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Welkom in de 2de graad! 
 
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 sociaal-emotioneel welzijn. 
In deze brochure kan je kennis maken met onze studierichtingen en gaan we ook uitgebreid in op de 
studierichtingen in de tweede graad en de daarbij horende keuzevakken. Daarnaast hebben we ook 
aandacht voor onze verschillende vormen van begeleiding. 
 
Voor meer info over hoe je je kan inschrijven, kan je terecht op onze website: inschrijven.go-ao.be. 
 
We hopen je binnenkort te mogen verwelkomen. 
 
 
 
Veerle De Nil     Ann Van Landuyt 
Adjunct-directeur     directeur  
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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. We realiseren dit niet alleen in de klas, maar ook via 
extra muros activiteiten, de GWP week en … 
 

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. 
 

 

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 sociaal-emotioneel welzijn. We besteden de nodige aandacht aan 
de onderwijsloopbaan en versterken/stimuleren de leer- en studeervaardigheden van onze 
leerlingen. 
 

• Leerlingbegeleiding  
• Studiekeuzebegeleiding 
• Projecten i.f.v. gezondheid 
• Leerbegeleiding en aandachtstraining 
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De leuze van GO! atheneum Oudenaarde luidt: “Ook ik ben een leerlingbegeleider” 

Daarom staan onze leerlingbegeleiders, samen met een sterk 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.  

Leerlingbegeleiders van de 2de graad Fortstraat: Katrijn Thienpont & Winne De Pourcq 

Leerlingbegeleider van de 2de graad Bergstraat: Henrich Amstelveen 

Coördinerend leerlingbegeleider van het CLW Bergstraat: Greet De Craemer 
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Stille Studie 

Heb je nood aan een rustig plekje om te werken, wacht je op vervoer en wil je je tijd zinvol besteden? Dan 
kan je hier terecht van 15.30 uur tot 17.00 uur. Je kan je huistaken maken, je lessen leren, Smartschool 
raadplegen in aanwezigheid van een opvoeder. 

 

Vakken in de kijker (2e graad ASO) 

Op advies van de klassenraad kunnen voor de vakken Wiskunde, Nederlands, Frans en Engels 
remediëringslessen aangeboden worden. Gedurende 2 lesuren per week werken we je bij waar nodig. Deze 
remediëringslessen vervangen tijdelijk één keuzevak. 

 

Leren leren (2e graad ASO) 

Op advies van de klassenraad kan er aangeboden worden om een sessie Leren Leren te volgen. Tijdens deze 
sessie leer je planningen opmaken, leerstof samenvatten en een juiste studiemethode ontwikkelen. Indien 
stress je studiewerk belemmert, kan in samenspraak met de leerlingbegeleiding een sessie  
relaxatieoefeningen aanbevolen worden.   
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Campus Fortstraat 
(A-stroom, ASO & TSO) 

 

1      1e leerjaar  

28 uur basisvorming + 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) 

 
 
 

2      2e leerjaar  

• Klassieke talen 
• Moderne talen en wetenschappen 
• STEM-wetenschappen 
• Economie en organisatie (*) 
• Maatschappij en welzijn (*) 
• STEM-techniek en mechanica-elektriciteit (*) 

 

(*) 1 keuzevak van 2 uur : remediëring, hout, media, ondernemen, sport 
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Campus Fortstraat 
(A-stroom, ASO & TSO) 

 

 3&4      3e & 4e leerjaar  

ASO 
•   Latijn 
•   Economie 
•   Wetenschappen 
•   Humane wetenschappen 

TSO 
•   Handel 
•   Sociale & technische wetenschappen 
•   Elektriciteit - elektronica 
•   Houttechnieken

 
Keuzevakken ASO (2 x 2u.) 
Sport - ICT - Informatica - Projectmatig werken rond wetenschappen - Kunst & filosofie – Frans - 
Engels – Duits - Spaans -  Grieks - Good Food and fine projects  - Muzieklab – Technologie  - schakel 
Wiskunde-wetenschappen – economie - aandachtstraining 
 
Lessentabellen ASO vanaf p. 8           Lessentabellen TSO vanaf p. 12 

 

