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Starten in het Atlas Atheneum, 1e jaar secundair
Na het basisonderwijs starten in de ‘grote’ school: dan zit je zeker met een aantal vragen.
Zal ik dit kunnen? Zal ik mijn weg vinden? Waar vind ik hulp als ik die nodig heb?...

Op Atlas Atheneum pogen we iedere (nieuwe) leerling(e) goed op te vangen van bij het begin. 
Zeker in de 1e graad bieden we een aantal extra begeleidende maatregelen aan. Vanaf de inschrijving willen we 
reeds kennismaken: een korte rondgang in een deel van de school, zodat je op 1 september weet waarheen. 
Eén september begint met een kennismaking in de klas: je klastitularis geeft praktische informatie om je 
schoolcarrière op Atlas goed te starten.

Voor de leerlingen die in de B-stroom starten, hebben we goed ingerichte PAV-klaslokalen (Project Algemene 
Vakken). Deze lokalen zijn uitgerust met een aantal pc’s. Daarenboven zijn er nog andere leermiddelen 
beschikbaar: atlassen, kaarten, woordenboeken, enz. In deze lokalen werken we afwisselend met individuele en 
groepsopdrachten. 

Voor de leerlingen die starten in de A-stroom hebben we onder andere een speciaal ingerichte STEMklas waar je 
veilig kan kennismaken met de wonderbare wereld van techniek en wetenschap.

Starten in het Atlas Atheneum, 3e jaar secundair
Ook als je van een andere middenschool komt dan Atlas, zit je met vragen, bijna zoals toen je naar het 
1e jaar secundair kwam. Een aantal zaken ben je wel al gewoon, zoals verschillende vakleraren en verschillende 
leslokalen. Maar een ‘nieuwe’ school levert ook wat spanning. 
We pogen iets van die spanning weg te nemen door jou bij inschrijving al een beetje wegwijs te maken. 
De eerste lesweek van het schooljaar is voor velen nieuw, en dus is er ruimte voor kennismaking.
Al gauw zul je je weg kennen, en je hopelijk voldoende thuis voelen zodat de spanning wegvalt en je je kunt 
concentreren op leren en groeien, op diverse vlakken.

Als je bijzondere noden hebt, voorzien we een aantal hulpmiddelen en gepaste begeleiding.  
Daardoor kun je zo goed mogelijk meedoen met al wat de school biedt.

Wij staan open voor gesprek en suggesties over wat beter kan.
Ook wij kunnen bijleren, en willen dat graag doen.

We hopen dat we samen een mooi traject kunnen afleggen.

Vriendelijke groeten
De directie en het lerarenteam Atlas Atheneum
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Ons studieaanbod 2019-2020:
1e  g

ra
ad

 *
*

1A Iedereen moet 1 van deze opties kiezen: 1B

29 u voor 
iedereen

+2u STEM* Wetenschappen

29 u voor 
iedereen

+2 u STEM - techniek

+2 u Mens en Welzijn

+2u Lichamelijke Opvoeding

+2u Mens en Welzijn

+4u EduFoot (enkel te kiezen als 4 uur)

+2u STEM* Technieken

+2u CLIL** (wiskunde in het Frans)

2A Iedereen moet 1 van deze opties kiezen: 2B Iedereen moet  kiezen:

