


Maak de juiste keuze! 

Van 4 naar 5 



Een heel belangrijke overgang 

De overgang van de tweede graad (4de jaar secundair) naar de derde 

graad (5de jaar secundair) is een heel belangrijke keuze in de school-

loopbaan van iedere jongere. 

In de derde graad verschijnen er nieuwe richtingen en krijgen de leer-

lingen nieuwe mogelijkheden voorgeschoteld op het GO! Atheneum 

Geraardsbergen. 

Na het vijfde jaar secundair kan een leerling moeilijk veranderen van 

richting door de vakspecifieke inhoud van de derde graad. Het is dan 

ook de bedoeling dat leerlingen een juiste keuze maken voor de ko-

mende twee (of drie) jaren op het GO! Atheneum Geraardsbergen. 

Het is dan ook erg belangrijk om een richting te kiezen die de leerling 

interessant, motiverend en uitdagend vindt. Veel richtingen kennen 

een logische vervolgstudie op het GO! Atheneum Geraardsbergen. 

Aangezien onze grote school toch een uitgebreid aanbod aanbiedt, 

stellen we u in deze folder graag onze verschillende richtingen voor. 

 

Veel leesplezier 

Directeur                                      Adjunct– directeur   

Brecht Persoons                         Sonny Van den Stockt                          



Ons aanbod in de 3de graad  
(eerste en tweede jaar van de derde graad) 

Economie - moderne talen 

Economie - wiskunde 

Humane wetenschappen 

Latijn - moderne talen 

Latijn - wiskunde 

Latijn - wetenschappen  

Wetenschappen - wiskunde 

Delta 

Boekhouden - informatica 

Elektromechanica 

Industriële ICT 

Secretariaat - talen 

Sociale en technische wetenschappen 

Techniek - wetenschappen 

 

Carrosserie 

Elektrische installaties (duaal) 

Houtbewerking 

Kantoor 

Schilderwerk en decoratie 

Verzorging 

 



Economie - moderne talen / - wiskunde 

Wat Bijzonderheden  

lessentabel 

Contactpersoon op 

het Atheneum 

De logische vooropleiding is de richting Eco-

nomie in de 2de graad ASO. Andere voorop-

leidingen zijn mogelijk, maar individueel te 

bekijken.  

 

Het is een doorstroomrichting naar verdere 

studies. Combineer met talen en wiskunde  

op onze school in functie van de gewenste 

beroepssector. 

 

De algemene economie of sociale economie 

krijgt de meeste aandacht. Ze bestudeert de 

menselijke relaties in een land en tussen de lan-

den in de wereld onderling. 

 

Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt 

de problemen en relaties die kaderen in het be-

drijfsbeleid. De boekhouding is een ondersteu-

nend onderdeel. 

In het vak recht maken de leerlingen kennis 

met de juridische wetmatigheden waarbin-

nen de samenleving functioneert. 

In beide richtingen krijg je 

4 uur economie per week. 

In combinatie met moder-

ne talen krijg je 2 uur 

Duits. Een extra uur En-

gels en Frans voeden de 

taalcomponent. De leer-

ling Economie - Moderne 

Talen kan dit nog aanvul-

len met 2 extra uren 

Spaans of 2 extra uren 

wiskunde. 

In combinatie met wis-

kunde zal je 7 uur per 

week wiskunde volgen. 

Daarnaast is er ook nog 

een extra uur fysica en 

chemie. De leerlingen 

kunnen hier zelf kiezen 

om nog een extra 8ste 

uur wiskunde toe te voe-

gen als voorbereiding op 

hogere studies. 

Vrijblijvend in 6ASO wor-

den de leerlingen uit Eco-

nomie - wiskunde voorbe-

reid op de ingangsproe-

ven voor arts. 

Voor vakinhoudelijke 

vragen over de rich-

ting economie kan je 

via Smartschool de 

volgende contact-

persoon mailen: 

Dhr. Frederik Lion 

 

 



Humane wetenschappen 

Wat Bijzonderheden  

lessentabel 

Contactpersoon op 

het Atheneum 

De logische vooropleiding is de richting Hu-

mane wetenschappen in de 2de graad ASO. 

Andere vooropleidingen zijn mogelijk, maar 

individueel te bekijken.  

De richting Humane Wetenschappen wordt 

via het AGORA-systeem gegeven op het 

Atheneum. Een leerling die instroomt uit een 

andere richting zal met dit systeem gewend 

raken. Lees hierover meer op onze website. 