 5&6      5e & 6e leerjaar  

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

TSO 
•   Handel 
•   Sociale & technische wetenschappen 
•   Industriële ICT 
•   Informaticabeheer 
•   Toerisme 

 

 
Keuzevakken ASO 
Sport verdieping balsporten - Sport levenslang sporten - Wiskunde/wetenschappen verdiepend – 
Creating expression - Muzieklab - Duits beginners - Spaans gevorderden – Praktische informatica -  
Economie voor elke dag - Duits gevorderden - Spaans beginners - Mediawijsheid - Recht 
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Campus Bergstraat 
(B-stroom, BSO & DBSO) 

1      1e leerjaar  

• CLIC-klas 

2      2e leerjaar  

CLIC-klas (beroepsvoorbereidend jaar) 
• STEM-technieken (elektriciteit – hout – mechanica) 
• Economie & organisatie / Maatschappij & welzijn 

 3&4      3e & 4e leerjaar 

Voltijds (BSO) 
•   Kantoor 
•   Verzorging & voeding 
•   Elektrische installaties 
•   Hout 
•   Basismechanica 

Deeltijds (DBSO)* 
•   Horeca  
•   Zorg  
•   Verkoop &  
    distributie  
•   Metaal 

 
•   Hout  
•   Transport  
•   Sport  
•   Kinderbegeleider (duaal) 
 

 5&6      5e & 6e leerjaar 

Voltijds (BSO) 
•   Kantoor 
•   Elektrische installaties 
•   Houtbewerking 
•   Carrosserie 
•   Verzorging 

Deeltijds (DBSO)* 
•   Horeca  
•   Zorg  
•   Verkoop &  
    distributie  
•   Metaal 

 
•   Hout  
•   Transport  
•   Sport  
•   Kinderbegeleider (duaal) 

 

7      7e leerjaar = specialisatiejaar 

Voltijds (BSO) 
• Kantooradministratie & gegevensbeheer 
• Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige 
• Industriële elektriciteit 
• Bijzondere schrijnwerkconstructies 
• Carrosserie & spuitwerk 
• Installateur gebouwenautomatisering 

(duaal) 
• Electrotechnicus (duaal) 

Deeltijds (DBSO)* 
•   Horeca  
•   Zorg  
•   Verkoop &  
    distributie  
•   Metaal 

 
•   Hout  
•   Transport  
•   Sport  
•   Kinderbegeleider 
(duaal) 

*Alle DBSO-opleidingen zijn in combinatie met 
een tewerkstelling of met wieler- of 
voetbaltrainingen. 
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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 10 

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 10

 

 

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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Keuzevakkentabel 2de graad ASO 

 Keuzevak 1 Keuzevak 2 

Ve
rk

en
ne

nd
 

 
  2

 u
 

Verkennend : deze vakken geven leerlingen de kans te proeven van een bepaald 
vak. 

ICT (*) Informatica (*) 

Sport (X) Sport (X) 

Kunst en Filosofie  Muzieklab  

Good Food & Fine Projects (X) Good Food & Fine Projects (X) 

Projecten rond wetenschappen (X) Projecten rond wetenschappen (X) 

  Technologie  

Ve
rk

en
ne

nd
  

 
 1

 u
 

Beginners Grieks (lesuur 1)  Beginners Grieks (lesuur 1)  

Beginners Duits (lesuur 1)  Beginners Duits (lesuur 1)  

Beginners Frans (lesuur 1)  Beginners Frans (lesuur 1)  

Beginners Spaans (lesuur 2)  Beginners Spaans (lesuur 2)  

Beginners Engels (lesuur 2)  Beginners Engels (lesuur 2)  

Beginners Economie (lesuur 2)  Beginners Economie (lesuur 2)  

Ve
rd

ie
pe

nd
 

Verdiepend : deze vakken bieden een verdieping van een basisvak of een eerder 
gevolgd keuzevak. De nodige voorkennis is noodzakelijk. 