26 u voor 
iedereen

Moderne wetenschappen CLIL

16 u voor 
iedereen

+ 18 u optie 
Mode - Verzorging-VoedingModerne Wetenschappen SPORT

Techniek - Wetenschappen STEM* + 18 u optie elektriciteit-
houtEduFoot

2e graad**
Elektriciteit Hout LO-Sport Verzorging-Voeding

BSO, Elektrische 
installaties

TSO, Elektro- 
technieken

BSO, Hout TSO, Hout- 
technieken

TSO, Lichamelijke 
Opvoeding en 
Sport

BSO, Verzorging - 
Voeding

3e graad**
Elektriciteit Hout LO-Sport Verzorging

BSO, 
Elektrische 
installaties

NIEUW 
optie duaal leren

TSO, 
Elektrische 
installatie- 
technieken

BSO, Hout- 
bewerking

Met 7e jaar: 
Interieurinrichting

NIEUW 
optie duaal leren

TSO, Hout- 
technieken

TSO, Lichamelijke 
Opvoeding en 
Sport

BSO, Verzorging

* STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics. STEM gaat om het opbouwen van wetenschappelijke (S), 
technische (T) en wiskundige (M) inzichten, concepten én praktijken en het inzetten ervan om complexe vragen of 
een levensecht probleem op te lossen (E).

** In de 1e graad A-stroom, 2e graad TSO en de 3e graad BSO en TSO organiseren we een aantal uren in CLIL 
(content and language integrated learning). Je krijgt (een deel van) een vak in een andere taal. 

 Op Atlas is dit: in de 1e graad, 2 u extra wiskunde in het Frans. In de 2e graad TSO is dit 1 u extra natuurwetenschappen 
in het Engels, in de 3e graad is dit 2 u PAV in het Engels in het BSO (Daarin zijn we uniek in de provincie) en keuzesport 
praktijk volleybal in het Engels in TSO LO-Sport.

Wetenschappelijke studies tonen aan dat CLIL een positief effect heeft op de taalkennis van en taalvaardigheid in de 
CLIL-taal en op de kennis van het vak dat in de CLIL-taal wordt onderwezen. Ook de algemene taalkennis en 
taalvaardigheid in de moedertaal en het denkend vermogen van de leerlingen gaan erop vooruit.

Vraag gerust meer uitleg: Atlas Atheneum • Callaertswalledreef 8, 8470 Gistel.
Tel. 059/27 89 44 • info@atlas-atheneum.be. 

OPTIEBLOK 1

OPTIEBLOK 2
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Algemene informatie over Atlas, voor leerlingen en ouders
1. De dagindeling

Voormiddag
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Voormiddag
woensdag

Namiddag
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

08.55 - 09.45 uur: 1e lesuur

09.45 - 10.35 uur: 2e lesuur

10.35 - 10.50 uur: ochtendpauze

10.50 - 11.40 uur: 3e lesuur

11.40 - 12.30 uur: 4e lesuur

08.55 - 09.45 uur: 1e lesuur

09.45 - 10.35 uur: 2e lesuur

10.35 - 10.45 uur: ochtendpauze

10.45 - 11.35 uur: 3e lesuur

11.35 - 12.25 uur: 4e lesuur

13.20 - 14.10 uur: 5e lesuur

14.10 - 15.00 uur: 6e lesuur

15.00 - 15.10 uur: namiddagpauze

15.10 - 16.00 uur: 7e lesuur

16.00 - 16.50 uur: 8e lesuur

2. Bij de dagindeling

Het brein van jongeren ontwaakt later dan dat van volwassenen: daarom start Atlas pas om 8.55 u. 

Wie ’s morgens vroeger op school aankomt, mag tot 08.30 uur in de polyvalente hal zitten.

Na 08.30 uur verblijft iedereen op de speelplaats tot de lessen starten. Ook in de ochtend- en namiddagpauzes 
verblijft iedereen op de speelplaats.

Vóór het eerste lesuur en na elke pauze komen de leraren je ophalen op de speelplaats. Je wordt verwacht om tegen 
het 2e belsignaal netjes en stil in de rij te staan wachten op je leerkracht.

Niet iedereen heeft elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8 lesuren les, of op woensdag 4 lesuren. Afhankelijk 
van het lesrooster van je klas kan het zijn dat je een lesuur later start, of eerder naar huis mag.