 

Het is een doorstroomrichting naar verdere 

studies. De uitwegen na deze studierichting 

zijn ruim. Enkel verder studeren in zuiver 

wiskundig-wetenschappelijke richtingen is 

niet evident. De meest logische vervolgoplei-

dingen situeren zich in de menswetenschap-

pelijke richtingen van het hoger onderwijs.  

Belangrijke vakken zijn cultuurwetenschap-

pen (Binnen dit vak bestudeer je het functio-

neren van organisaties in de samenleving; 

opvattingen over identiteit, cultuur en be-

schaving in verschillende samenlevingen; …) 

en gedragswetenschappen (Binnen dit 

vak  bestudeer je de ontwikkeling van het 

individu en de dynamiek van sociale groepen 

en cultuursystemen; …) 

In deze richting speelt de studie van de mo-

derne talen ook een belangrijke rol! 

Humane wetenschappen 

wordt gegeven via het 

AGORA-systeem (lees 

hierover op onze websi-

te). 

De hoofdvakken cultuur-

wetenschappen en ge-

dragswetenschappen 

worden afwisselend 3 en 

4 uur aangeboden in de 

derde graad. 

Je hebt standaard drie uur 

wiskunde in deze richting. 

Dat kan je wel aanpassen 

door de twee extra uren 

maatschappijleer te ver-

anderen door wiskunde. 

In Humane wetenschap-

pen krijg je ook een extra 

uur esthetica en psycho-

logie. 

 

Voor vakinhoudelijke 

vragen over de rich-

ting Humane weten-

schappen kan je via 

Smartschool de vol-

gende contactper-

soon mailen: 

Dhr. Stijn Moulaert 

 



Latijn -moderne talen/ -wiskunde/ -wetenschappen 

Wat Bijzonderheden  

lessentabel 

Contactpersoon op 

het Atheneum 

De enige logische vooropleiding is Grieks-

Latijn of de richtingen Latijn in de tweede 

graad op het GO! Atheneum. Instromen uit 

andere richtingen is onmogelijk door de 

noodzakelijke voorkennis voor het hoofdvak 

Latijn. 

Deze richtingen zijn duidelijke doorstro-

mingsrichtingen die de jongeren voorberei-

den op het vervolgonderwijs. 

De component Latijn brengt je in contact 

met poëtische, historische, retorische en 

juridische teksten. Dit geeft je inzicht in de 

literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de 

ontwikkeling van je literaire smaak. 

 

De lectuur van Latijnse auteurs brengt je 

tevens in contact met een beschaving die 

één van de pijlers is van de Westerse wereld. 

Dit vak biedt ook een uitgesproken culturele 

vorming (vergelijken van en respect leren 

opbrengen voor klassieke en hedendaagse 

culturele fenomenen) en algemeen histo-

risch inzicht.  

 

Combineer dat met een focus op wiskunde, 

moderne talen of wetenschappen met het 

oog op de gewenste vervolgkeuze. 

Je krijgt in alle richtingen 

4 uur Latijn.  

Via de keuze voor moder-

ne talen krijg je twee uur 

Duits in combinatie met 

een extra lesuur Engels (3 

uur per week) en een 

extra lesuur Frans (4 uur 

in totaal) en één lesuur 

esthetica. Daarnaast kan 

je nog kiezen tussen twee 

uur Spaans of twee extra 

uren wiskunde. 

Via de keuze voor Wis-

kunde krijg je 7 lesuren 

wiskunde per week. Je 

krijgt ook een extra uur 

fysica en chemie. Indien 

gewenst kan je een 8ste 

lesuur wiskunde volgen 

die je voorbereid op de 

ingangsproeven voor arts. 

Via de keuze voor weten-

schappen volg je 2 uur 

aardrijkskunde, 2 uur af-

wisselend chemie of bio-

logie, 2 uur fysica, 4 uur 

wiskunde en 2 uur extra 

SCIENCE of engineering.  

 

Voor vakinhoudelijke 

vragen over de rich-

ting Latijn kan je via 

Smartschool de vol-

gende contactper-

soon mailen: 

Mevr. Vera Van den 

Brande 



Wetenschappen - wiskunde 

Wat Bijzonderheden  

lessentabel 

Contactpersoon op 

het Atheneum 

De logische vooropleiding is de richting We-

tenschappen . 

 

Deze studierichting bestaat uit twee gebon-

den componenten: wetenschappen en wis-

kunde. Deze geven de klemtonen van de 

studierichting aan. 

 

Deze richting heeft een uitgesproken door-

stromingsfunctie. De verdere uitwegen in 

het hoger onderwijs na deze studierichting 

zijn zeer ruim en er zijn eigenlijk geen beper-

kingen.    

