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Welkom 
 

Op dit moment zijn jullie ongetwijfeld op zoek naar de meest geschikte school binnen het secundair 

onderwijs. In deze infobrochure overtuigen wij jullie graag. 

Het GO! Atheneum Geraardsbergen is een school in volle groei die elke leerling de kans wil bieden om 

zich optimaal te kunnen ontwikkelen. De school is een open school met een positieve ingesteldheid, 

die jongeren voorbereidt op het hoger onderwijs en op de overstap naar het beroepsleven.  

Om kwalitatief onderwijs te kunnen aanbieden, maken we duidelijke afspraken met onze leerlingen. 

Aan orde, netheid en een respectvolle omgang hechten wij veel belang in ons opvoedingsproject.  

Onze school baseert zich verder op vier kernwaarden die door het ganse team gedragen en overgezet 

worden op onze leerlingen: respect, openheid, betrokkenheid en kritisch denken staan bij ons op het 

hoogste schap. 

Op het Atheneum wordt er heel wat aandacht besteed aan gezondheids- en milieubeleid, aan EHBO 

en veiligheid, aan leerlingenparticipatie en aan cultuur. Bovendien heerst hier een familiale sfeer.  

Onze leerkrachten hebben oog en oor voor alle leerlingen. Samen zorgen we ervoor dat het Athene-

um een aangename plaats is waar elke leerling zich thuis voelt. We willen een school zijn waar iedere 

leerling goed en graag leert. 

Het is onze zorg om kwaliteitsgericht onderwijs te bieden, waarbij de belangen van de leerling cen-

traal staan. Elke leerling is ambitieus, heeft kwaliteiten en dromen. De verwezenlijking daarvan vraagt 

om uitdagende leertrajecten, die de leerling moeten prikkelen om uit te blinken op alle vlakken.  

Op het Atheneum wordt er volop aandacht besteed aan vernieuwend onderwijs! Naast moderne klas-

lokalen en modern materiaal bieden we ook boeiende onderwijsvormen zoals Agora, Deltaklassen, 

duaal leren, en co-teaching aan. In 2020 konden we ook fier onze splinternieuwe sporthal ‘De Matte’ 

voorstellen. In dit schooljaar starten we ook met de grote onderwijsvernieuwing en de moderne leer-

plannen die geïntroduceerd worden voor alle derdejaarsleerlingen. 

De school kent letterlijk geen grenzen want heel wat (inter)nationale schoolreizen en uitwisselings-

projecten staan op het programma. Kortom, het Atheneum creëert een prettige, uitdagende en veili-

ge schoolomgeving doorheen de schoolloopbaan van de leerlingen. 

 

Van harte welkom! 

 

 

 

Brecht Persoons    

     Directeur                                     



  

 

Klaar voor de toekomst! 

Je kan alle informatie ook online terugvinden op: http://www.ka-geraardsbergen.be/  

  

Op onze website kan je een virtuele opendeur en virtuele rondleiding krijgen door de gebouwen en studie-

richtingen van het GO! Atheneum aan de Papiermolenstraat 103 in Geraardsbergen. 

 

Blijf ook geïnformeerd via  

Naam: Charlotte Couckhuyt 

Klas: 6de Economie -  wiskunde 

“Ik krijg de ideale voorbereiding 

voor een vervolgstudie aan de 

hogeschool of universiteit. Op 

het GO! Atheneum krijg ik ook 

veel hulp bij de keuze van een 

juiste vervolgopleiding.” 
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2021: start van de gemoderniseerde  

onderwijsdoelen voor het derde jaar sec. 

Vanaf het schooljaar 2021 - 2022 worden de eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het derde jaar secundair 

onderwijs van alle Vlaamse scholen vervangen door gemoderniseerde onderwijsdoelen. Dat wil zeggen dat 

de derdejaarsleerlingen op het GO! Atheneum Geraardsbergen starten in een nieuw onderwijssysteem met  

nieuwe studierichtingen, leerplandoelstellingen en binnen een nieuwe onderwijsstructuur.  

De leerlingen die in het vierde, vijfde, zesde of zevende jaar starten in september 2021, doen dit nog in het 

klassieke systeem aangezien de Vlaamse overheid deze onderwijsvernieuwing geleidelijk aan introduceert. 

In deze brochure proberen we zo duidelijk mogelijk weer te geven welke impact dit heeft op de schoolloop-

baan van iedere individuele leerling.  

 

Wat verandert er voor de derdejaarsleerlingen? 

De termen ASO, TSO en BSO verdwijnen definitief. In de plaats kiezen de leerlingen voor een richting binnen 

de finaliteit doorstroom (bereid je voor om verder te studeren), een richting binnen de dubbele finaliteit 

(waarbij leerlingen na een zesde jaar kunnen kiezen tussen vervolgstudies of de arbeidsmarkt) of de finaliteit 

arbeidsmarkt (waarbij de leerling gaat werken en zich niet meer rechtstreeks kan inschrijven voor een ver-

volgstudie). Leerlingen in de finaliteit arbeidsmarkt krijgen hun diploma na het 6de secundair. Het 7de specia-

lisatiejaar wordt vanaf het schooljaar 2025-2026 een extra keuzemogelijkheid. 

Leerlingen zullen vakken kunnen kiezen binnen een bepaald studiedomein. Op onze school kan een leerling 

kiezen tussen de domeinen ‘Taal en cultuur’, ‘STEM’, ‘Economie en organisatie’ en ‘Maatschappij en welzijn’. 

De nieuwe richtingen in ons derde jaar op het GO! Atheneum Geraardsbergen worden: 
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Agora-onderwijs 
Het GO! Atheneum Geraardsbergen zet sterk in op onderwijsvernieu-

wingen en lanceerde daarom het Agora-project. Een cameraploeg van 

het VRT-journaal, hogescholen en buitenlandse partnerscholen kwamen 

al informeren in ons mooie Agora-gebouw om meer te weten te komen 

over dit bijzondere concept en over het lesgeven van de toekomst. 

 

Maar wat is Agora precies?  

In de Agora-klassen wordt er vakoverschrijdend gewerkt. De leerlingen 

bepalen zelf wat, wanneer en hoe lang ze aan een bepaald vak werken. 

Ze maken een eigen weekplanning en werken zelfstandig op  

hypermoderne chromebooks aan hun taken.  

 

Met functionele opdrachten wordt de intrinsieke motivatie gestimu-

leerd. De leerkracht functioneert als een begeleider die de leerlingen 

stuurt en individueel kan helpen. Uiteraard is er nog aandacht voor het 

traditionele lesgeven, maar er wordt voornamelijk nauw samengewerkt 

op het digitale platform.  