Schakel wiskunde-
wetenschappen 3des (2u) 

(1) Schakel wiskunde-
wetenschappen 4des (2u) 

(2) 

Gevorderden Economie  
(lesuur 1) 

 Gevorderden Economie  
(lesuur 1) 

 

Gevorderden Spaans (lesuur 1)  Gevorderden Spaans (lesuur 1)  

Gevorderden Engels (lesuur 1)  Gevorderden Engels (lesuur 1)  

Gevorderden Grieks (lesuur 2)  Gevorderden Grieks (lesuur 2)  

Gevorderden Duits (lesuur 2)  Gevorderden Duits (lesuur 2)  

Gevorderden Frans (lesuur 2)  Gevorderden Frans (lesuur 2)  
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Re
m

ed
ië

re
nd

 Voor de vakken Wiskunde, Nederlands, Frans en Engels kunnen er na overleg met 
de klassenraad, leerlingbegeleiding, ouders en leerling remediëringslessen 
aangeboden worden. De leerlingen worden dan tijdelijk, voor een periode van 6 
weken, uit het keuzevak gehaald om zich voor één van deze vakken bij te 
spijkeren.  

O
nd

er
st

eu
ne

nd
 Gedurende het ganse schooljaar kunnen de leerlingen aandachtstraining volgen 

gedurende 1 lesuur, 

Naargelang de noden kunnen ook andere vakken worden ingericht, zoals 
bijvoorbeeld leren leren. Deze vakken kunnen enkel gevolgd worden in overleg 
met de vakleerkracht, leerlingbegeleiding, ouders en leerlingen.  

De extra begeleiding kan tijdelijk of permanent zijn en is ondersteunend bij een 
basisvak. 

 

Beperkingen van keuzevakken : 
(*) je kan niet deelnemen als je dit reeds in het 3de leerjaar volgde 
(X) je kan dit vak maar 1 keer kiezen (niet als keuzevak 1 en 2) 
(1) is enkel voor leerlingen uit het 3de leerjaar die geen wetenschappen volgen 
(2) is enkel voor leerlingen uit het 4de leerjaar die geen wetenschappen volgen  
       en die in het 3de leerjaar reeds de schakel volgden. 
 

De school behoudt het recht keuzevakken met minder dan 10 leerlingen te schrappen. 

 
 
Meer uitleg over de inhoud van de keuzevakken vind je achteraan in deze brochure 
vanaf pagina 22. 
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Onze 2e graad domeinen in TSO, BSO en DBSO 

Domein STEM 

• Hout 
o TSO → Houttechnieken 
o BSO → Hout 
o DBSO → Houtbewerking 

• Elektrotechnieken 
o TSO → Elektriciteit-elektronica 
o BSO → Elektrische installaties 

• Mechanica 
o BSO → Basismechanica 
o DBSO → Metaal / Transport  

Domein Economie en organisatie 

• TSO → Handel 
• BSO → Kantoor 
• DBSO → Verkoop en distributie 

Domein Maatschappij en welzijn 

• TSO → Sociale en technische wetenschappen 
• BSO → Verzorging-voeding  
• DBSO → Zorg / Sportopleiding 

Domein Sport  

• DBSO → Sportopleidingen 

Domein Voeding en horeca 

• DBSO → Horeca 
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DOMEIN STEM: HOUT

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 

 

 

 

 

BSO 2e graad 
Hout  

 

G
ra

ad
sk

la
s 

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 

 

 
 

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: Elektrotechnieken 

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 

 

 

 

BSO 2de graad 
Elektrische installaties 

 

G
ra

ad
sk

la
s 

3de
 e

n 
4de

 
le

er
ja

ar
 

PV/TV Elektriciteit/Elektronica 22 

Project algemene vakken 6 

Frans 2 

Lichamelijke opvoeding 2 

Levensbeschouwelijk vak 2 

Lestijden/week 34 
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DOMEIN STEM: Mechanica 

BSO 2de graad  
Basismechanica 

 

G
ra

ad
sk

la
s 

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 

 

 

 

 
 

 
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 

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

 in combinatie met wielrennen 
mogelijk 
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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 4 

