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Welkom!
Jij en je ouders zijn op zoek naar een gepaste opleiding en dat is helemaal geen makkelijke zoektocht!
Het GO! atheneum Oudenaarde wil je op weg helpen door een gevarieerde keuze aan studierichtingen
aan te bieden. Hierdoor kan elke jongere een richting vinden volgens zijn of haar talenten en
interesses.
Maar, onze school staat voor méér dan enkel kennis opdoen. Ook zelfstandig denken, voor jezelf
opkomen, met anderen samen leren en leven vinden we belangrijk. Ambitie, positief kritisch ingesteld
zijn, samenwerken en verdraagzaamheid stellen we hierbij centraal.
Je kan daarbij vertrouwen op een team van leerkrachten, ondersteunend personeel en vele andere
partners om samen de juiste keuzes te maken en te helpen bij het leerproces.
In een vertrouwelijke sfeer wordt regelmatig overleg gepleegd met ouders en leerlingen. We vinden het
immers belangrijk dat je je goed voelt op school. Daarbij trachten we je optimaal te begeleiden, zowel
wat betreft je onderwijsloopbaan, als je fysiek en socio-emotioneel welzijn.
In deze brochure kan je kennis maken met onze studierichtingen en gaan we ook uitgebreid in op de
studierichtingen in de eerste graad en de daarbij horende keuzevakken. Daarnaast hebben we ook
aandacht voor onze verschillende vormen van begeleiding.
Aarzel niet om ons te bezoeken op onze infodagen en opendeurdagen. Ons team staat er voor je klaar
om al je vragen te beantwoorden.
Voor meer info over hoe je je kan inschrijven, kan je terecht op onze website: go-ao.be/inschrijven.
We hopen je binnenkort te mogen verwelkomen.

Veerle De Nil
Adjunct-directeur

Ann Van Landuyt
Directeur

RUIMTE om te denken,
RUIMTE om te doen
scholengroep 21
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WAAR JE

MEER LEERT
DAN ENKEL
KENNIS
Even niet flauw doen. Je komt natuurlijk naar school om bij te leren. Toch houdt het
daarbij niet op. In het GO! atheneum kijken we veel verder. We leren je zelfstandig denken,
voor jezelf opkomen en met anderen samen leren en samen leven. Ambitie, positief kritisch
ingesteld zijn, samenwerken en verdraagzaamheid stellen we hierbij centraal.

Middagactiviteiten
Klasvergaderingen
Geïntegreerde Werkperiode (GWP)
Themadagen
Burgerschap
Theatervoorstelling
...
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MET EEN

TEAM DAT
ER ECHT
VOOR JE IS

We zijn meer dan een school. In het GO! atheneum
willen we je klaarstomen voor de arbeidsmarkt of
het hoger onderwijs. Met ons enthousiast en
betrokken team werken we samen aan je toekomst.

eN WAAR

WE JE MEER
BEGELEIDEN
DAN JE DENKT.

We vinden het belangrijk dat iederéén zich goed voelt op onze school.
Daarom gaan we samen met de jongere, de ouders/voogd en het
schoolteam op zoek naar het best mogelijke schooltraject, steeds
met oog voor het fysiek en socio-emotioneel welzijn. We besteden de
nodige aandacht aan de onderwijsloopbaan en versterken/stimuleren
de leer- en studeervaardigheden van onze leerlingen.
Leerlingbegeleiding (zie p8)
Studiekeuzebegeleiding
Projecten i.f.v. gezondheid
Leren Leren, zorgklassen en huiswerk maken in ‘t Leerhuis (1e graad, zie p9)
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Leerling
begeleiding