De component wetenschappen omvat vak-

ken als biologie, chemie, fysica en aardrijks-

kunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed 

aan het verzamelen van feitenmateriaal en 

aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het 

verzamelen van feitenmateriaal gebeurt 

onder diverse vormen. 

In de derde graad kan de 7uur wiskunde – 

via het complementair gedeelte – nog uitge-

breid worden tot 8 uur. In deze studierich-

ting klimt het onderwijs in de wiskunde naar 

een vrij hoog niveau van algemeenheid en 

abstractie. Dit gebeurt via de deelvakken 

algebra, meetkunde, analyse, statistiek en 

kansrekening.  

De leerlingen krijgen stan-

daard 7 uur wiskunde per 

week. De leerlingen kun-

nen er ook voor kiezen 

om  daar nog een 8ste 

lesuur wiskunde aan toe 

te voegen.   

 

In het zesde leerjaar wor-

den de leerlingen ook 

voorbereid op de ingangs-

examens voor arts en 

krijgen ze een initiatie 

statistiek. 

Wetenschappen is uiter-

aard ook heel uitgebreid! 

Met een extra focus op 

chemie en fysica! 

Daarnaast kunnen de 

leerlingen kiezen om twee 

uur SCIENCE of Enginee-

ring te volgen zodat ze 

hun vaardigheden kunnen 

toespitsen op de noden 

van hun vervolgstudie. 

 

 

Voor vakinhoudelijke 

vragen over de rich-

ting Wetenschappen

-wiskunde kan je via 

Smartschool de vol-

gende contactper-

soon mailen: 

Dhr. Piet Van Mello 

 



Delta 

Wat Bijzonderheden  

lessentabel 

Contactpersoon op 

het Atheneum 

De enige logische vooropleidingen in de 

tweede graad is de richting Delta of na een 

instapgesprek met de directeur en/of de 

hoogbegaafdheidscoördinator. 

Deze richting heeft een uitgesproken door-

stromingsfunctie. De verdere uitwegen in 

het hoger onderwijs na deze studierichting 

zijn zeer ruim en er zijn eigenlijk geen beper-

kingen.    

In de derde graad wordt de lessentabel van 

Wetenschappen - wiskunde gevolgd. Extra 

aan de Delta-opleiding zijn de MOOC , wat 

staat voor Massive Open Online Course. De 

leerlingen zullen lessen van universiteiten 

over de hele wereld (o.a. Harvard University 

en MIT) kunnen volgen over onderwerpen 

waarin ze zelf geïnteresseerd zijn. Wekelijks 

bekijken ze onder begeleiding van een leer-

kracht de online lessen en maken ze de bij-

horende taken. Op het einde van elke MOOC 

volgt een examen, waarna de leerling een 

certificaat ontvangt.   

 

In de richting Delta wordt 

de lessentabel van We-

tenschappen - wiskunde 

gevold met wie de leer-

lingen ook vaak samen-

zitten. 

Extra zijn de 3 lesuren die 

de leerlingen besteden 

aan het behalen van 

MOOC (zie hiernaast). 

 

Voor vakinhoudelijke 

vragen over de rich-

ting Delta kan je via 

Smartschool de vol-

gende contactperso-

nen mailen: 

Mevr. Kim De Quick, 

hoogbegaafdheids-

coördinator 

Dhr. directeur Brecht 

Persoons 



Boekhouden - informatica 

Wat Bijzonderheden  

lessentabel 

Contactpersoon op 

het Atheneum 

De logische vooropleiding is de 2de graad TSO 

iSales op het GO! Atheneum Geraardsbergen.  

 

Naast interesse voor boekhouden en toegepaste 

informatica wordt er verwacht dat je logisch, 

pragmatisch en analytisch kunt denken en orde-

lijk en nauwkeurig kunt omgaan met cijfers. 

Je dient te beschikken over een goede wiskundi-

ge basis. 

Als je niet uit de studierichting iSales komt, heb je 

een (grote) achterstand voor boekhouden en 

toegepaste informatica. Leerlingen uit andere 

richtingen dienen deze vakken in te halen. 

Toegepaste informatica is uitgebreid en om-

vat ook programmeren. Binnen de bedrijfs-

gerichte vorming zijn bedrijfseconomie en 

toegepaste informatica de hoofdvakken.  

In het 5de jaar krijgen de 

leerlingen iedere week 5 

uur boekhouding, 6 uur 

toegepaste economie, 6 

uur toegepaste informati-

ca en 4 uur wiskunde. 

In het 6de jaar maken de 

leerlingen via stages ook 

kennis met de arbeids-

markt. 