Verkoop 1 1 
Geschiedenis 1 1 
Aardrijkskunde 1 1 
Wiskunde 3 3 
Natuurwetenschappen 1 1 
Nederlands 4 4 
Frans 3 3 
Engels 2 2 
Lichamelijke opvoeding 2 2 
Levensbeschouwelijk vak 2 2 
Lestijden/week 32 32 

BSO 2de graad 
Kantoor 

 3de
   

le
er

ja
ar

 

4de
   

le
er

ja
ar

 

Toegepaste economie 6 6 
Kantoortechnieken 4 4 
Toegepaste informatica / 
Dactylografie 5 5 

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 
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DOMEIN: Economie en organisatie 

  

 
 

 
VERKOOP EN DISTRIBUTIE:  

 
 

- Certificaat winkelbediende 
- Certificaat aanvuller 
- Certificaat kassier 
- Certificaat verkoper    
- 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  
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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 

 

 

BSO 2de graad 
Verzorging-voeding 

 

G
ra

ad
sk

la
s 

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 
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DOMEIN: Maatschappij en welzijn 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
ZORG:  

- Certificaat logistiek helper in de 
zorginstellingen    

- Certificaat Verzorgende 
- Certificaat verzorgende / 

zorgkundige 
- Begeleider in de kinderopvang 

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

 
 

 
SPORTOPLEIDINGEN: 

- Certificaat sportbegeleider 
- Certificaat animator in de  

evenementensector   
 

 
Dit zijn lineaire opleidingen: 
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: Naft (Naadloos Flexibel Traject), 
aanloopfase vorming en aanloopfase werk, 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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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. 

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. 
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Keuzevak ICT  

Heeft je smartphone geen geheimen meer voor jou? Ben je 
een computerfanaat? Toch kan je nog niet alles …  
In het vak ICT ga je je eigen ICT-skills bijwerken en leer je 
met verschillende nuttige programma’s werken. 

Wil je graag aantrekkelijke documenten maken volgens de 
‘regels van de kunst’?  
Met het tekstverwerkingsprogramma MS Word en Google 
documenten leer je de basishandelingen en enkele 
gevorderde tricks. 

Wil jij bijvoorbeeld een feestje beheren, een 
adressenbestand opstellen, financiële gegevens 
goed bijhouden en mooi in kaart brengen? Dan is 
het rekenblad MS Excel of Google sheets hier 
geschikt voor. 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 o.a. Microsoft 
PowerPoint en Google Presentaties dit met behulp van een 
diamodel en bijpassende animaties.  
Daarnaast komen ook Prezi, Mindmapping, … aan bod. 

Altijd al willen weten hoe een computer in elkaar zit en hoe dit 
werkt?  
Je komt meer te weten over de computerconfiguratie: 
wat is een processor, moederbord, HDMI, RAM-
geheugen, …. 

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.  
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Keuzevak Informatica 

Kan jij al computationeel denken?  

Met Scratch starten we op een leuke en creatieve 
manier interactieve verhalen, spelletjes en animaties te 
programmeren. Je leert wat een algoritme, een 
programma, variabelen,… is. Ingewikkeld? Helemaal 
niet, zelfs Jeroen Meus schrijft algoritmen. Dit is niet 
meer dan een recept: een geheel van instructies die je 
stapsgewijs uitvoert om een probleem op te lossen. 

Een computationeel denker kan logisch en abstract denken, evalueren, exploreren, creëren, 
doorzetten, samenwerken, …. Deze competenties heb je nodig om een computer te laten doen 
wat jij wilt dat hij doet. 

Verder helpen we je op weg met de tekstuele programmeertaal Python. Daarnaast leer je ook 
werken met digitale gegevens in een database. Multimediatechnieken zoals fotobewerking met 
behulp van Pixlr en Photoshop worden je uitgelegd en 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 ECONOMIE (beginners of gevorderden) 

 
De meeste zaken waarmee iedereen in het dagelijks leven bewust of onbewust wordt 
geconfronteerd, zijn doordrongen van economische waarde en betekenis. 
Binnen het keuzevak “economie” stellen we ons vele vragen waarop we samen antwoorden 
zoeken aan de hand van allerlei opzoek- en projectwerk. Onze bevindingen gieten we steevast 
in een mooie gepersonaliseerde presentatie. 
 