De leuze van GO! atheneum Oudenaarde luidt:
“Ook ik ben een leerlingbegeleider”
Daarom staan onze leerlingbegeleiders, samen met een krachtig team van directieleden, opvoeders,
leerkrachten, CLB-medewerkers, ondersteuners en externe partners klaar voor elke leerling.
Het is ons streefdoel onze leerlingen te ontwikkelen tot ambitieuze kritische jongeren die
verdraagzaam kunnen samenwerken in een diverse wereld.
Om dit streefdoel te bereiken, ondersteunen wij onze jongeren binnen 4 domeinen die centraal staan
in hun ontwikkeling:
Leren en Studeren
Onderwijsloopbaan
Psycho-sociaal functioneren
Preventieve gezondheidszorg
Voor een meer uitgebreide uitleg over de werking en organisatie van onze leerlingbegeleiding of voor
speciﬁeke vragen in verband met uw zoon / dochter kan u steeds terecht bij onze leerlingbegeleiders.
Coördinerende leerlingbegeleidster van de 1e graad A-stroom: Hilde Verstraeten
Coördinerende leerlingbegeleidster van de 1e graad B-stroom: Henrich Amstelveen
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‘t Leerhuis

WIE? WAT? HOE?
Extra ondersteuning voor leerlingen 1e graad, A-stroom.
Vanaf 15.30 uur tot max. 17 uur.

3 mogelijkheden:

1

Stille
Studie

• Leerlingen maken hun
huistaken, leren hun lessen,
raadplegen Smartschool en
kunnen vragen stellen aan de
begeleidende leerkracht.
• 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

3

Leren
Leren

• De vakleerkracht helpt
de leerlingen die specifieke
vragen hebben over hun
vak (Nederlands, wiskunde/
wetenschappen, Latijn/Frans en
Engels).

• Heb je vragen i.v.m. je
studie/examenplanning, wil je
ondersteuning bij het maken
van een samenvatting, weet
je niet goed hoe je een toets
moet studeren?

• 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.

• De leerkracht helpt je
hierbij en staat klaar om
al je praktische vragen te
beantwoorden.
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Studieaanbod

In het GO! atheneum Oudenaarde heb je een ruim studieaanbod om uit te kiezen. Verschillende
richtingen en specialisaties, voor elk wat wils!
Op de volgende pagina’s vind je een overzicht van ons studieaanbod. Omdat deze infobrochure zich
richt op de 1e graad, komen het 1e en 2e leerjaar uitgebreid aan bod. Daarnaast lichten we ook een
tipje van de sluier van het studieaanbod van de 2e en 3e graad. Eerst komt campus Fortstraat aan bod,
vervolgens campus Bergstraat.
Had je graag meer informatie over de verschillende keuzevakken? Die worden belicht op de
daaropvolgende pagina’s.

Studieaanbod campus Fortstraat: p11-13
Studieaanbod campus Bergstraat: p14
Het vak “Actief burgerschap”: p16
Keuzevakken: p17-26

Nieuwsgierig? Meer weten? Kom dan zeker naar één van onze infoavonden. Op p30 en p31 vind je
daarover meer informatie.
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Campus Fortstraat
(A-stroom, ASO & TSO)

1e graad

1

1e LEERJAAR A-STROOM

Vak

Aantal uur per week

Keuzevak 1

2

Keuzevak 2

2

Nederlands

4

Actief burgerschap (zie p16)

1

Frans

4

Engels

2

Geschiedenis

1

Aardrijkskunde

2

Wiskunde

4

Natuurwetenschappen

1

Techniek

2

Creatieve vorming (plastische & muzikale opvoeding)

2

Levensbeschouwelijk vak

2

Lichamelijke opvoeding

2

Wiskunde verdieping / remediëring

1

Totaal per week

32

Keuzevak 1
Latijn
Technologie (volgens STEM-didactiek)
Wetenschappen

Keuzevak 2
Sport

Kunst & cultuur

Technologie (volgens STEM-didactiek)

Ondernemen

Frans / Engels

Sociale vorming & zorg

Media

...