Voor vakinhoudelijke 

vragen over de rich-

ting Boekhouden - 

informatica kan je 

via Smartschool de 

volgende contact-

personen mailen: 

Dhr. Frederik Lion 

Mevr. Nicky Borre-

man 

 



Elektromechanica 

Wat Bijzonderheden  

lessentabel 

Contactpersoon op 

het Atheneum 

De logische vooropleiding is de 2de graad 

iMech op het  GO! Atheneum Geraardsber-

gen.  Elektromechanica is een theoretisch-

technische studierichting. Leerlingen die uit 

andere richtingen doorstromen  dienen de 

basiskennis rond elektriciteit en mechanica 

bij te werken.  

Je leert meervoudige problemen (elektrisch, 

elektronisch, mechanisch) oplossen. 

Een aantal technische vaardigheden worden 

ontwikkeld.  

Elektromechanici staan in voor toezicht, on-

derhoud en herstelling van industriële instal-

laties en productiesystemen. Wiskunde 

vormt in deze studierichting een belangrijk 

vak.  

Deze studierichting omvat twee grote blok-

ken: ELEKTRICITEIT: je leert elektromechani-

sche kringen analyseren, de basiswetten van 

de elektriciteit toepassen in diverse elektri-

sche opstellingen…  

MECHANICA: je verwerft basiskennis van 

theoretische mechanica en past dit toe in 

het vervaardigen van mechanische werk-

stukken. Je krijgt inzicht in de werking, de 

mogelijkheden en het gebruik van de be-

langrijkste werktuigmachines en gereed-

schappen.  

Maar liefst 17 uur per 

week oefen je de prakti-

sche en theoretische 

vaardigheden rond elek-

triciteit en mechanica. 

Je hebt iedere week 4 uur 

wiskunde. 

 

Voor vakinhoudelijke 

vragen over de rich-

ting Elektromechani-

ca kan je via Smart-

school de volgende 

contactpersoon mai-

len: 

Dhr. Jorn Wauters 

 



Industriële ICT 

Wat Bijzonderheden  

lessentabel 

Contactpersoon op 

het Atheneum 

De logische vooropleiding is de 2de graad 

iMech op het  GO! Atheneum Geraardsber-

gen.  Leerlingen die uit andere richtingen 

doorstromen  dienen de basiskennis rond 

elektriciteit en informatica bij te werken. 

Je leert computersystemen en netwerken in 

industriële toepassingen installeren, in be-

drijf stellen en onderhouden. Zowel hardwa-

re, software en interfaces tussen computer 

en toepassing komen aan bod. Je gaat niet 

alleen kijken hoe de computer werkt maar 

ook hoe je informatie kan uitwisselen met 

andere computers en geautomatiseerde 

productiesystemen. Je leert zelf program-

ma's schrijven en apparaten aan de PC aan-

sluiten.  

Je bestudeert  de grondbeginselen van het 

programmeren die je later kunt toepassen in 

verschillende talen en situaties. Via pro-

grammeertalen en besturingssystemen leer 

je de computer gebruiken als middel om 

industriële processen te besturen.  

Wiskunde is ook een heel belangrijk vak in 

deze richting. 

Maar liefst 17 uur per 

week oefen je de prakti-

sche en theoretische 

vaardigheden rond elek-

triciteit en toegepaste 

informatica. 

Je hebt iedere week 4 uur 

wiskunde. 

 

Voor vakinhoudelijke 

vragen over de rich-

ting Industriële ICT 

kan je via Smart-

school de volgende 

contactpersonen 

mailen: 

Dhr. Bart Grijseels 

Dhr. Franki Van 

Neyghem 

 



Secretariaat - talen 

Wat Bijzonderheden  

lessentabel 

Contactpersoon op 

het Atheneum 

De logische vooropleiding is de richting iSa-

les op het GO! Atheneum Geraardsbergen. 

Ook een overgang vanuit een ASO-richting 

met een component moderne talen is zeker 

mogelijk.  De voorkennis van enkele vakken 

zal men moeten bijwerken. 

Secretariaat-talen wil je voorbereiden op de 

vele secretariaatsfuncties van het bedrijfsle-

ven en de administratieve diensten. 

 

Het is een polyvalente studierichting die een 

veelzijdige vorming in moderne vreemde 

talen (Nederlands, Frans, Engels, Spaans en 

Duits) bevat. 

 

Deze studierichting is duidelijk minder wis-

kundig onderbouwd en besteedt minder 

aandacht aan bedrijfshuishoudkunde dan de 

studierichting iSales of Boekhouden -

informatica. 

