




1ste jaar A-stroom
Talent-wijs

De leergierige leerling die houdt van uitdagingen, een brede interesse 

heeft, beschikt over doorzettingsvermogen en zelfstandigheid zal in 1 

TALENT-wijs alle kansen krijgen op een brede algemene vorming en krijgt 

inzicht in zijn eigen talenten en vaardigheden.

Basisvorming

Naast het verwerven van kennis en het ontdekken van je talenten, zal je ook 

werken rond waarden als respect, oprechtheid, gelijkwaardigheid, openheid, 

engagement en betrokkenheid zowel binnen als buiten de school.

Differentiatie

o Talentontwikkeling: proeven van Informatica, Ondernemerschap & Marketing, 

Welzijn & Verzorging en Wetenschappen.

o Leren Leren: inzicht in studiemethodes en planning en maken van mindmaps.



Lessentabel
1ste jaar A-stroom
Talent-wijs



1ste jaar B-stroom
TOP-wijs

Voor de leerling die zijn getuigschrift basisonderwijs niet behaalt. Geen erg!

In 1B herhalen we de belangrijkste leerstof van het basisonderwijs. Via projecten kan je 

ontdekken welke je interesses zijn. Samen met de leerkrachten en je ouders kan je dan de 

voor jou perfecte richting in het tweede jaar kiezen.

Samen bereiden we in het eerste jaar een mooie studietoekomst voor!

Basisvorming

De algemene vakken en techniek worden in projecten gegoten. Het door Klasse verkozen 

“Team van het jaar 2019” brengt door co-teaching deze projecten op een zeer ludieke en 

gedifferentieerde manier aan. Elke leerling wordt specifiek begeleid. Bovendien mag je 

kennismaken met Engels en Frans.

Differentiatie

o Burgerschap: hier werken we rond waarden als respect, gelijkwaardigheid, oprechtheid 

en betrokkenheid zowel binnen als buiten de school.

o ICT: hier wordt veel aandacht besteed aan de vaardigheden die noodzakelijk zijn om vlot 

mee te kunnen in onze steeds veranderende maatschappij.



Lessentabel
1ste jaar B-stroom
TOP-wijs



Specifieke info
1ste jaren

• Aparte gang voor de 
leerlingen van de eerste
jaren met lockers

• Aparte speelplaats

• Middagsport

• 1B – 3 lokalen die intern met 
elkaar verbonden zijn wat 
een huiselijke sfeer creëert



Meer informatie over de richtingen in het 2de jaar

vind je op onze website

www.atheneumschoten.be







Ontwikkelen van talenten en 

ambities.

Dynamische en motiverende 

leerkrachten.

Focus op welbevinden en respect.

Gedreven attitudebeleid.

Persoonlijke aandacht voor socio-

emotionele problemen.

Warme en open schoolsfeer.





Hoe aanmelden en 
inschrijven?

• Voor het eerste jaar A-stroom en B-stroom

• De inschrijvingen voor het eerste leerjaar van de eerste
graad starten op 1 maart 2021.

• Voor alle andere jaren

• De inschrijvingen voor de andere leerjaren (2de jaar tot 
en met 7de jaar) starten op maandag 19 april 2021. 

U kan uw zoon/dochter nu reeds online aanmelden via onze website.

Na aanmelding verwerken wij uw gegevens en nemen nadien telefonisch
contact met u op om de inschrijving definitief te maken.



www.atheneumschoten.be

03/658 52 31

info@atheneumschoten.be

www.facebook.com/athschoten

instagram: atheneum_schoten

http://www.atheneumschoten.be/
http://www.facebook.com/athschoten


Bezoek onze website 
en ontdek onze school 
in woord en beeld!

http://www.atheneumschoten.be/