Latijn
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Campus Fortstraat
(A-stroom, ASO & TSO)
Moderne
talen en
wetenschappen

STEMwetenschappen

Economie en
organisatie

Maatschappij
en welzijn

STEM-technieken mechanicaelektriciteit

2e LEERJAAR A-STROOM

Klassieke talen

2

-

-

-

2

2

2

Nederlands

4

4

4

4

4

4

Burgerschap

1

1

1

1

1

1

Frans

3*

3*

3*

3

3

3

Engels

2

2

2

2

2

2

Geschiedenis

2

2

2

1

1

1

Aardrijkskunde

1

1

1

1

1

1

Keuze:
• Remediëring
• Ondernemen
• Media

• Hout
• Sport

Wiskunde

4*

4*

4*

4*

4*

4*

Wetenschappen

2

2

2

1

1

1

Plastische opvoeding

1

1

1

1

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

2

2

Techniek en mediawijsheid

2

2

2

2

2

2

Levensbeschouwelijk vak

2

2

2

2

2

2

Economische en
financiële geletterdheid

1

1

1

1

1

1

+5

-

-

-

-

-

Engels

-

+2

-

-

-

-

Frans

-

+1

-

-

-

-

Wetenschappen

-

+2

-

-

-

-

STEM

-

-

+5

-

-

-

Economie en organisatie

-

-

-

+5

-

-

Maatschappij en welzijn

-

-

-

-

+5

-

Mechanica-elektriciteit

-

-

-

-

-

+5

32

32

32

32

32

32

Latijn & Grieks

Totaal per week
* Waarvan 1 uur differentiatie
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Campus Fortstraat
(A-stroom, ASO & TSO)

2e graad

3&4

3e & 4e LEERJAAR
ASO

TSO

•
•
•
•

•
•
•
•

Latijn
Economie
Wetenschappen
Humane wetenschappen

Handel
Sociale & technische wetenschappen
Elektriciteit - elektronica
Houttechnieken

Keuzevakken ASO
Sport - ICT - Informatica - Ondernemen - Projectmatig werken rond wetenschappen
- Grieks - Kunst & filosofie - Wiskunde-wetenschappen - Frans-Engels - Duits-Spaans Technologie - Good Food and fine projects

3e graad

5&6

5e & 6e LEERJAAR
ASO

TSO

• Latijn - moderne talen

• Handel

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

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

Sociale & technische wetenschappen
Industriële ICT
Informaticabeheer
Toerisme

Keuzevakken ASO
Sport - Spaans-Duits - Kunst & filosofie - Praktische economie & recht - Mediawijsheid
/ kritisch denken / praktische informatica - Wiskunde-wetenschappen remediërend Wiskunde-wetenschappen toegangsexamen
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Campus Bergstraat
(B-stroom, BSO & DBSO)

1e graad

1

1e graad

2

1e LEERJAAR

Een CLIC-klas? Wat houdt dat in?

CLIC-klas

CLICK staat voor Coöperatief Leren In een Creatieve
Klas. We willen goesting creëren bij de leerlingen
om eigen talenten te ontdekken en door te
geven. Twee coaches werken met uitdagende en
motiverende werkvormen met als doel elke leerling
eigenaar te maken van zijn/haar leerproces. We
zorgen voor een zachte overgang van lager naar
secundair onderwijs door in te zetten op ieders
zelfvertrouwen in een warm nest.

lessentabel p15

2e LEERJAAR
CLIC-klas
(Beroepsvoorbereidend leerjaar)
• STEM-technieken
> Electriciteit - Hout - Mechanica

• Economie & organisatie / Maatschappij & welzijn
lessentabel: p15

2e graad

3&4

3e graad

5&6

...