 

De nadruk ligt op de talen en is vooral afge-

stemd op de praktijk en de specifieke han-

delstaal, zowel mondeling als schriftelijk.  

Er is heel veel aandacht 

voor taal in deze richting. 

Je volgt iedere week 3 uur 

Duits, 4 uur Engels, 4 uur 

Frans en 2 uur Spaans. 

Daarnaast is er ook een 

groot brok informatica in 

deze richting met dactylo-

grafie en kantoortech-

nieken. 

Ook economische vaar-

digheden worden aange-

scherpt met een brok 

toegepaste economie. 

 

 

Voor vakinhoudelijke 

vragen over de rich-

ting Secretariaat -

talen kan je via 

Smartschool de vol-

gende contactperso-

nen mailen: 

Mevr. Nancy Thibaut 

Mevr. Nicky Borre-

man 

 

 



Sociale en technische wetenschappen 

Wat Bijzonderheden  

lessentabel 

Contactpersoon op 

het Atheneum 

De logische vooropleiding is de richting iCare 

op het GO! Atheneum Geraardsbergen. 

Ook een overgang vanuit een ASO-richting 

met een component wetenschappen is zeker 

mogelijk.  De voorkennis voor enkele vakken 

zal men moeten bijwerken. 

In deze studierichting is, naast een sterk al-

gemene vorming, vooral een mensweten-

schappelijke en een natuurwetenschappelij-

ke vorming belangrijk. 

Biologie, chemie en fysica worden in het 

laboratorium praktisch toegepast. 

Deze vakken krijgen hun toepassing in wat 

met het leefmilieu en de voeding te maken 

heeft.  

De leerlingen krijgen dus technische kookles-

sen op het GO! Atheneum Geraardsbergen. 

In de sociale wetenschappen staat de mens 

en zijn gedrag centraal. Je verwerft vaardig-

heden en inzichten in communicatie, ver-

schillende vormen van expressie…  

In natuurwetenschappen verwerf je inzich-

ten en vaardigheden via experimenten en 

praktische opdrachten, gesteund op de the-

orie. De basiskennis vertrekt vanuit 3 pijlers: 

mens (biologie en chemie), milieu (fysica, 

biologie en chemie) en voeding (biologie en 

chemie).  

Er is veel aandacht voor 

zowel de theoretische als 

praktische benadering 

van het hoofdvak 

‘Huishoudkunde’ dat je 9 

uur per week volgt. In de 

derde graad krijgen de 

leerlingen ook technische 

kooklessen in de didacti-

sche keukens van het GO! 

Atheneum. 

Daarnaast zijn de weten-

schapsvakken heel aan-

wezig in deze studierich-

ting.  

Deze richting is ook voor 

creatieve leerlingen want 

in het vijfde jaar krijgen ze 

2 uur muzikale opvoeding 

en in het 6de jaar krijgen 

ze 2 uur plastische opvoe-

ding. 

Deze richting heeft min-

der wiskunde dan Tech-

niek - wetenschappen. 

Voor vakinhoudelijke 

vragen over de rich-

ting Sociale en tech-

nische wetenschap-

pen kan je via Smart-

school de volgende 

contactpersoon mai-

len: 

Mevr. Marijke Van 

der Steen 

 

 

 



Techniek - wetenschappen 

Wat Bijzonderheden  

lessentabel 

Contactpersoon op 

het Atheneum 

De logische vooropleiding is de richting iTech 

op het GO! Atheneum Geraardsbergen. 

Ook een overgang vanuit een ASO-richting 

met een stevige component wetenschappen 

en wiskunde is zeker mogelijk.  De voorken-

nis voor enkele vakken zal men moeten bij-

werken. 

Dit is een theoretische studierichting. 

De nadruk ligt op de studie van de weten-

schappen (biologie, fysica en vooral chemie) 

en op het onderzoek in het laboratorium. 

Wiskunde is een erg belangrijke component.  

Theoretische inzichten in de biologie, de 

chemie en de fysica met de ondersteunende 

wiskundige principes en afleidingen komen 

aan bod. In vergelijking met wiskundige rich-

tingen in het ASO worden hier meer de toe-

passingen van de wiskunde in de weten-

schappen beklemtoond. 

Door een ruim aanbod van laboratorium-

proeven waarin de theorie getoetst wordt 

aan de werkelijkheid verwerf je concrete 

technische en praktische vaardigheden.  

De leerlingen krijgen 4 

uur wiskunde per week. 

Het hoofdvak van deze 

richting is chemie dat je in 

het vijfde jaar 6 uur per 

week zal beoefenen. 