3. Middag: pauze en middagmaal

Over de middag mag je als leerling(e) tot 16 jaar naar huis als je in Gistel woont en toelating hebt van je ouders of 
verantwoordelijken. Die toelating wordt al dan niet gegeven bij inschrijving.  
Leerlingen van de 1e en 2e graad die niet thuis middageten, gaan onder begeleiding en in groep naar de eetzaal 
om te eten. De eetzaal is in het gebouw van de basisschool De Klimop vlakbij Atlas Atheneum. Wie op school 
(in de eetzaal) blijft eten, heeft de keuze: warme maaltijd, belegd broodje of zelf meegebrachte lunch. Belegde 
broodjes kun je elke ochtend bij het onthaal bestellen (en meteen betalen). Als iedereen klaar is met eten, geven de 
begeleidende leraren het sein om samen terug naar school te gaan, naar de speelplaats.

Leerlingen van 16 jaar en ouder kunnen de middag zonder toezicht doorbrengen buiten de school, bij toestemming 
van de ouders.
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4. Vervoer

Wij profileren ons als ‘groene school’. Getuige daarvan is onder andere ons MOS-logo aan de schoolpoort (dit staat 
voor ‘Milieuzorg Op School’).

Vandaar dat we jullie komst naar de school graag zien gebeuren met de fiets of openbaar vervoer. Er zijn zeer goede 
verbindingen met De Lijn naar en van Oostende en de andere omliggende gemeenten. 
Er is een ruime personeelsparking aan de school. Word je naar school gebracht met de auto, dan mag de chauffeur 
de parking gebruiken om jou veilig af te zetten.

5. Onze infrastructuur en leermiddelen

We beschikken over gerenoveerde praktijklokalen elektriciteit, de nieuwbouw (2012) voor hout, een ruime 
didactische keuken, ingerichte lokalen voor verzorging en diverse recent heringerichte klaslokalen (zoals voor PAV, 
Project Algemene Vakken).

Onze leslokalen hebben een pc en beamer en we hebben diverse PC-klassen. 
Steeds meer leslokalen beschikken over een digitaal schoolbord.

In onze houtafdeling vind je allerlei knappe machines, tot zelfs een CNC-machine toe.

Op ons domein staat veel groen, dat we ook zo goed mogelijk in stand houden. Een groene omgeving draagt immers 
bij tot gezonde en gelukkige mensen op de werkvloer – zowel leraren, leerlingen, ondersteunend personeel als 
onderhoudspersoneel en directie.

We hebben een sporthal (die in 2019 gerenoveerd wordt), een (afsluitbare) fietsenstalling, een (afsluitbare) 
bromfietsstalling en een ruime speelplaats waarvan een gedeelte overdekt is.

Omdat we deels een sportschool zijn, maken we ook gebruik van infrastructuur buiten de school. Zo vind je onze 
sporters in en rond Zomerloos (Stad Gistel), stedelijk zwembad Gistel, Fitnesscentrum Jims in Oostende, sportvelden 
in de Schorre (Oostende), KVO-kunstgrasveld,  BCO (Basket Oostende),…

Leerlingen van (ver) buiten Gistel kunnen onze unieke opleidingen ook volgen dankzij de 
samenwerking met het Internaat aan Zee

(meer informatie hierover: www.internaataanzee.be)
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6. Schoolkosten

Wij streven ernaar om de schoolkosten zo klein mogelijk te houden. Afhankelijk van de richting die je kiest en volgt, 
variëren de kosten. Bij inschrijving geven wij een schatting mee van de vermoedelijke schoolkosten. 

Voor grotere uitstappen zoals de sportstage en de GWP (zie verder) werken wij met een spaarplan. 
Onze bedoeling is dat de kostprijs niemand hindert om deel te nemen.

7. Activiteiten

Voor diverse interessante zaken die met de lessen te maken hebben, verlaat Atlas geregeld het schooldomein. 
Leerlingen gaan op onderzoek in het bos, bezoeken bedrijven, nemen deel aan de sportdag, gaan naar een 
Franse film, … 

Wij plannen deze ‘extra muros’ steeds zo zinvol mogelijk in.