 

Het Agora-team constateerde a.d.h.v. maandelijkse peilingen dat de 

gemiddelde score van leerlingen hoger ligt en dat leerlingen beter 

inzichtelijk en zelfstandig leren verwerken dankzij deze vernieuwende 

lesmethode. Deze manier van studeren zal de leerlingen zeker helpen 

tijdens hun vervolgstudies.  

  Innovatief onderwijs op het Atheneum 
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De Vlaamse overheid lanceerde een projectoproep voor scholen omtrent hoogbegaafde kinderen. Het GO! 

Atheneum Geraardsbergen overtuigde met hun Deltaproject en zal als voorbeeldschool fungeren.  

Als voorbeeldschool zullen we onze kennis en ervaring omtrent de begeleiding van hoogbegaafde leer-

lingen kunnen overbrengen aan andere scholen. 

 

2de graad: Een deel van de basisvorming uit de richting Wetenschappen wordt versneld aangeboden, zodat 

er tijd vrijkomt om bepaalde leerstof verder uit te diepen in vrij te kiezen projecten. De leerlingen krijgen de 

mogelijkheid om andere vakken op te nemen die normaal niet tot de studierichting behoren, zodat ze hun 

kennis en vaardigheden kunnen verbreden. 

3de graad: MOOC 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 geïnteres-

seerd zijn. Wekelijks bekijken ze onder begeleiding van een leerkracht de online lessen en maken ze de bijho-

rende taken. Op het einde van elke MOOC volgt een examen, waarna de leerling een certificaat ontvangt.   

Voor meer informatie kan u mevr. Kim De Quick (hoogbegaafdheidscoördinator) contacteren via  

kim.dequick@ka-geraardsbergen.be  

Innovatief onderwijs op het Atheneum 

De DELTAklas 
Met de Deltaklas biedt het GO! Atheneum  

Geraardsbergen een flexibel leertraject aan voor 

cognitief sterke leerlingen die meer uitdaging 

wensen. 

Omdat wij een school willen zijn waar elke leer-

ling graag en goed leert, biedt de school ook voor 

deze doelgroep kwaliteitsvol onderwijs aan met 

oog voor het welbevinden.  
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Duaal leren dat is school en werkvloer combineren. Jongeren die 

in het project stappen, combineren theorielessen met praktijk en 

ervaring op de werkvloer. Het geheel is een perfecte mix om de 

kansen van pasafgestudeerden op de arbeidsmarkt te vergroten.  

Hoe werkt het? De leerling volgt de algemene vakken op school 

(14 u), het inoefenen van de praktijk gaat door op de werkvloer 

(24 u). De leerplandoelstellingen voor alle vakken en de doelstel-

lingen van het standaardtraject op de werkplek worden op deze 

manier bereikt. Bovendien is er continue communicatie tussen de 

school en het bedrijf, zodat ingespeeld kan worden op vragen en 

noden. 

In welke richtingen kan je duaal leren volgen? 

Elektrische Installaties (5de, 6de en 7de jaar) 

7de jaar Kinderzorg/Zorgkundige 

7de jaar Interieurbouwer 

Duaal leren 

Innovatief onderwijs op het Atheneum 

Alle plussen op een rij: 

+ je doet ERVARING op 

+ je werkt in TEAM 

+ je proeft van het WERKLEVEN 

+ je ontvang een LEERVERGOEDING 

+ je krijgt een OPLEIDING OP MAAT 

+ je SPECIALISEERT je in je vak 

Maar dit hoort ook erbij: 

* je volgt de werkuren van je collega’s 

* je kan je vlot verplaatsen naar je werkplek 

* de werkgever verwacht dat je een aantal  

   startvaardigheden bezit 

TRAJECTBEGELEIDER 
Contacteer:  

liesbeth.venneman@ka-geraardsbergen.be  
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Innovatief onderwijs op het Atheneum 

Internationale uitwisselingen en stages in 
het buitenland 

Onze school streeft ernaar om geïnformeerde en kritische wereldburgers te la-

ten afstuderen die verder kijken dan de lokale kerktoren en zich bewust zijn van 

de mondiale uitdagingen van de toekomst. Via verschillende internationale pro-

jecten worden ideeën, ervaringen en visies uitgewisseld. 

 

Voor de coronacrisis ontving het Atheneum delegaties uit 5 Europese landen 

(Litouwen, Roemenië, Portugal, Turkije en Griekenland) die in gastgezinnen  

verbleven en het Belgische schoolsysteem kwamen ontdekken. 

Naast lokale uitstappen, GWP’s en gastsprekers vormt deze buitenlandse erva-

ring een meerwaarde voor ontwikkeling van iedere deelnemende leerling. 

Onze school neemt (indien mogelijk) deel aan de volgende projecten die volle-

dig gefinancierd worden door de Europese Unie en dus gratis zijn voor leer-

lingen: 
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Innovatief onderwijs op het Atheneum 

Nieuwe studierichting in derde graad sec: 
Defensie en veiligheid 

Het GO! Atheneum Geraardsbergen mag als enige school in de wijde omgeving de nieuwe studierichting 

‘Defensie en veiligheid’ aanbieden voor de derde graad secundair onderwijs. Vanaf het schooljaar 2021-2022 

zal je in het vijfde jaar TSO dus kunnen inschrijven voor deze uitdagende nieuwe, sportieve en diverse oplei-

ding.  

Een opleiding met veel toekomstmogelijkheden want binnen het onderdeel defensie krijg je een kennisma-

king met de landcomponent, de luchtcomponent, de marinecomponent en de medische component die ver-

bonden zijn aan Defensie.  

Binnen het onderdeel veiligheid kan je proeven van onze expertise uit de sectoren bewaking, politie, brand-

weer en penitentiaire bewaking. 

Doordat het GO! Atheneum Geraardsbergen al jarenlang ervaring heeft met deze specifieke veiligheidssecto-

ren via de richting ‘Maatschappelijke veiligheid’ kunnen we bouwen op een sterk netwerk van externe part-

ners en heel veel vakinhoudelijke expertise. 

 

Voor meer informatie kan men steeds mailen naar TAC Chris Teirlinck: chris.teirlinck@ka-geraardsbergen.be 
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Algemene informatie 
Start van het nieuwe schooljaar 

 Woensdag 1 september 2021: 

08.30 u:          onthaal leerlingen 3de jaar 

09.00 u:          onthaal leerlingen maatschappelijke  

veiligheid 

09.15 u:  onthaal leerlingen 4de jaar 

10.15 u:  onthaal leerlingen 5de jaar 

11.05 u:  onthaal leerlingen 6de en 7de jaar 

 

Dagindeling 

Iedereen is stipt aanwezig om 08.20 u ! 