Ben je creatief, economisch nieuwsgierig ingesteld en onderzoekend van aard? Dan is dit 
keuzevak misschien wel iets voor jou! 
 
Dit keuzevak wordt aangeboden in twee modi: 
 
1) Economie (beginners) 
Hier verwelkomen we leerlingen die geen noemenswaardige economische kennis bezitten. 
Samen onderzoeken we de werking van onze economie en verduidelijken we zeer concrete 
situaties zoals de aankoop van een woning, het afsluiten van een lening, de werking van 
verzekeringen, inkomensbesteding en dergelijke meer. Ook zal je te weten komen hoe een 
jonge ondernemer een zaak opstart. 
Indien je een basis boekhouden wenst te beheersen, dan behoort dit ook tot de mogelijkheden. 
 
2) Economie (gevorderden) 
Heb je reeds een economische basis of volgde je reeds het keuzevak "economie beginners", dan 
kunnen we enkele economische verschijnselen uitdiepen, of onderhouden. 
 
We lichten een tipje van de sluier: 

- Hoe ontstaat een economische crisis? 
- Hoe complex is een belastingaangifte nu echt? 
- Welke informatie zit verzameld in een resultatenrekening en hoe stel ik dit op? 
- Hoe zit het nu eigenlijk met mijn boekhoudkundige basiskennis? Ben ik nog mee? 
- Gaan we eens enkele cases inzake erfrecht onderzoeken? 
- Zet een klasonderneming op poten en realiseer winst om vervolgens deze opbrengst 

aan te wenden voor een goed doel. 
- Onderzoek een economisch vraagstuk zelfstandig of in team en onderwijs zelf je 

medeleerlingen terzake. 
- ... 

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

Werking:  

2 Graadsklassen van maximaal 25 leerlingen waarin door co-teaching projectmatig gewerkt 
wordt rond wetenschappen, technologie en wiskunde. We werken in projecten aan thema ’s 
zoals het bouwen van een escape room, ontwerpen van een duurzame woning, aanpakken van 
het klimaatvraagstuk, behouden van de biodiversiteit, enz.   

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 op je lijf geschreven. 
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Keuzevak ‘Good Food & Fine Projects’  

Lekker en gezond, upcycling, home-made, artisanaal, low-impact, duurzaamheid, 
milieuvriendelijk, ... 

Voor ons keuzevak zijn dit meer dan alleen wat hippe, trendy woorden, wij brengen ze echt in 
de praktijk in tal van leuke projecten.  

In het "Good Food" deel koken we gezond, betaalbaar en haalbaar.  
Denk daarbij aan home-made-limonade, gezonde snacks met lokale producten, lekkere 
gerechtjes met restjes uit de supermarkt, .... 

 

De "Fine Projects" focussen op het zelf doen en maken.  
Een eigen moestuin, zelfgemaakte tuinmeubelen en -kussens, eigen kledij herstellen of maken, 
... 

 

Heb je zelf een voorstel, dan bekijken we samen wat haalbaar is.  

Door het 2-ledige van ons keuzevak is er ook ruimte voor afwisseling, want om de x-aantal 
weken wisselen we van onderdeel. 

Ben je overtuigd dat je dit, en nog veel meer, ook wil kunnen of leren, kies dan voor het 
keuzevak "Good Food & Fine Projects". 



 
28 

Keuzevak Muzieklab 

Ben je een grote liefhebber van muziek?  
Luister je de hele dag naar nieuwe liedjes?  
Of speel je misschien zelf een instrument?  
Dan is het muzieklab misschien wel iets voor jou. 

We vertrekken vanuit verschillende thema's binnen 
de muziek: humor, liefde, film, ...  

We gaan: 

- muziek beluisteren en analyseren 
- vocaal en instrumentaal musiceren 
- muzikaal experimenteren 
- teksten schrijven en muziek componeren 
- instrumenten bouwen 
- filmpjes maken 

In elk geval zal jouw muzikaal gevoel en creativiteit serieus op de proef gesteld worden. Een 
muzikale achtergrond is niet nodig, maar kan wel handig zijn.  
Voel je je hierdoor aangesproken? Aarzel niet, maar kies voor het muzieklab. 