3e graad

7

14

3e & 4e LEERJAAR
Voltijds (BSO)

Deeltijds (DBSO)*

•
•
•
•
•

• Horeca
• Zorg
• Verkoop &
distributie
• Metaal

Kantoor
Verzorging & voeding
Elektrische installaties
Hout
Basismechanica

•
•
•
•

Hout
Transport
Sport
Kinderbegeleider
(duaal)

•
•
•
•

Hout
Transport
Sport
Kinderbegeleider
(duaal)

•
•
•
•

Hout
Transport
Sport
Kinderbegeleider
(duaal)

5e & 6e LEERJAAR
Voltijds (BSO)

Deeltijds (DBSO)*

•
•
•
•
•

• Horeca
• Zorg
• Verkoop &
distributie
• Metaal

Kantoor
Elektrische installaties
Houtbewerking
Carrosserie
Verzorging

7e LEERJAAR = SPECIALISATIEJAAR
Voltijds (BSO)

Deeltijds (DBSO)*

• Kantooradministratie & gegevensbeheer
• Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige

• Horeca
• Zorg
• Verkoop &
distributie
• Metaal

•
•
•
•
•

Industriële elektriciteit
Bijzondere schrijnwerkconstructies
Carrosserie & spuitwerk
Installateur gebouwen automatisering (duaal)
Electro technicus (duaal)

*Alle DBSO-opleidingen zijn in combinatie
met een tewerkstelling of met wielerof voetbaltrainingen.

Campus Bergstraat
(B-stroom, BSO & DBSO)
LESSENTABEL 1e LEERJAAR (CLIC-KLAS)

Vak

Aantal uur per week

Nestvakken in CLIC-klas
• Nederlands, wiskunde & Frans
• Projecten (natuurwetenschappen, aardrijkskunde,
geschiedenis & Actief burgerschap (zie p16)
• Crea (plastische opvoeding, muzikale opvoeding)

20

Open atelier

3

Techniek

5

Lichamelijke opvoeding

2

Levensbeschouwelijk vak

2

Totaal per week

32

LESSENTABEL 2e LEERJAAR B VAN DE 1e GRAAD
CLIC-KLAS - BEROEPSVOORBEREIDEND JAAR
STEMtechnieken

Economie & organisatie
Maatschappij & welzijn

18

18

Lichamelijke opvoeding

2

2

Levensbeschouwelijk vak

2

2

10

-

Economie & organisatie

-

5

Maatschappij & welzijn

-

5

32

32

Nestvakken in CLIC-klas

•
•
•
•
•
•
•
•

Wiskunde
Frans
Plastische opvoeding
Nederlands – taalvaardigheid
Actief burgerschap (zie p16)
Mediawijsheid
Economische & financiiële geletterdheid
Differentiatie

Hout
Mechanica
Elektriciteit

Lestijden/week
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Het vak

“Actief burgerschap”
Week tegen pesten
Mediawijsheid
De verkiezingen
Diversiteit binnen onze samenleving
Seks en relaties
…
Dit zijn maar enkele voorbeelden van thema’s die aan bod kunnen komen. Wij willen onze leerlingen
leren samenleven, ze stimuleren tot positief kritische individuen en ze laten ontwikkelen tot actieve
burgers. Hiervoor vertrekken wij vanuit de basiswaarden van onze samenleving:
• Democratie, waarin een samenleving positief omgaat met haar burgers, ondanks tegengestelde
belangen en machtsverhoudingen;
• Participatie, die van de burger een grote betrokkenheid en engagement bij de samenleving vraagt;
• Identiteit, die de wisselwerking tussen de vrijheid van het individu en zijn omgeving aanspreekt.
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Keuzevak Technologie
Een klankbox maken
Programmeren in scratch (een klein verhaal maken)
…
Lijkt dit jou wat of weet je niet waarover het gaat? Dan is technologie misschien wel iets voor jou.
Verschil met het vak techniek:
Technologie kan worden opgevat als ‘de wetenschap van techniek’ en is gericht op een speciﬁek doel.
Technologie gaat meer om de ontwikkeling van de techniek met behulp van wetenschap.
Bijvoorbeeld: een technologisch probleem is een zonnecel met een zonnecel aan de hand van
voorschriften.
We werken volgens de STEM-didactiek:
Leerlingen ontwikkelen hun probleemoplossend vermogen door een actieve, onderzoekende en
samenwerkende rol op te nemen.
Leerlingen gaan hierbij eerst door een proces van vragen stellen, observeren, analyseren en verklaren,
daarna trekken ze conclusies en stellen ze vervolgvragen. Er is continu aandacht voor reﬂectie.
Zowel leerkrachten als leerlingen evalueren actief in hoeverre nieuwe kennis en vaardigheden zijn
verworven.
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Keuzevak Wetenschappen
Ben je nieuwsgierig naar de bouw van een vogelei?
Hoe ziet een cel van een ajuin of een pantoffeldiertje eruit, door een microscoop bekeken?
Zijn huishoudproducten gevaarlijk?
...
In de keuzemodule wetenschappen ontdek je de wetenschappelijke methode. Via onderwerpen uit de
biologie, fysica en chemie bestudeer je de natuur rondom jou. Je leert experimenten
uitvoeren, op een correcte manier waarnemen, resultaten verzamelen en bewerken. Uit de
resultaten haalt een wetenschapper besluiten.
Via onderzoek kom je het antwoord op al deze vragen te weten. Je leerkracht zal nagaan of je nauwkeurig
en zelfstandig kan (samen)werken, verwoorden wat je waarneemt, ... en merken of er een wetenschapper
in jou schuilt.
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Keuzevak Media
Mediawijs rond nieuwe media
Vloggen, bloggen en podcasts maken en op Youtube zetten
Fotograﬁe met onze smartphone
Werken met green screen
Korte ﬁlms maken en monteren
Virtual reality en 360° ﬁlms
...