1ste lesuur    08.25 - 09.15 u 

2de lesuur   09.15 - 10.05 u 

Pauze   10.05 - 10.15 u 

3de lesuur   10.15 - 11.05 u 

4de lesuur   11.05 - 11.55 u 

Middagpauze  11.55 - 12.45 u 

5de lesuur   12.45 - 13.35 u 

6de lesuur   13.35 - 14.25 u 

Pauze    14.25 - 14.35 u 

7de lesuur   14.35 - 15.25 u 

8ste lesuur   15.25 - 16.15 u 

 

Middagpauze 

De leerlingen 

kunnen tijdens de middag op school een broodje 

bestellen. De school kan tijdens de middagpauze 

enkel verlaten worden met een  

middagkaart (zie schoolreglement). 

Evaluatie 

Door middel van rapporten, oudercontacten en 

het digitale platform Smartschool worden de ou-

ders van de 2de en de 3de graad ingelicht over de 

leervorderingen en de attitude van hun kind(eren). 

Schoolverzekering 

Elke leerling is verzekerd tegen lichamelijke schade 

als gevolg van ongevallen tijdens de volledige 

schoolactiviteit (dus ook de bijschoolse activiteiten 

onder toezicht van personeelsleden en met toela-

ting van de directie) en op de normale weg tussen 

huis en school. De verzekering betaalt de opleg na 

tussenkomst van het ziekenfonds. De burgerlijke 

aansprakelijkheid is ook verzekerd voor de school-

activiteiten en op de weg tussen school en huis.  

Een familiale verzekering zou in geval van burgerlij-

ke aansprakelijkheid aanvullend kunnen werken. 

Studietoelagen 

Het toekennen van een studietoelage is afhankelijk 

van het belastbaar inkomen van het gezin. Voor 

meer informatie hieromtrent kunt u terecht bij on-

ze financiële dienst of op de algemene website 

www.studietoelagen.be!  
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Algemene informatie 
Centrum voor Leerlingenbegeleiding 

Onze school werkt samen met  

CLB Geraardsbergen 
Kattestraat 5 

9500 GERAARDSBERGEN 

054/41 12 84 - www.go-clb.be 

Schoolkosten 

De toegang tot het secundair onderwijs is gratis. 

Een deel van de onderwijskosten is echter ten las-

te van de ouders en/of de leerlingen. Als school 

kunnen we rekenen op de ondersteuning van de 

vzw Vriendenkring van het KA waardoor wij 

schoolmiddelen (schoolboeken, cursussen, turn-

truitjes, schoolagenda’s, persoonlijke bescher-

mingsmiddelen,…) ter beschikking kunnen stellen 

aan zeer democratische prijzen. 

 

 

 

 

De kostprijs voor een grafische rekenmachine in 

3 ASO en 3 TSO bedraagt ongeveer 100 euro. 

Per klas worden er gemiddeld 2 didactische uit-

stappen voorzien met een kostprijs van 20 à 25 

euro. Voor een aantal klassen wordt een GWP/ 

schoolreis georganiseerd. De exacte kosten wor-

den een jaar op voorhand meegedeeld aan de 

leerlingen. 

 

Bij de niet-verplichte kosten rekenen we de 

schoolreizen tijdens de vakantieperiodes. 

Bereikbaarheid 

 

 

Prima! Onze school is centraal gelegen. 

 

 

Het Atheneum is gemakkelijk bereikbaar met de 

buslijnen komende vanuit Zottegem, Lierde,  

Oudenaarde, Parike, Brakel, Ninove, Herzele,  

Galmaarden, Edingen, Bever, Zandbergen, Aalst, 

Aspelare en Leerbeek. 

De halte "Station" ligt op enkele minuten stappen 

van het GO! Atheneum Geraardsbergen. 

Met een schoolabonnement doe je voordelen!  

 

 

Het station ligt op enkele minuten stappen van 

onze school. Als je met de trein komt, volstaat het 

om de uitgang “Papiermolenstraat” te nemen. Via 

de voetgangerstunnel bereik je na een 500-tal 

meter vlot onze school. 

Vriendenkring KA Geraardsbergen 

De Vriendenkring heeft tot doel, buiten alle  

politieke, religieuze en filosofische strekkingen 

om, het contact en de vriendschap tussen de sym-

pathisanten van het Gemeenschapsonderwijs in 

Geraardsbergen tot stand te brengen en te  

behouden door het organiseren van allerhande 

evenementen. Het verlenen van logistieke steun 

om het kwaliteitslabel van ons onderwijs te kun-

nen garanderen en te optimaliseren, zal dan ook 

in de toekomst de zorg en het doel van de Vrien-

denkring blijven.  

 

Voor de activiteitenkalender kan je steeds terecht 

op onze website: www.ka-geraardsbergen.be. 

ASO € 200 

TSO € 175 

BSO € 150 
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GO! Atheneum Geraardsbergen,  

jouw ideale school 

• Vernieuwend onderwijs in modern uitgeruste lokalen 

Onze school is een plaats waar leerlingen graag en goed leren, mede dankzij de innovatieve on-

derwijsmethodes waarover we op de vorige pagina’s meer vertelden. 

 

Wij streven voortdurend naar groei en innovatie. Al onze lokalen zijn dan ook voorzien van de 

nodige audiovisuele ondersteuningselementen. Internet is eveneens in elk lokaal beschikbaar. 

Daarnaast is het Atheneum heel fier op het indrukwekkende openleercentrum (OLC), de moder-

ne werklokalen voor de praktijkvakken, innovatief materiaal zoals 3D-printers, een vernieuwend 

labo voor de wetenschapsvakken en de vele Chromebooks waardoor onze leerlingen vertrouwd 

worden met de werkuitdagingen van de toekomst. De vernieuwde chemie- en Agoralokalen die 

de leerlingen toelaat om op een zelfstandige manier te werken, prikkelde zelfs de nieuwsgierig-

heid van het VRT-journaal. 

• Sport op school in een nieuwe en ultramoderne sportzaal ‘De Matte’ 

Naast de speelplaats bevinden zich een groot grasveld en een sportkooi waar tijdens bepaalde 

periodes van het jaar ploegsporten worden gespeeld tijdens de middagpauze. Onze school doet 

ook mee aan externe schoolsportwedstrijden en zet met verschillende acties actief in op een 

sterk gezondheidsbeleid. De school is daarnaast ook enorm fier op de nieuwe sporthal ‘De 

Matte’ die in 2020 werd gebouwd en de leerlingen de mogelijkheid biedt om te sporten in een 

ultramoderne zaal op de campus. 
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• Vlot bereikbaar 

Onze school bevindt zich op vijf minuten stappen van het station van Geraardsbergen. Er zijn voldoen-

de bussen en treinen die op regelmatige basis vertrekken aan deze halte. 