Daarnaast is er veel aan-

dacht voor biologie (3 uur 

per week), ecologie (3 uur 

per week) en fysica (3 uur 

per week). 

Ook de ICT-skills worden 

sterk ingeoefend in deze 

richting. 

Voor vakinhoudelijke 

vragen over de rich-

ting Techniek-

wetenschappen kan 

je via Smartschool 

de volgende contact-

persoon mailen: 

Mevr. Alexandra De 

Clercq 

 

 

 



Elektrische installaties  

Wat Bijzonderheden  

lessentabel 

Contactpersoon op 

het Atheneum 

De logische vooropleiding is de richting Elek-

trische installaties op het GO! Atheneum 

Geraardsbergen. 

Ook een overgang vanuit een andere richting 

is nog mogelijk maar dan moet de leerling 

wel snel en met veel inzet de praktische en 

technische basiskennis en technieken bijspij-

keren van de tweede graad Elektrische in-

stallaties. 

In deze praktijkgerichte opleiding leer je nieuwe 

elektrische installaties in woningen of gebouwen 

plaatsen en bestaande installaties onderhouden 

en renoveren. 

 

Je krijgt weinig algemene vakken en bouwt ver-

der op de kennis en vaardigheden die je verwor-

ven hebt in de 2de graad. 

In de 3de graad leer je zelfstandig meer com-

plexe opdrachten tot een goed einde brengen. 

In de praktijklessen leer je omgaan met meettoe-

stellen, specifieke lichtinstallaties plaatsen, fou-

ten opsporen in huishoudelijke toestellen en 

motoren, elektrische verwarming, domotica … 

en kleine herstellingen uitvoeren. 

Je kan deze richting ook reeds duaal opstarten en 

halftijds bij een werkgever de vaardigheden van 

de arbeidsmarkt onder de knie krijgen. 

Meer info over duaal: zie algemene infobrochure 

24 uur per week (inclusief 

stage) ben je bezig met 

het inoefenen van prakti-

sche en theoretische 

vaardigheden rond elek-

triciteit. 

De stageopdrachten wor-

den steeds belangrijker 

en kan je ook via een du-

aal traject opstarten. 

Daarnaast krijg je ook nog 

4 uur per week PAV en 2 

uur per week Engels, L.O. 

en een levensbeschouwe-

lijk vak. 

Voor vakinhoudelijke 

vragen over de rich-

ting Elektrische In-

stallaties kan je via 

Smartschool de vol-

gende contactperso-

nen mailen: 

Dhr. Alain Huyghe 

Dhr. Niels Govaert 

Duaal leren? 

Wens je meer infor-

matie over duaal 

leren? Dan kan je 

altijd mailen via 

Smartschool naar: 

Mevr. Venneman 

 

 

 



Carrosserie 

Wat Bijzonderheden  

lessentabel 

Contactpersoon op 

het Atheneum 

De logische vooropleiding is de richting ba-

sismechanica op het GO! Atheneum Ge-

raardsbergen. 

Ook een overgang vanuit een andere richting 

is nog mogelijk maar dan moet de leerling 

wel snel en met veel inzet de praktische en 

technische basiskennis  en technieken bij-

spijkeren van basismechanica. 

In deze praktijkgerichte studierichting word 

je opgeleid om carrosserie of plaatwerk aan 

voertuigen (personenauto’s, bedrijfs-, 

vrachtwagens…) te herstellen en te bewer-

ken. 

Je leert je kennis via praktijkvakken in de 

schoolwerkplaats en tijdens verschillende 

interessante stageopdrachten. 

Je leert schuren en plamuren. Je leert snijge-

reedschap kiezen en gebruiken, lassen, gas-

smeltlassen, en hardsolderen.  

Je leert carrosserieonderdelen afplakken 

alvorens ze te lakken, maakt zelf je lakken 

gebruiksklaar, leert verfspuiten hanteren 

maar evengoed de spuitcabine bedienen.  

Je leert over meer dan alleen maar het 

koetswerk. Ook motoren en de werking van 

verschillende (elektrische) auto-onderdelen 

komen aan bod.  

24 uur per week (inclusief 

stage) ben je bezig met 

het inoefenen van prakti-

sche en theoretische 

vaardigheden rond car-

rosserie, autotechniek, 

elektriciteit en mechani-

ca. 

De stageopdrachten wor-

den steeds belangrijker 

en vanaf het 6de jaar se-

cundair volgt er een zeer 

interessante stage bij on-

ze partner Audi Brussel. 