Ben je niet bang om voor de camera te staan?
Wil je een vlogger of youtuber worden?
Sociale media hebben een steeds grotere impact op ons dagelijks leven. Het is dan ook belangrijk dat
jongeren hier op een goede manier mee leren omgaan. We leren in dit keuzevak ook hoe omgaan
met die sociale media:
• Zijn we mediawijs genoeg?
• Herkennen we fake news?
• Hoe zit het met mijn privacy?
• Kan ik zomaar alles gebruiken van het internet?
• Hoe zit het met auteurs- of portretrecht?
We leren je de digitale geletterdheid van de 21e eeuwse vaardigheden zoals ‘mediawijsheid’,
‘ict-basisvaardigheden’, ‘informatievaardigheden’ en ‘computational thinking’.
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Keuzevak Ondernemen
Hoe komen die schoenen in je kast?
Hoe werkt de wereldwinkel?
Waarom zijn sommige supermarkten zo goedkoop?
Op deze vragen ontdek je in het vak ondernemen zeker een antwoord. Je leerkracht wordt je
coach in een project waarin je je eigen talenten leert kennen. Daarnaast starten we een eigen
onderneming waar je leert een echte verkoper te zijn. We leren je omgaan met je zakgeld en wat je
ermee moet doen. Kortom, je komt te weten hoe economie werkt.
Organiseer jij graag? Werk je graag samen? Heb je zin voor initiatief?
Dan ben jij de persoon die wij zoeken. Jij bent vast een prima ondernemer!
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Keuzevak Sociale vorming en zorg
De voedingsdriehoek : hoe zit dat eigenlijk?
EHBO: hoe doe je dat, wie kan je ermee helpen?
Sorteren en recycleren: is dat nodig?
…
•
•
•
•
•
•

Vind je gezonde voeding belangrijk?
Ben je nieuwsgierig naar andere culturen?
Heb je respect voor de natuur en de samenleving?
Ben je een geboren organisatietalent?
Wil je zelfstandig leren werken of hou je van werken in groep?
Ga je enthousiast nieuwe uitdagingen aan?