• Energiebesparende groene school met terras en aandacht voor het klimaat  

Onze school strekt zich uit over een groot gebied. Een deel hiervan werd ingericht als groene omgeving 

met picknicktafels, waar de leerlingen van de derde graad in de zomer gebruik van kunnen maken tij-

dens de middagpauze. Onze school is ook een officiële kraantjeswaterschool en biedt gratis lekker en 

gezond kraantjeswater aan. Verder kunnen de leerlingen ook gezonde fruitsnacks verkrijgen tijdens de 

pauzes. Het klimaat staat centraal tijdens verschillende groene projecten. Onze school bespaart enorm 

veel water door regenwaterputten die meer dan 100 000 liter water kunnen opslaan. Wist je dat bijna 

alle wc’s van de school hierdoor zuinig kunnen spoelen! De school heeft in 2021 ook laadpalen ge-

plaatst voor elektrische fietsen en auto’s. Innovatie en klimaat gaan duidelijk samen op het Atheneum! 

• Ondersteuning overgang naar hoger onderwijs en schoolloopbaanbegeleiding 

Het Atheneum is zich bewust van het belang van een vlotte overgang naar het hoger onderwijs. De 

school onderneemt dan ook allerlei activiteiten (een studiekeuzenamiddag, oriëntatietesten, persoon-

lijke gesprekken,…) om laatstejaarsleerlingen de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. Naast 

een bezoek aan de SID-IN beurs krijgen de laatstejaars ook heel wat stage-opdrachten en informatie 

over het leven op de werkvloer. 

• Sociale en culturele projecten 

Onze school zet zich in voor de culturele, sociale en sportieve vorming van jongeren. De leerlingen 

groeien hier op in een aangename omgeving en komen in contact met culturele projecten, educatieve 

activiteiten en sportieve uitstappen. Ze gaan op schoolreis, vieren hun 100-dagen, organiseren acties 

met de leerlingenraad, ervaren doe- en kijkstages en worden regelmatig getrakteerd op gastsprekers of 

specifieke themalessen. In het Atheneum groeit iedere leerling op tot een veelzijdige jongvolwassene 

die een leuke en gevarieerde schooltijd kan ervaren. 
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Aanbod 

Het GO! Atheneum biedt je heel wat opties. Je start vanuit een bepaalde richting en kiest dan de bijhorende 

keuzevakken. Jij bent de leerling, jij bepaalt welke specialisatie je kiest. Het schoolteam staat je steeds bij 

met raad en daad om het meest geschikte traject te kiezen. 

Het GO! Atheneum Geraardsbergen wil leerlingen helpen bij het maken van een persoonlijke keuze. Op de 
volgende pagina’s werpen we een blik op de studieprofielen en de richtingen binnen ons aanbod.  

Vooropleiding, interesses, toekomstvisie, verwachtingen, talenten en doorzettingsvermogen spelen allemaal 
een belangrijke rol bij een succesvolle schoolcarrière. We hopen de leerlingen aan de hand van onze infor-
matie goed in te lichten zodat ze een gepaste studiekeuze zullen maken die bij hun persoonlijkheid past en 
waardoor ze succesvol kunnen doorstromen naar de arbeidsmarkt of naar het vervolgonderwijs. 
 

Door de onderwijsvernieuwing die ingaat vanaf het schooljaar 2021-2022 voor het derde jaar secundair  on-
derwijs hebben we geopteerd om specifieke pagina’s te maken voor dit derde jaar met extra aandacht voor 
alle veranderingen. De specifieke lessentabellen van deze ‘nieuwe’ richtingen kan je terugvinden op onze 
website van de school: www.ka-geraardsbergen.be 

Alle informatie over de onveranderde richtingen van het 4de secundair tot de 7de specialisatie- en Se-N-Se- 
jaren worden zoals traditiegetrouw gebundeld in een handig overzicht. De specifieke lessentabellen van  
deze richtingen kan je eveneens terugvinden op onze website. 

Nieuw! 
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 Aanbod 2de graad  

Naam: Amber Verhaeghe 

Klas: 6de Sociale en technische  

wetenschappen 

“ Het GO! Atheneum  

Geraardsbergen is een school waar 

ik me goed voel. Je kan opgroeien in 

een veilige, groene en zeer moderne 

omgeving met aandacht voor de 

noden van ieder individu.” 
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 Aanbod 3de graad en Se-n-Se jaren   

Naam: Kila Wongbe 

Klas: 6de Carrosserie 

“ Tijdens de praktijkvakken leer je 

alle vaardigheden en de modernste 

technieken die je later ook op de 

werkvloer kan gebruiken. Daarnaast 

zijn er ook heel educatieve en  

interessante stageplekken.” 
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 3de jaar Doorstroomfinaliteit 
Met de onderwijsvernieuwing die start in het 3de jaar secundair vanaf het schooljaar 2021-2022 nemen we 

definitief afstand van de termen ASO, TSO, en BSO.   

 

Vanaf dit schooljaar spreken we over : 

Doorstroomfinaliteit  = met als doel om door te stromen naar het hoger onderwijs 

Bekijk hieronder wat meer uitleg over de richtingen op onze school in het derde jaar  

DOORSTROOMFINALITEIT Meer info over de lessentabellen vind je op www.ka-geraardsbergen.be 

 

 

WAT 

- De studie van de moderne talen staat centraal. 

- Aandacht naar de communicatieve vaardigheden 

(luisteren, spreken, lezen en schrijven). 

- Je leest teksten van auteurs (uit de oudheid). 

- Je leert probleemoplossend denken. 

MOGELIJKE VERVOLGOPLEIDING  

Afhankelijk van de gekozen combinatie kan je kiezen voor  

verschillende professionele of academische  

opleidingen. 

 

Bijv.: rechten, psychologie, taal- en letterkunde, crimino-

logie, handelswetenschappen, archeologie,... 

Latijn / Grieks—Latijn/ Moderne talen 

Naam: Amy Zhang 

Klas: 3 Delta 

“Ik word op een speelse 

manier geprikkeld tijdens 

de les met extra oefenin-

gen en uitdagende oefen-

vormen.” 
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 3de jaar Doorstroomfinaliteit 

Natuurwetenschappen/ Technologische Wetenschappen/  

Biotechnische Wetenschappen 

 WAT 

- Er is veel aandacht voor wiskunde. 