Daarnaast krijg je ook nog 

4 uur per week PAV en 2 

uur per week Engels, L.O. 

en een levensbeschouwe-

lijk vak. 

Voor vakinhoudelijke 

vragen over de rich-

ting Carrosserie kan 

je via Smartschool 

de volgende contact-

personen mailen: 

Dhr. De Bruyn 

Dhr. Erauw 

 

 

 



Houtbewerking 

Wat Bijzonderheden  

lessentabel 

Contactpersoon op 

het Atheneum 

De logische vooropleiding is de richting 

houtbewerking op het GO! Atheneum Ge-

raardsbergen. 

Ook een overgang vanuit een andere richting 

is nog mogelijk maar dan moet de leerling 

wel snel en met veel inzet de praktische en 

technische basiskennis  en technieken bij-

spijkeren van de tweede graad houtbewer-

king. 

Deze opleiding is gericht op de praktijk van 

de houtverwerkende nijverheid in het alge-

meen. Zowel op vlak van de meubelmakerij, 

de binnen- en buitenschrijnwerkerij verwerf 

je kennis en praktijkervaring. 

 

Je bestudeert en leert verschillende hout-

constructies maken en al doende de moge-

lijkheden van verschillende materialen ken-

nen.  

Je leert houtbewerkende machines bedie-

nen en onderhouden. Alle fasen van 

‘opdracht tot realisatie’ leer je uitvoeren: 

van planning, schetsen, over prijsberekening 

tot opmeten, maken en afwerken van het 

product. 

 

* De opleiding is niet aangewezen als je een 

stoffenallergie hebt. 

25 uur per week (inclusief 

stage) ben je bezig met 

het inoefenen van prakti-

sche en theoretische 

vaardigheden rond hout-

bewerking. 

De stageopdrachten wor-

den steeds belangrijker 

en regelmatig ga je ook 

aan een project werken 

op verplaatsing. 

Daarnaast krijg je ook nog 

4 uur per week PAV en 2 

uur per week Engels, L.O. 

en een levensbeschouwe-

lijk vak. 

Voor vakinhoudelijke 

vragen over de rich-

ting Houtbewerking 

kan je via Smart-

school de volgende 

contactpersoon mai-

len: 

Dhr. Dieter Dierickx 

 

 

 



Kantoor 

Wat Bijzonderheden  

lessentabel 

Contactpersoon op 

het Atheneum 

De logische vooropleiding is de richting kan-

toor op het GO! Atheneum Geraardsbergen. 

Ook een overgang vanuit een andere richting 

is nog mogelijk maar dan moet de leerling 

wel aanleg hebben voor talen en voor infor-

matica. De instromer moet sowieso snel en 

met veel inzet de praktische en technische 

basiskennis  en technieken bijspijkeren van 

de tweede graad kantoor. 

Het is een theoretische beroepsrichting. Je 

krijgt een stevige vorming in talen 

(Nederlands, Frans en Engels). 

Zowel luisteren, lezen, spreken als schrijven 

komen aan bod. Als toekomstig bediende 

moet je immers vlot zakelijk kunnen commu-

niceren. 

De opleiding stoomt je klaar voor uitvoeren-

de secretariaatstaken maar evengoed voor 

eenvoudige boekhoudkundige opdrachten 

en magazijnwerk. 

Je leert de PC vlot gebruiken: tekstverwer-

king, gegevens correct invoeren, databe-

heer, elektronisch rekenblad…. 

Ook andere secretariaatsvaardigheden oe-

fen je in.  

In het 7de jaar volgt de richting Logistiek en 

maak je kennis met magazijnbeheer 

(goederenopslag, veiligheid, gevaarlijke pro-

ducten,…). Tijdens het uitvoeren van je ta-

ken leer je initiatief en zelfstandigheid aan 

de dag te leggen.  

Je krijgt iedere week veel 

taalles (Frans, Engels en 

Nederlands). 

Ook toegepaste economie 

en boekhouding staan op 

het programma. 

Je krijgt 4 uur dactylogra-

fie en 4 uur kantoortech-

nieken. Deze stevige brok 

PC-vaardigheden worden 

aangevuld met 2 uur toe-

gepaste informatica. 

De stageopdrachten wor-

den steeds belangrijker! 

In het 5de secundair is dat 

4 uur en in het 6de secun-

dair is dit reeds 8 uur sta-

ge per week. 

Daarnaast krijg je ook nog 

4 uur per week PAV en 2 

uur per week L.O. en een 

levensbeschouwelijk vak. 

Voor vakinhoudelijke 

vragen over de rich-

ting Kantoor kan je 

via Smartschool de 

volgende contact-

personen mailen: 

Mevr. Sigrid De Bou 

Mevr. Veerle De 

Smet. 