Is het antwoord “JA”? Dan ben JIJ de persoon die wij zoeken!
Krijg meer inzicht in je eigen kunnen en wij helpen jou een betere keuze te maken in je latere
studie- en beroepsmogelijkheden.
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Keuzevak Kunst en Cultuur
Kunst en cultuur … is een zaak voor iedereen
Animatieﬁlms : hoe werkt dat, hoe is dit geëvolueerd?
Schuilt er een Margritte in jou?
The Voice : ook voor jou een uitdaging?
Kunst en cultuur is een wezenlijk onderdeel van de maatschappij...
We willen dat onze leerlingen zich erin verdiepen of zelf kunst creëren. We doen dit vanuit de
overtuiging dat kunst verwondert, verrijkt en confronteert.
We willen de leerlingen zoveel mogelijk laten proeven van kunst en cultuur. In de vakken muzikale
en plastische opvoeding zien we het als onze taak om dit alles te verbinden waardoor leerlingen
toegang krijgen tot een grote diversiteit aan cultuuruitingen.
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Keuzevak Sport
Zwemmen
Atletiek
Balsporten
…
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.
In deze extra uren sport diepen we enerzijds de sporten die in de lessen lichamelijke opvoeding
aan bod komen verder uit, anderzijds maken we kennis met andere, nieuwe sporten.

1e graad (+2u):
In de eerste graad staan de basisvaardigheden voorop: zwemmen, lopen, springen, gooien en
balvaardigheid
•

1e jaar: zwemmen (schoolslag, (rug)crawl), atletiek en ploegsporten (basket- en voetbal +

•

hockey + ...)
2e jaar: zwemmen (uithoudingszwemmen, reddend zwemmen), atletiek en ploegsporten
(volleybal-handbal + badminton + ...)

Jaarlijks wordt hier een wedstrijd aan gekoppeld om de evolutie te zien. Er wordt deelgenomen
aan een zwemtoernooi en aan enkele atletiektoernooien georganiseerd door SVS.
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Keuzevak Frans / Engels
Bonjour! Hello!
Hou jij van de taalvakken Engels en Frans?
Werk je graag aan kleine projecten?
Heb je een creatief kantje?
Chouette!
Dan is dit keuzevak iets voor jou.
We gaan focussen op vaardigheden zoals spreken en schrijven om zo deze talen beter te beheersen,
op een leuke en creatieve manier. Hier kan je jezelf verdiepen in de cultuur van de Frans- en
Engelstaligen.
Muziek, poëzie, theater, ﬁlm en meer komen aan bod. Nice!
We’re looking forward to seeing you.
A bientôt!

Français: La langue française dans le monde
Langue maternelle
Langue officielle
Deuxième langue
Minorités francophones
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Keuzevak Latijn
Carpe diem
Mens sana in corpore sano
Veni vidi vici
…
In het eerste jaar bieden we de keuze tussen 2 uur Latijn of 4 uur Latijn. Beide opties vormen een
perfecte voorbereiding op de 5-urige cursus Klassieke talen in het tweede jaar, waar naast Latijn
ook Grieks wordt aangeboden.
De 2-urige cursus kan beschouwd worden als een initiatie in de Romeinse taal en cultuur. Rond een
3-tal culturele thema’s lezen we korte, soms vereenvoudigde, betekenisrijke teksten van antieke schrijvers.
Het basisvocabularium dat aangeleerd wordt, bestaat uit woorden die frequent voorkomen in de
behandelde teksten. De woorden dienen enkel van Latijn naar Nederlands te worden ingestudeerd,
iets wat ook in de daaropvolgende jaren het geval is. Er wordt een grammaticaal referentie-kader
opgebouwd dat noodzakelijk is voor het volgen van de 5-urige cursus in de volgende jaren.
In de 2+2-urige cursus is er ruimte voor een 5-tal culturele thema’s die worden geïllustreerd
met waardevolle authentieke teksten, evoluerend in moeilijkheidsgraad. Ook hier dient het
basisvocabularium enkel van Latijn naar Nederlands gekend. Hoewel ook hier de grammatica de
lectuur dient en niet omgekeerd, neemt in deze cursus de studie van het Latijnse taalsysteem
met zijn grammaticale bijzonderheden een belangrijke plaats in. De leerlingen worden vertrouwd
gemaakt met de noodzaak om in een Latijnse zin ieder woord grondig te bestuderen om te komen
tot een zo juist mogelijke weergave ervan in het Nederlands. Dit biedt als unieke meerwaarde het
ontwikkelen van een analytisch en probleemoplossend denkvermogen dat
vakoverschrijdend is.
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Keuzevak Hout
Bereid je voor en proef van houtbewerking.
Kijk eens rond in je omgeving. Je zal zien dat in elke woning, in elk gebouw hout
verwerkt is.
Deuren en ramen, daken, terrassen, omheiningen, trappen, keukens, kasten, meubelen
tot volledige gebouwen.
Overal kom je wel iets tegen dat uit hout is gemaakt, zowel binnen als buiten een
gebouw. Onvoorstelbaar hoe creatief je met een houten plank kan omgaan.
In dit keuzevak maak je leuke, bruikbare werkstukken in verschillende houtsoorten en
plaatmateriaal. De materialen worden bewerkt met handgereedschappen, maar soms
wordt er ook met elektrisch aangedreven machines wordt er gewerkt.
Hierdoor kan je je talent en passie voor houtbewerking ontdekken en schuilt er mogelijk
een vakman in jou.
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Dagindeling
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