 

Keuzevak Technologie 

Techniek is Fun.  

Wat doen we zoal tijdens deze les? 

• programmeren in Arduino 
• oefeningen uitvoeren waarvoor we het 

programma in Arduino hebben uitgeschreven. 

We werken volgens de STEM-didactiek: leerlingen ontwikkelen hun probleemoplossend  
vermogen door een actieve, onderzoekende en  samenwerkende rol op te nemen. 

Leerlingen gaan eerst door een proces van vragen stellen, observeren, analyseren en verklaren, 
daarna trekken ze conclusies. Zowel leerkrachten als leerlingen evalueren actief in hoeverre 
nieuwe kennis en vaardigheden zijn verworven. 

Lijkt dit jou wat?  Dan is technologie misschien wel iets voor jou. 

Je hebt zeker en vast geen voorkennis nodig van programmeren, we werken op het niveau van 
de leerling.  



 
29 

Keuzevak Kunst en filosofie  

Brengt schoonheid geluk? Kunnen we ons een samenleving zonder kunst voorstellen? Zijn we 
allemaal gelijk? Wie ben ik? Waar komen ‘goed’ en ‘kwaad’ vandaan? Moet je iets nuttigs doen 
met je leven? Heeft kunst nut? 

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

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

Beantwoord je volmondig ja op bovenstaande vragen, dan is kunst en filosofie de juiste keuze 
voor jou. 

We gaan creatief aan de slag op allerlei manieren. Creatief zijn gaat ook veel verder dan 
schilderen of fotograferen. Soepel denken, dingen vanuit verschillende hoeken bekijken, nieuwe 
oplossingen zoeken... dat is creatief zijn. 

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, fotografie, theater en 
beeldvorming. Creatief zijn in het algemeen dus. 

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 en autonoom denken en argumenteren staat voorop. Op die manier kunnen we een 
bijdrage leveren aan actuele, maatschappelijke en kunst kritische uitdagingen. 
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Keuzevak Schakel wiskunde-wetenschappen 

VOOR WIE?  

Alle leerlingen van het 3de en 4de leerjaar die niet voor de richting wetenschappen kiezen, maar 
zich willen verdiepen in de vakken wiskunde, fysica, chemie en biologie. Uit interesse of in functie 
van een wiskunde of wetenschappelijke richting in de 3de  graad.  

DOELSTELLING?  

Leerlingen uit 3 en 4 ASO (behalve wetenschappen) voorbereiden op elke richting in de 3de graad 
met wetenschappen/wiskunde.  

WERKING?  

Graadsklas van maximaal 25 leerlingen waarin door co-teaching in kleinere groepjes gewerkt zal 
worden.  

INHOUD?  

WETENSCHAPPEN: BIOLOGIE – FYSICA – CHEMIE  
Uitbreiding en verdieping van de basisleerstof uit 3de en 4de jaar.  

WISKUNDE: ALGEBRA – MEETKUNDE – ANALYSE - GONIOMETRIE  
Uitbreiding en verdieping van de basisleerstof uit 3de  en 4de jaar. 

 
 

 

Keuzevak Aandachtstraining (1 u.) 

Misschien merk je dat je vaak afgeleid wordt bij het studeren, of raak je soms moeilijk in slaap. 
Misschien word je helemaal gespannen voor een spreekbeurt of een examen.  
Of zit je af en toe gewoonweg eventjes slecht in je vel. 

In deze training leer je je aandacht focussen, waardoor je makkelijker en efficiënter studeert. 
Daarnaast trainen we de aandacht ook in loslaten, wat helpt bij slapeloosheid en piekeren. 

