover alle medeleerlingen en personeelsleden gedraag je je rustig en beleefd. 
Ook spreek je iedereen altijd in een verzorgd Nederlands aan. 

5 Let erop dat je altijd al het nodige materiaal bij hebt.  
Je draagt zorg voor alle materiaal, zowel het jouwe als dat van anderen en de school.  
Dat getuigt van een positieve en respectvolle ingesteldheid. 

6 Je verlaat het klaslokaal enkel als je daarvoor de toestemming hebt.  
Je blijft nooit rondhangen in de gangen. 

7 Eten en drinken doe je alleen tijdens de pauzes.  
Afval gooi je in de vuilnisbakken en niet op de grond.  
Iedereen zal dat bijzonder appreciëren. 

8 Op school en in de onmiddellijke omgeving van de school geldt een algemeen 
rookverbod. Je houdt je dan ook aan dat wettelijk verbod. 

9 Tijdens de les gebruik je je gsm en andere technologische apparatuur enkel na 
uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht.  
Tijdens de pauzes kan je ze gerust gebruiken.  

10 Elke afwezigheid moet je wettigen.  
Het spreekt vanzelf dat wat verboden is door de Belgische wet ook op school  
niet toegelaten is. 






	cover infobrochure 18-19 - cover vooraan
	cover infobrochure 18-19 - binnen links
	Infobrochure 2018-2019 2de en 3de graad
	10 redenen om Duits te leren:

	cover infobrochure 18-19 - binnen rechts
	cover infobrochure 18-19 - cover achteraan