8.30 - 9.20

Lesuur 1

Lesuur 1

Lesuur 1

Lesuur 1

Lesuur 1

9.20 - 10.10

Lesuur 2

Lesuur 2

Lesuur 2

Lesuur 2

Lesuur 2

10.10 - 10.20

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

10.20 - 11.10

Lesuur 3

Lesuur 3

Lesuur 3

Lesuur 3

Lesuur 3

11.10 - 12.00

Lesuur 4

Lesuur 4

Lesuur 4

Lesuur 4

Lesuur 4

12.00 - 12.50

Lesuur 5 of
middagpauze

Lesuur 5 of
middagpauze

Lesuur 5 of
middagpauze

Lesuur 5 of
middagpauze

12.50 - 13.40

Lesuur 6 of
middagpauze

Lesuur 6 of
middagpauze

Lesuur 6 of
middagpauze

Lesuur 6 of
middagpauze

13.40 - 14.30

Lesuur 7

Lesuur 7

Lesuur 7

Lesuur 7

14.30 - 14.40

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

14.40 - 15.30

Lesuur 8

Lesuur 8

Lesuur 8

Lesuur 8

15.30 - 16.20

Lesuur 9 of
‘t Leerhuis

Lesuur 9 of
‘t Leerhuis

Lesuur 9 of
‘t Leerhuis

Lesuur 9

16.20 - 17.10

Lesuur 10 of
‘t Leerhuis

Lesuur 10 of
‘t Leerhuis

Lesuur 10 of
‘t Leerhuis

Vakantie en vrije dagen tijdens het
schooljaar 2020-2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hervatting van de lessen: dinsdag 1 september 2020
Lesvrije dag (pedagogische studiedag voor het personeel): vrijdag 2 oktober 2020
Herfstvakantie: van maandag 2 november 2020 tot en met zondag 8 november 2020
Vrije dag (wapenstilstand): woensdag 11 november 2020
Kerstvakantie: van maandag 21 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021
Facultatieve vrije dag: vrijdag 29 januari 2021
Krokusvakantie: van maandag 15 februari 2021 tot en met zondag 21 februari 2021
Paasvakantie: van maandag 5 april 2021 tot en met zondag 18 april 2021
Vrije dag (Hemelvaart) en facultatieve vrije dag: donderdag 13 mei 2021 en vrijdag 14 mei 2021
Vrije dag (Pinkstermaandag): maandag 24 mei 2021
Zomervakantie: van donderdag 1 juli 2021 tot en met dinsdag 31 augustus 2021

Ons schoolrestaurant
•
•
•
•
•

Warme maaltijden
Keuze uit verschillende vers gemaakte belegde broodjes
Salad bar
Verse dagsoep
Keuze uit verschillende desserts
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Ambitie
Een school... waar jonge mensen dromen over hun toekomst, waar elke droom
de moeite waard is. Leerlingen gaan er op zoek naar hun talenten. Ze krijgen
er de handvatten aangereikt om die dromen en talenten waar te maken.
We versterken en bestendigen leerlingen waar ze goed in zijn. We laten hen
groeien en hun grenzen verleggen waar kan.