- Een flink pakket positieve wetenschappen: 

 biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) 

en fysica (natuurkunde). 

- Vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum. 

- Kies voor een academische, praktische of technologische 

vorming binnen ons STEM-aanbod. 

MOGELIJKE VERVOLGOPLEIDING  

Afhankelijk van de gekozen combinatie kan je kiezen voor 

verschillende professionele of academische opleidingen. 

Bijv.: bio-ingenieur, chemie, geneeskunde, industriële weten-

schappen, biomedische laboratoriumtechnologie,  

autotechnologie, elektromechanica, ... 

Economische Wetenschappen 

 

 

WAT 

- De nadruk ligt op economie en de economische kringloop. 

- Aandacht voor de rol van consument, producent en de rol 

van de overheid. 

- Je krijgt een algemene opleiding met nadruk op alle vaardig-

heden (lezen, spreken, schrijven, luisteren). 

MOGELIJKE VERVOLGOPLEIDING  

Je kan kiezen voor verschillende professionele of 

 academische opleidingen. 

Bijv.: bedrijfsmanagement, handelswetenschappen, 

 toegepaste economische wetenschappen, rechten,  

informatica, ... 

Humane Wetenschappen 

 

 

WAT 

- Je hebt belangstelling voor mens en maat-

schappij en leert kritisch denken. 

- Je kijkt vanuit gedrags- en cultuurweten-

schappelijke invalshoek naar individu en  

samenleving. 

- Je leert informatie verzamelen, verwerken en 

rapporteren. 

HOE 

Op het Atheneum worden de lessen 

‘Humane Wetenschappen’ gegeven via de 

Agora-methode (lees p.8). 

MOGELIJKE VERVOLGOPLEIDING  

De uitwegen na deze studierichting 

zijn ruim. De meest logische vervolg-

opleidingen situeren zich in de sociale 

richtingen van het hoger professio-

neel (studiegebieden Sociaal-

Agogisch werk en Onderwijs) en het 

academisch onderwijs (sociologie, 

psychologie, pedagogie, ...).  
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 3de jaar Dubbele finaliteit 
Met de onderwijsvernieuwing die start in het  3de jaar secundair vanaf het schooljaar 2021-2022 nemen we 

definitief afstand van de termen ASO, TSO, en BSO.   

 

Vanaf dit schooljaar spreken we over : 

De dubbele finaliteit =  doorstromen naar de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs 

Hieronder wat meer uitleg over de richtingen op onze school in het derde jaar DUBBELE FINALITEIT 

Meer info over de lessentabellen vind je op onze website www.ka-geraardsbergen.be 

 

 

MOGELIJKE VERVOLGOPLEIDING  

Na deze studies kan je verder stude-

ren of meteen aan de slag op de  

arbeidsmarkt. 

Bijv.: hotelmanager, secretaresse, 

gids, administratief medewerker, 

communicatiemedewerker,... 

Toerisme 

WAT 

De toeristische sector vraagt polyvalente,  

flexibele mensen met een brede kijk op de 

wereld, een uitgebreide talenkennis,  

communicatieve vaardigheden en een grote 

zelfstandigheid.  

 

Je krijgt veel talen, cultuur en ook een beetje 

economie. 

HOE 

Communicatietechnieken, taalvakken en 

informatica zijn belangrijk alsook  

algemene vakken zoals aardrijkskunde en 

geschiedenis. Daarnaast is er ook  

aandacht voor de economische compo-

nent. Je maakt ook interessante 

 uitstappen en excursies en wordt een 

polyvalent medewerker in deze sector. 

Naam: Bas Dhaese 

Klas: 3 iTronic 

“Op het GO! Atheneum 

werk je met hypermodern 

materiaal en oefen je 

skills, technische vaardig-

heden en kennis die nodig 

zijn in een moderne werk-

omgeving.” 
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 3de jaar Dubbele finaliteit 

Elektromechanische technieken 

 WAT 

Het is een richting voor de arbeidsmarkt van 

de toekomst, een brede technische oplei-

ding. Je leert werken met computersys-

temen, netwerken, elektriciteit, automatise-

ringen,... 

HOE 

De combinatie van theorie en praktijk 

stoomt je klaar om een gegeerd profiel te 

hebben op de arbeidsmarkt. Je krijgt les in 

een moderne setting. 

 

 

WAT 

Kun je logisch, pragmatisch en analytisch den-

ken en ben je nauwkeurig met cijfers?  Geïnte-

resseerd in de secretariaatsfuncties van het 

bedrijfsleven en de administratieve diensten? 

Kies dan voor ‘bedrijf en organisatie’. 

HOE 

Op het GO! Atheneum Geraardsbergen 

bereiden we je voor op alle aspecten van 

het bedrijfsleven en focussen we op socia-

le vaardigheden, theorie en praktijk. 

 

 

 

WAT 

Een opleiding voor sociale en creatieve leer-

lingen met een brede  

interesse in mens en maatschappij. 

Een brede vorming met aandacht voor natuur-

wetenschappen, sociale wetenschappen, huis-

houdkunde en voeding. 

HOE 

Op het Atheneum krijg je een goede alge-

mene opleiding met veel nuttige tips die 

een praktische voorbereiding is op de ar-

beidsmarkt maar ook een stevige weten-

schappelijke basis heeft voor vervolgstu-

dies. 

MOGELIJKE VERVOLGOPLEIDING  

Na deze studies kan je verder stude-

ren of meteen aan de slag op de ar-

beidsmarkt. 

 

Bijv.: Service technieker, installatie-

technicus, werfleider, energiebeheer-

der, procesoperator, ... 

MOGELIJKE VERVOLGOPLEIDING  

Na deze studies kan je verder stude-

ren of meteen aan de slag op de ar-

beidsmarkt. 

 

Bijv.: boekhouder,  administratief 

medewerker, communicatiemede-

werker, webmaster, ICT-deskundige, 

... 

MOGELIJKE VERVOLGOPLEIDING  

Na deze studies kan je verder stude-

ren of meteen aan de slag op de  

arbeidsmarkt. 

 

Bijv.: kleuteronderwijzer, lager onder-

wijs, sociaal werk, verpleegkundige, 

huishoudhulp, jeugdwerk, ... 

Bedrijf en organisatie 

Maatschappij en welzijn 
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 3de jaar arbeidsfinaliteit 
Met de onderwijsvernieuwing die start in het 3de jaar secundair vanaf het schooljaar 2021-2022 nemen we 

definitief afstand van de termen ASO, TSO, en BSO.   