 

 

 



Schilderwerk en decoratie 

Wat Bijzonderheden  

lessentabel 

Contactpersoon op 

het Atheneum 

De logische vooropleiding is de richting Schil-

derwerk en decoratie op het GO! Atheneum 

Geraardsbergen. 

Ook een overgang vanuit een andere richting 

is nog mogelijk maar dan moet de instromer 

snel en met veel inzet de praktische en tech-

nische basiskennis en technieken bijspijke-

ren van de tweede graad Schilderwerk en 

decoratie. 

In deze praktijkgerichte opleiding leer je nieuw-

bouw en bestaande gebouwen afwerken en 

verfraaien.  

Je leert oude verflagen verwijderen, muren ont-

stoffen, gevels en interieurs schilderen, wand- en 

vloerbekleding aanbrengen, glas plaatsen, be-

hangen, garneren en stofferen. 

Je oefent op het aanbrengen van hout- en mar-

merimitatie, op het patineren…. 

 

Borstel, rol of spuitpistool leer je vlot hanteren. 

Tapijt, kurk, vinyl of linoleum… hebben geen 

geheimen meer voor jou. 

*Allergisch voor stof, verven of verwerkings-

producten? Dan is deze richting misschien 

minder geschikt voor jou. 

25 uur (inclusief stage) 

per week ben je bezig met 

het inoefenen van prakti-

sche en theoretische 

vaardigheden rond schil-

derwerk en decoratie. 

De stageopdrachten wor-

den steeds belangrijker!  

Daarnaast krijg je ook nog 

4 uur per week PAV en 2 

uur per week Engels, L.O. 

en een levensbeschouwe-

lijk vak. 

Voor vakinhoudelijke 

vragen over de rich-

ting Schilderwerk en 

decoratie kan je via 

Smartschool de vol-

gende contactper-

soon mailen: 

Dhr. Dieter Gulde-

mont 

 

 

 

 



Verzorging 

Wat Bijzonderheden  

lessentabel 

Contactpersoon op 

het Atheneum 

De logische vooropleiding is de richting Voe-

ding - verzorging op het GO! Atheneum Ge-

raardsbergen. 

Ook een overgang vanuit een andere richting 

is nog mogelijk maar dan moet de instromer 

snel en met veel inzet de praktische en tech-

nische basiskennis en technieken bijspijke-

ren van de tweede graad Voeding - verzor-

ging. 

Deze studierichting bereidt je voor op beroe-

pen in de kinder-, bejaarden-, en thuiszorg. 

Je leert omgaan met jezelf, collega’s en met 

mensen die zorg nodig hebben in dagdage-

lijkse situaties. In je opleiding komt zowel de 

ontwikkeling van peuters als het proces van 

het ouder worden aan bod. Je krijgt aan-

dacht voor relaties, gedrag, communicatie, 

omgangsvormen… 

Je traint je in het observeren en rapporte-

ren, in het samenwerken met andere verzor-

genden. Je leert over EHBO, gezonde voe-

ding en de basis van dieetleer. Je leert zelf 

kindervoeding klaarmaken en maaltijden die 

tegelijkertijd gezond én lekker zijn in de mo-

derne schoolkeukens. 

Er zijn sterke samenwerkingsverbanden  via 

stages met de werkgevers uit de streek. 

De stageopdrachten wor-

den steeds belangrijker 

en nemen een belangrijke 

plaats in het uurrooster 

in. Veel leerlingen maken 

via hun stages kennis met 

de belangrijkste werkge-

vers uit de streek. 

Op het Atheneum krijg je 

zowel theorievakken 

(huishoudkunde, opvoed-

kunde en verzorging) als 

praktijkvakken 

(huishoudkunde, opvoed-

kunde en verzorging). 

Daarnaast krijg je ook nog 

4 uur per week PAV en 2 

uur per week Frans, L.O. 

en een levensbeschouwe-

lijk vak. 

Je hebt twee afstudeer-

mogelijkheden want in 

het 7de specialisatiejaar 

kan je kiezen voor Kinder-

zorg of  Thuis- en bejaar-

denzorg. 

Voor vakinhoudelijke 

vragen over de rich-

ting Verzorging kan 

je via Smartschool 

de volgende contact-

persoon mailen: 

Mevr. Anne De Vos 

 

 

 

 



IEDER TALENT TELT! IEDER TALENT TELT! IEDER TALENT TELT!    



Durf vragen te stellen! 

Ons team staat voor je klaar om samen de juiste keuze te maken. 