De training is een combinatie van yoga en meditatietechnieken, op maat van tieners.  
Ze helpen je omgaan met stress en veerkrachtig en opgewekt in het leven staan. 
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Keuzevak Frans 

Le français, c'est magnifique! In deze lessenreeks dompelen we de 
leerlingen onder in de Franse cultuur. We beluisteren liedjes, kijken 
naar nieuwsfragmenten, korte filmpjes, lezen een fabel, ... om kennis 
te maken met de Franstalige wereld. 

De nadruk ligt hier wel op spreekvaardigheid en -durf. De leerlingen krijgen dus per thema 
specifieke woordenschat, Franse uitdrukkingen, basisgrammatica en gaan meteen aan de slag 
om gesprekken te voeren en presentaties te geven. 

Heb je een passie voor Frans? Wil je graag meer lef om voor een groep te spreken? Wil je op 
vakantie in het Frans communiceren? Er zijn zoveel redenen om naar dit keuzevak te komen. 

Gevorderden zullen de meer complexere woordenschat en grammatica toepassen dan 
beginners. 

 

Keuzevak Engels  

Waarom Engels als keuzevak kiezen? 

Dat Engels een wereldtaal is, weet iedereen ondertussen 
wel. Het vlot communiceren in deze taal is tegenwoordig 
essentieel voor vele mensen.  

Tijdens de lessen Engels komen niet alleen de vaardigheden lezen, luisteren, schrijven en 
spreken aan bod, maar ook woordenschat en grammatica.  

Tijdens het keuzevak wordt er gefocust op het spreken. Aan de hand van uiteenlopende 
thema’s worden de leerlingen op verschillende manieren tot spreken gebracht: dialogen, 
discussies, presentaties en dergelijke.  

Het doel is de leerlingen vlot tot spreken te laten komen, en dit door middel van eigen 
ervaringen, bekeken fragmenten, … 
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Keuzevak Spaans  

Waarom Spaans leren? 

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 jullie in praktische situaties moeten uitdrukken in het Spaans en de 
nodige functionele kennis op te doen van de taal aan de hand van 
woordenschat en grammatica. 

Spaans beginners: 

We beginnen bij het uitwisselen van persoonlijke informatie: praten over jezelf, je familie, je 
hobby’s, jezelf beschrijven, etc. We leggen tevens de basis van de Spaanse grammatica. Verder 
gaan we naar concrete scenario’s zoals de weg vragen en dergelijke. 

Spaans gevorderden: 

We bouwen verder op wat we het voorgaande jaar geleerd hebben. We blijven thema’s uit het 
dagdagelijkse leven behandelen: naar de winkel gaan, uit eten gaan, etc. Verder breiden we onze 
woordenschat en grammatica ook uit. 
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Keuzevak Grieks 

Het bestuderen van een oude, dode taal biedt een taalkundige 
en culturele rijkdom. Dat geldt voor het Latijn, maar evenzeer 
voor het Grieks. De Griekse beschaving ligt immers voor een 
groot deel aan de basis van ons westers filosofisch denken en 
was heel bepalend voor onze cultuur. 

Grieks voor beginners: 

Je leert het Griekse alfabet, Griekse woorden en eenvoudige 
Griekse zinnen lezen en schrijven. Omdat de taal vreemde tekens heeft lijkt het soms alsof we 
opnieuw leren lezen en schrijven. Maar maak je geen zorgen: dat gebeurt allemaal heel 
spontaan en gemoedelijk. Je zal verrast zijn hoe snel je dat leert. Én je zal het tof vinden, want 
het daagt je uit. 

Bijna vanzelf leer je een aantal voor de hand liggende Griekse woorden en eenvoudige 
spraakkundige regels. Er is geen sprake van ‘woordendril’, wel van het zoeken naar betekenis 
van zinnen met de aangebrachte woorden (lijsten en fiches mag men gerust gebruiken) om je 
taalbrein aan te scherpen. Onze ervaring leert dat dit, tot jouw eigen grote verwondering, echt 
vlot gaat. 

Grieks voor gevorderden 

Vorig jaar hebben we je geïnitieerd in de Griekse taal. Je maakte al stevig kennis met die oude, 
rijke taal. Tijd om dieper te graven en er steviger tegenaan te gaan. 