 

Vanaf dit schooljaar spreken we over : 

Arbeidsmarktfinaliteit = met als doel om te starten op de arbeidsmarkt 

Hieronder wat meer uitleg over de richtingen op onze school in het derde jaar ARBEIDSFINALITEIT 

Meer info over de lessentabellen vind je op onze website www.ka-geraardsbergen.be 

Naam: Robin Blaton 

Klas: 7 SD 

“In mijn richting 

‘Schilderen en decoratie’ 

volg ik interessante stages 

en leer ik alle truckjes van 

professionele vakman-

nen.” 

 

Organisatie en logistiek 

WAT 

We vinden hier leerlingen terug met een duidelijke 

interesse in toegepaste bedrijfscommunicatie die 

bereid zijn om mensen te ontvangen en verkoop-

gesprekken te voeren. Ze voeren administratieve 

taken uit met de verwachte nauwkeurigheid en 

efficiëntie, tonen interesse in softwaretoepassin-

gen en reageren flexibel op diverse opdrachten. 

Maar we vinden ook leerlingen die interesse heb-

ben in uitvoerende taken binnen de logistieke sec-

tor zoals de ontvangst en opslag van goederen.  

 

HOE 

De focus ligt daarbij op 

 communicatieve vaardigheden (in 

functie van onthaal en verkoop),  

administratieve vaardigheden 

 (in functie van onthaal) en uitvoerende 

taken (binnen logistiek).  

MOGELIJKE VERVOLGOPLEIDING  

Na deze studies ga je aan de slag op 

de arbeidsmarkt. Je bent voorbereid 

om zelfstandige te worden of om bij 

een bedrijf aan de slag te gaan. In de 

studierichting ‘Organisatie en logis-

tiek’ maken leerlingen kennis met 

mogelijke toekomstige beroepenvel-

den binnen verkoop, administratie en 

logistiek.  

 



25 

 3de Arbeidsfinaliteit 

Mechanica/ Elektriciteit/ Hout/ Schilderen en decoratie 

 WAT 

In onze praktijkgerichte opleidingen worden 

de leerlingen voorbereid om een echte vak-

man te worden. Je krijgt les in een moderne 

setting en leert de  nieuwste technieken.  

 

 

HOE 

De combinatie van theorie en praktijk 

stoomt je klaar om een gegeerd profiel te 

hebben op de arbeidsmarkt. Je krijgt les in 

een moderne setting en leert de nieuwste 

technieken. Je leert alle vaardigheden van 

ervaren praktijkleerkrachten en oefent 

met verschillende soorten materialen. 

 

 

WAT 

Deze beroepsopleiding is bedoeld voor  

handige  jongeren met veel verantwoordelijk-

heidsgevoel die bovendien belangstelling heb-

ben voor het dagelijks leven van gezonde én 

zieke mensen.  

HOE 

Op het Atheneum krijg je een goede alge-

mene opleiding met veel praktijkoefenin-

gen. Je leert werken met ouderen en kin-

deren. Naast de praktische vaardigheden 

van de zorg wordt ook de kennis rond 

ziektes, problematieken en animatie  

ingeoefend. 

MOGELIJKE VERVOLGOPLEIDING  

Na deze studies ga je aan de slag op 

de arbeidsmarkt. Je bent voorbereid 

om zelfstandige te worden of om bij 

een bedrijf aan de slag te gaan. 

 

MOGELIJKE VERVOLGOPLEIDING  

Na deze studies kan je meteen aan de 

slag op de arbeidsmarkt. Er is veel 

vraag naar leerlingen met dit profiel. 

 

Bijv.: verpleger, animator,  

crèchemedewerker, jeugdzorg,... 

Zorg en welzijn 
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4de, 5de, 6de jaar ASO 

ECONOMIE (keuze moderne talen of keuze wiskunde) 

 HOE 

Combineer dit met extra taalvakken of 

extra uren wiskunde met het oog op 

mogelijke vervolgstudies, interesses of  

talenten. 

WAT 

Je leert de economische kringloop begrijpen. 

Je maakt kennis met de economische manier 

van werken van bedrijven en van de overheid. 

Je leert de grondbeginselen van een (dubbele) 

boekhouding toepassen. 

MOGELIJKE BEROEPEN 

Bedrijfsmanager, handelsweten-

schapper, bankbediende,  

taalkundige, communicatiemanager, 

administratief medewerker,... 

 

WETENSCHAPPEN / STEM (ook via de Deltaklas) 

WAT 

Je maakt kennis met het wetenschappelijk 

denkproces en bestudeert  

levende en niet-levende materie. 

Je wordt vaardig in het experimenteren  

tijdens practica. 

De wiskunde klimt naar een hoog niveau. 

HOE 

Je hebt talent voor getallen en gaat de 

uitdaging voor wiskunde graag aan.  

Verder treden de vakken chemie, fysica 

en biologie op de voorgrond. 

MOGELIJKE BEROEPEN 

Burgerlijk ingenieur, geneesheer,  

bio-ingenieur, chemicus, architect,  

verpleegkundige, leerkracht,... 

 

 

LATIJN (keuze moderne talen, keuze wiskunde of Grieks - Latijn) 

WAT 

Latijn is de moeder van vele Europese talen en 

helpt bij het ontwikkelen van taalinzicht. 

Je leert logisch, kritisch en analytisch denken 

a.d.h.v. tekstanalyse. 

Vergroot je wereldbeeld! 

HOE 

Combineer dit op het Atheneum met 

extra taalvakken of extra uren wiskunde 

met het oog op mogelijke  

vervolgstudies, interesses of talenten. 

MOGELIJKE BEROEPEN 

Geneesheer, advocaat, vertaler/tolk, 

psycholoog, politicus,... 

 

 

HUMANE WETENSCHAPPEN 

WAT 

Je leert kritisch omgaan met informatie en je 

leert deze verzamelen, verwerken en  

vervolgens rapporteren. 

Gedrags- en cultuurwetenschappen  

verruimen je blik op de wereld. 

HOE 

Op het Atheneum krijg je in de  

Agora-klas les in de richting Humane 

Wetenschappen.  

Lees hierover meer op p. 8 

MOGELIJKE BEROEPEN 

Sociaal werker, pedagoog,  

psycholoog, criminoloog, opvoeder,... 