Positief kritisch
Een school... waar jonge mensen zichzelf en de wereld rond zich in vraag
stellen. Een school waar zij kritisch op zoek gaan naar hun eigen identiteit,
dromen en talenten. Hun eigen mening wordt er gehoord. Ze leren deze op
een respectvolle manier uiten.

Samenwerken
Een school... waar jonge mensen niet alleen staan, maar vertrouwen
hebben in een krachtig team. Leerlingen, ouders, leerkrachten, opvoeders,
leerlingbegeleiders, directieleden, ondersteuners van het sym-team, CLBmedewerkers en nog vele anderen werken er samen. Zij slaan samen met
de leerling de handen in elkaar om dromen waar te maken en talenten te
ontplooien.

Verdraagzaamheid
Een school... waar jonge mensen leren omgaan met uiteenlopende
meningen, met talenten en dromen van anderen. Een leerplek om op
respectvolle wijze samen te werken en te leven in een maatschappij die
snel evolueert, divers is en globaliseert.
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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.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Je komt altijd op tijd. Spijbelen doe je niet.
Je checkt dagelijks Smartschool
•
berichten, vakken, Skore puntenboekje, …
•
digitale agenda
Bij het belsignaal ’s morgens en na een pauze verzamel je onmiddellijk met je klasgenoten op
de speelplaats. Daar komt je leraar je ophalen.
Tegenover alle medeleerlingen en personeelsleden gedraag je je rustig en beleefd.
Ook spreek je iedereen altijd in een verzorgd Nederlands aan.
Let erop dat je altijd al het nodige materiaal bij hebt. Ook je schoolbadge hoort daarbij. Je
draagt zorg voor alle materiaal, zowel het jouwe als dat van anderen en de school. Dat getuigt
van een positieve en respectvolle ingesteldheid.
Je verlaat het klaslokaal enkel als je daarvoor de toestemming hebt. Je blijft nooit rondhangen
in de gangen.
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.
Op school en in de onmiddellijke omgeving van de school geldt een algemeen rookverbod.
Je houdt je dan ook aan dat wettelijk verbod.
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.
Elke afwezigheid moet je wettigen.

Het spreekt vanzelf dat wat verboden is door de Belgische wet ook op school niet toegelaten is.
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Infoavond Campus
Fortstraat
di 10 maart, 19-21u, Campus Fortstraat
•
•
•
•

Infosessie elke 30 min
Voorstelling studiemogelijkheden & aanpak
Inkijken leerwerkboeken
Gesprek met alle vakleerkrachten

Meer info op welkom.go-ao.be

Opendag Campus
Fortstraat
zo 26 april, 11-17u, Campus Fortstraat
•
•
•
•

Workshops
Rondleidingen
Infomomenten overstap volgende graad
Muzikaal optreden

Meer info & inschrijven op welkom.go-ao.be
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Infoavond Campus
Bergstraat
Vrij 05 juni, 16-20u, Campus Bergstraat
•
•
•
•

Voorstelling projecten & geïntegreerde proeven
Bezoek aan atelier & leerlingen aan het werk
Uitreiking SODA-attesten
Infostand leerlingenbegeleiding met
mogelijkheid tot gesprek
• Muzikaal optreden
Meer info op welkom.go-ao.be
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Meer info & inschrijven op welkom.go-ao.be
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Campus Fortstraat

Campus Bergstraat

Fortstraat 47

Bergstraat 36

9700 Oudenaarde

9700 Oudenaarde

055 31 11 34

055 31 21 31

hallo@go-ao.be

hallo@go-ao.be

www.go-ao.be

www.go-ao.be