We gaan authentieke (echte) Griekse teksten lezen en bestuderen. We lezen verschillende 
genres. Je maakt kennis met de mythe, het epos (heldendicht), de tragedie, geschiedschrijving 
… 

We laten je zien dat veel moderne verhalen en films op dergelijke teksten zijn gebaseerd (denk 
aan Troy, Jason en de Argonauten). We graven dieper in de Griekse geschiedenis en leren 
bijzonder knappe Griekse geleerden en schrijvers beter kennen. Je zal versteld staan wat die 
duizenden jaren geleden al wisten. Je zal vooral versteld staan hoe groot hun invloed is op ons 
leven vandaag. 

Tegelijk breiden we natuurlijk ook je Griekse woordenschat verder uit en bouwen we verder aan 
een grammaticaal referentiekader. 

Grieks moet je zien als het updaten van je brein met een veel beter taal-denk-programma. Wie 
deze taal goed bestudeerd heeft zal het zich niet beklagen. We leren je immers heel stevig, diep 
en logisch nadenken en dat is toch een onmisbaar in het leven, niet? 
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Keuzevak Duits 

Wist je dat … 

• Duits in België één van de drie officiële landstalen is? 
• Duits wereldwijd door meer dan 120 miljoen mensen 

gesproken wordt en daarmee de grootste taal in de Europese 
Unie is? 

• Duitsland de economische motor van Europa en de 
belangrijkste handelspartner van België is? Wie Duits kent, heeft dus een voetje voor 
op de arbeidsmarkt. 

• je heerlijk kan skiën in de Duitse Alpen, Oostenrijk en Zwitserland? 
• ook in Oost-Europa veel mensen goed Duits spreken? 

Redenen genoeg dus om deze taal te leren! 

Tijdens de lessen Duits basis leer je eenvoudige gesprekken voeren en oefenen we op de 
uitspraak. Via muziek, filmpjes en quizjes leer je ook wat meer over de Duitstalige cultuur. 

Dankzij het verwantschap met het Nederlands kunnen we al teksten lezen en beluisteren op een 
behoorlijk niveau, maar laat je niet vangen, er zijn ook “Falsche Freunde”, woorden die in het 
Nederlands een andere betekenis hebben dan in het Duits. Ook dit zal tijdens deze lessen aan 
bod komen, naast een eerste inleiding in de grammatica. 

Ben je gebeten door taal en wil je graag eens proeven van Duits? Dan ben je van harte welkom in 
dit keuzevak. 

DUITS GEVORDERDEN 

Heb je Duits basis gevolgd en wil je deze taal graag nog verder verdiepen? Schrijf je dan in voor 
het keuzevak Duits gevorderden. 

In dit keuzevak kan je jouw kennis van het Duits verder uitbreiden en zal je opnieuw via muziek, 
film en quizjes de Duitse cultuur beter leren kennen. 

Op het programma staan alvast: je leren uitdrukken in concrete situaties (winkelen, op restaurant 
gaan, een hotelkamer boeken…), nieuwe “Falsche Freunde” leren kennen en verdieping van de 
grammatica, maar ook jullie eigen inbreng en suggesties zijn hier meer dan welkom. 

Also, bis bald 
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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 – 14.40 Lesuur 7 Lesuur 7  Lesuur 7 Lesuur 7 

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 - €4 
• Keuze uit verschillende vers gemaakte belegde broodjes - €3 
• Salad bar - €2 
• Verse dagsoep - €0,50 
• Keuze uit verschillende desserts - €0,50 
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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 puntenboekje, … 
• digitale agenda  

3 Bij het belsignaal ga je onmiddellijk naar de klas, daar wacht je rustig in de gang tot de 
leerkracht er is.  

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.  
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. 

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. 



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, CLB-
medewerkers 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.

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.

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.

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.



Meer info & inschrijven op welkom.go-ao.be

Bergstraat 36
9700 Oudenaarde
055 31 21 31
hallo@go-ao.be
www.go-ao.be

Fortstraat 47
9700 Oudenaarde
055 31 11 34
hallo@go-ao.be
www.go-ao.be

Campus Fortstraat Campus Bergstraat
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