De leerlingen uit het vierde jaar ASO kunnen een ‘optioneel vak’ kiezen waardoor ze hun talenten, interesses en mogelijkheden 

beter leren kennen. Het Atheneum biedt 5 keuzes aan waardoor iedere leerling een studierichting nog meer kan toespitsen op de 

eigen wensen. ***SPORT***MATHEMATICS ***ONDERNEMEN***ITdesign***GAP*** 
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4de, 5de, 6de jaar TSO 

       / ELEKTROMECHANICA / INDUSTRIËLE ICT 

 HOE 

De combinatie van theorie en praktijk 

stoomt je klaar om een gegeerd profiel 

te hebben op de arbeidsmarkt. Je krijgt 

les in een moderne setting. 

WAT 

Elektromechanica en Industriële ICT zijn rich-

tingen voor de arbeidsmarkt van de toekomst, 

die zorgen voor een brede technische oplei-

ding. Je leert werken met computersystemen, 

netwerken, elektriciteit, automatiseringen,... 

MOGELIJKE BEROEPEN 

Service technieker, installatietechni-

cus, werfleider, energiebeheerder,  

procesoperator, ICT-medewerker, 

computeroperator, netwerkbeheer-

der,... 

    / BOEKHOUDEN - INFORMATICA / SECRETARIAAT - TALEN 

WAT 

Kun je logisch, pragmatisch en analytisch den-

ken en ben je nauwkeurig met cijfers? Kies dan 

voor de richting boekhouden-informatica. 

Ben je taalvaardig? Dan bereiden we je in se-

cretariaat-talen voor op de vele secretariaats-

functies van het bedrijfsleven en op admini-

stratieve diensten. 

HOE 

Op het GO! Atheneum Geraardsbergen 

bereiden we je voor op alle aspecten 

van het bedrijfsleven en focussen we op 

sociale vaardigheden, theorie en prak-

tijk. 

MOGELIJKE BEROEPEN 

Boekhouder, computeroperator, ICT-

medewerker, medewerker financiën, 

netwerkbeheerder, webmaster,… 

Office assistent, office manager,  

organisatie en communicatie verant-

woordelijke,... 

      / SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 

WAT 

Een opleiding voor sociale en creatieve 

 leerlingen met een brede  

interesse in mens en maatschappij. 

Een brede vorming met aandacht voor natuur-

wetenschappen, sociale wetenschappen en 

voeding. 

HOE 

De lessen focussen op sociaal, weten-

schappelijk en technisch vlak. De leer-

lingen volgen ook kooklessen in onze 

moderne didactische keukens. 

MOGELIJKE BEROEPEN 

Ergotherapeut, kleuteronderwijzeres, 

podoloog, orthopedagoog,  

sociaal werker, vroedvrouw,  

verpleegkundige,... 

 

WAT 

De nadruk ligt op de studie van de weten-

schappen (biologie, fysica en chemie) en op 

het onderzoek in het laboratorium. Wiskunde 

in deze richting is van een hoog niveau met 

veel aandacht voor de praktijkvaardigheden. 

 

HOE 

Op het Atheneum kan je werken in mo-

derne en splinternieuwe laboratoria en 

leer je naast heel wat praktische toepas-

singen ook werken rond ecologie. Er 

wordt lesgegeven volgens het vernieu-

wende Agora-principe. 

MOGELIJKE BEROEPEN 

Apotheekassistent, agro- en biotech-

noloog, chemicus, biochemicus,  

energietechnoloog, verpleegkundige, 

optieker, assistent in de medische 

beeldvorming,... 

                                                        / TECHNIEK - WETENSCHAPPEN 
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4de, 5de, 6de jaar TSO 

                           (toerisme) 

WAT 

De toeristische sector vraagt polyvalente, flexi-

bele mensen met een brede kijk op de wereld, 

een uitgebreide talenkennis, communicatieve 

vaardigheden en een grote zelfstandigheid.  

HOE 

Communicatietechnieken, taalvakken en 

informatica zijn belangrijk alsook algeme-

ne vakken zoals aardrijkskunde en ge-

schiedenis. Daarnaast is er ook aandacht 

voor de economische component. 

MOGELIJKE BEROEPEN 

Medewerker public relations, organi-

sator toerismesector, hotelmanager, 

communicatiemedewerker, secreta-

resse, gids, hostess, receptionist,  

verkoopsmedewerker, …. 

                                      (elektriciteit - elektronica) 

WAT 

Een stevige basiskennis van elektriciteit en 

elektronica verwerven is de centrale doelstel-

ling. Je leert over basisschakelingen,  

elektrostratica, elektrische wetten,…  maar ook 

over digitale codes, poortschakelingen en  

digitale basisschakelingen. 

HOE 

De richting wil een stevige theoretische 

vorming geven. De wiskundige basis moet 

voldoende sterk zijn. In elektriciteit en 

elektronica leer je eerder probleemoplos-

send denken en handelen. Men leert   

analyseren en berekeningen uitvoeren. 

MOGELIJKE BEROEPEN 

ICT-medewerker, installateur van 

elektrische installaties, onderhouds-

technicus, operator, technicus indu-

striële automatisering, productiever-

antwoordelijke, uurwerkmaker,... 
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4de, 5de, 6de jaar BSO  

+ specialisatiejaar (7de jaar) BSO 

BASISMECHANICA / CARROSSERIE / CARROSSERIE– EN SPUITWERK 

WAT 

In deze praktijkgerichte studierichting word je 

opgeleid om carrosserie of plaatwerk aan 

voertuigen te herstellen en te bewerken. Je 

maakt verder ook kennis met de werking van 

allerlei voertuigen.  

HOE 

Tijdens de lessen op het GO! Atheneum 

Geraardsbergen maak je gebruik van 

modern en professioneel gereedschap 

en word je klaargestoomd op een job als 

zelfstandige of bij een bedrijf. Je doet 

veel ervaring op tijdens je stageperiode 

bij Audi en bij lokale partners. 

MOGELIJKE BEROEPEN 

Carrosserier, specialist in spuitwerk, 

garagist, autotechnieker, ... 

 

 

ELEKTRISCHE INSTALLATIES / ELEKTRISCHE INSTALLATIES DUAAL / 

INDUSTRIËLE ELEKTRICITEIT / INSTALLATEUR GEBOUWENAUTOMATISERING DUAAL 

WAT 

In deze praktijkgerichte opleiding leer je elek-

trische installaties in woningen of gebouwen 

plaatsen. Je leert met allerhande elektrische 

machines, elektronische sturingen en  

domotica werken. Deze vaardigheden heb je 

ook in de industrie nodig. Je studeert af als 

een volwaardige moderne elektricien. 

HOE 

Op het Atheneum kan je deze richting op 

school of via duaal leren volbrengen. De 

school wordt verplaatst naar de werkvloer 

waardoor de leerling gebruik kan maken 

van de nieuwste technieken en arbeids-

methodes.  

MOGELIJKE BEROEPEN 

Elektricien, operator, installateur, 

onderhoudstechnicus,... 

 

 

HOUTBEWERKING / INTERIEURINRICHTING / INTERIEURBOUWER DUAAL 

WAT 

In deze praktijkgerichte studierichting krijg je 

een zeer ruime vorming rond alles wat met 

houtbewerking te maken heeft. Zowel op vlak 

van de meubelmakerij, binnen- en buiten-

schrijnwerkerij als op vlak van houtconstruc-

ties verwerf je veel kennis en praktijkervaring. 

In je specialisatiejaar bouw je zelf  

interieurelementen. 

HOE 

Tijdens de lessen op het Atheneum 

maak je gebruik van modern en profes-

sioneel gereedschap en word je klaarge-

stoomd voor een job als zelfstandige of 

bij een bedrijf. 

MOGELIJKE BEROEPEN 

Meubelmaker, interieurvormgever, 

binnenschrijnwerker, houtbewerker,  

daktimmerman, parketlegger,... 
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4de, 5de, 6de jaar BSO  

+ specialisatiejaar (7de jaar) BSO 

KANTOOR / LOGISTIEK 

WAT 

Je krijgt een specifieke opleiding om bediende 

te worden. Uiteraard wordt er hierdoor heel 

wat aandacht aan je taalvaardigheid (spreken, 

lezen en luisteren) besteed. Verder leer je ver-

schillende secretariaatsvaardigheden aan. 

In het specialisatiejaar ‘Logistiek’ maak je ken-

nis met magazijnbeheer, behaal je extra  

attesten en organiseer je een groots  

afstudeerproject.  

HOE 

Op het GO! Atheneum Geraardsbergen 

krijgt iedere leerling de volledige  

ondersteuning om een polyvalent 

 inzetbare werkkracht te worden. Via 

stages krijg je een goed inzicht op je 

verschillende toekomstmogelijkheden. 

MOGELIJKE BEROEPEN 

Administratief medewerker, alge-

meen bediende, kassier, receptionist, 

typist, verkoper van kledij of acces-

soires,... 

 

 

SCHILDERWERK EN DECORATIE / SCHILDERWERK, DECORATIE EN RESTAURATIE/ 

 

WAT 

In deze opleiding  leer je alles wat een  

moderne schilder moet kunnen:  

plamuren, afplakken, behangen, verven en 

decoreren. Je oefent op verschillende onder-

gronden en werkt met verschillende materia-

len. De school heeft aandacht voor moderne 

technieken zoals bestikkering, belettering,  

textielbedrukking en computercreaties. 

HOE 

Tijdens de  lessen op het Atheneum maak 

je gebruik van modern en professioneel 

gereedschap en word je klaargestoomd 

voor een job als zelfstandige of binnen 

een bedrijf. In de laatste jaren loop je 

stage bij verschillende bedrijven. 

MOGELIJKE BEROEPEN 

Industrieel schilder, schilder-

decorateur, specialist belettering,... 

 

 

VOEDING - VERZORGING / KINDERZORG / THUIS- EN BEJAARDENZORG 

KINDERBEGELEIDER DUAAL / ZORGKUNDIGE DUAAL 

WAT 

Deze richting bereid je voor op de beroepen in 

de kinder-, bejaarden-, en thuiszorg. Je leert 

hoe je met hulpvragers en met hun elementai-

re noden moet omgaan. Via stages krijg je een 

goed beeld van de noden op het werkveld. 

HOE 

Op het Atheneum krijgt iedere leerling de 

ondersteuning om een polyvalent inzet-

bare werkkracht te worden. Via stages en 

stimulerende lessen worden creativiteit 

en normen en waarden gestimuleerd. De 

GIP-eindwerken vormen een schitterend 

orgelpunt van deze richting. 

MOGELIJKE BEROEPEN 

Kinder-, bejaarden- en thuisverzor-

ger, crèchemedewerker, animator,... 
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Maatschappelijke veiligheid  
Aan het Atheneum kunnen jongeren ook de Se-n-Se-opleiding ‘Maatschappelijke Veiligheid’ volgen. Deze 

opleiding is sterk praktijkgericht en stoomt jongeren klaar voor de arbeidsmarkt aan de hand van stages. 

 

Werkzekerheid gegarandeerd! Doorheen dit opleidingsjaar doen jongeren heel wat ervaring op tijdens 

onder andere sportevenementen. Het Atheneum heeft bijvoorbeeld een vast samenwerkingsverband met 

voetbalclubs KAA Gent en RSC Anderlecht! Uiteraard zijn er ook heel wat sportieve en leerrijke uitdagingen 

zoals obstakelruns, EHBO-lessen, initiaties zelfverdediging, drilloefeningen,... 

 

Kortom: geboren om alles in goede banen te leiden en te zorgen voor de veiligheid binnen onze maatschap-

pij? Kies dan zonder aarzelen voor Integrale Veiligheid (TSO) of Veiligheidsberoepen (BSO).  

Je doet de nodige kennis op om in de veiligheids- en bewakingssector aan de slag te gaan en om zowel zelf-

standig als in team te werken. Je wordt ook voorbereid op de job van brandweerman of -vrouw, bewaking-

sagent(e), douanier, een job bij ‘Defensie’ of  als politieagent(e).  

 

Klaar voor het avontuur? 
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Een school waar uw kind graag en goed leert!  
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Verdere informatie en inschrijvingen 

 

Meer informatie? 
 
Meer informatie is steeds terug te vinden op onze website: 
http://www.ka-geraardsbergen.be 

 

Je kan ons natuurlijk ook altijd telefonisch of via e-mail bereiken. 
Tel: 054 41 21 88 
E-mail: info@ka-geraardsbergen.be 

Inschrijvingen?! 

Tijdens de zomervakantie: 

Tot en met 2 juli en vanaf 16 augustus. 

Breng voor de inschrijving steeds de volgende documenten mee: 

• identiteitskaart 

• rapport vorig schooljaar 

• alle mogelijke attesten 

 

Je kan ook steeds aanmelden via de website waarna wij contact met jou opnemen! 

 

 

 

 

 

Ons team staat voor jou klaar! 



34 

 

Tot binnenkort op het  

Naam: Stien De Neve 

Klas: 4 Economie - talen 

“Naast kwaliteitsvol onderwijs  is 

ook het welbevinden van de 

leerlingen heel belangrijk op 

mijn school.  Er is hier echt een 

veilig en leuk  

leer-  en leefklimaat.” 
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