Om de 2 schooljaren wordt een GWP (geïntegreerde werkperiode) ingelast in het voorjaar. Tijdens die dagen wordt gewerkt 
aan diverse leerplandoelen, die op een andere wijze dan op de gewone lesmanier ingevuld worden. 

Voor de afdeling LO-Sport is er jaarlijks een sportstage-week waarin de leerlingen op verplaatsing diverse andere 
sporten beoefenen.

8. Een zorgende/zorgzame school

Onze school wil zorg dragen voor iedereen die er school loopt. 

We werken aan socio-emotionele begeleiding. We hebben gedreven mensen in het team die instaan voor 
leerlingenbegeleiding. We werken intensief samen met het ondersteuningsnetwerk voor leerlingen met bijzondere 
noden en met het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding).  Dit doen we om problemen zo gauw mogelijk te 
onderkennen en zo goed mogelijk op te lossen. 

Sedert het M-decreet komen ook naar Atlas meer leerlingen met bijzondere behoeften. Ben jij daar één van, laat 
dit reeds bij inschrijving weten. Wij pogen zoveel mogelijk de school en de lessen aan jou aan te passen, zonder het 
gewone schoolleven te bezwaren. Heb je leesmoeilijkheden, dan zetten we de software ‘Kurzweil’ in waardoor je 
makkelijker met teksten kunt werken. 

Elke vakleraar voorziet studietips: hoe studeer je dat vak het beste? Wie meer studie-ondersteuning nodig heeft, 
vraagt dat aan. We kunnen dit op school gedeeltelijk opvangen.

We willen een school zijn waar iedereen zich goed voelt. Leren kun je maar goed, als je je ook goed in je vel voelt. 
Daar werken wij aan.

Inschrijven? Dit kan:

- Op elke schooldag, na afspraak.
- Op de opendeurdag, zaterdag 27 april 2019, van 14 tot 18 uur
- Op de informatienamiddag, vrijdag 28 juni 2019, van 14 tot 17 uur
- In de zomervakantie: elke werkdag van 1 tot 5 juli en van 16 tot en met 31 augustus 2019, telkens tussen 9 en 17 uur.
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1e graad 
De A-stroom
Wie begint hiermee? / Hoe begin je hieraan?

De meeste leerlingen komen na het basisonderwijs terecht in de A-stroom. 
Je krijgt er les van verschillende leerkrachten.  Er wordt verder gebouwd op de leerstof uit het basisonderwijs.  
In de 1e graad (het 1e en 2e jaar) A-stroom zijn de vakken van de basisvorming voor iedereen dezelfde. 

Wat leer je in 1A?
In het 1ste leerjaar A ligt de nadruk zoveel mogelijk op een gelijke start en aanpak voor iedereen. Het tempo in de 
klas ligt hoger dan in de basisschool en er wordt van jou een grotere zelfstandigheid verwacht. 

Voor het 1e jaar A: voor iedereen is er de basisvorming van 29 uren per week.

Dan kies je 1 optie uit optieblok 1 en vervolgens 1 optie uit optieblok 2, behalve als je EduFoot kiest (wat meteen 4 uur is)

1A Iedereen moet 1 van deze opties kiezen:

29 u voor 
iedereen

+2u STEM Wetenschappen

+2u Lichamelijke Opvoeding

+2u Mens en Welzijn

+4u EduFoot (enkel te kiezen als 4 uur)

+2u STEM Technieken

+2u CLIL (wiskunde in het Frans)

EEN BEETJE HULP BIJ JE KEUZE:
STEM Wetenschappen: Science, Technology, Engineering & Mathematics. Laat je onderdompelen in de wereld 
van technologie, wetenschappen en wiskunde en leer over het ontwikkelen van producten.

LO: sport en beweeg je graag? Kies dan voor 2u extra LO per week

Mens en Welzijn: werk je graag met mensen en hou je ervan mensen te helpen?  
Kies dan voor 2u Mens en Welzijn per week.

Edufoot: Ben je een voetballer in hart en nieren en voetbal je in clubverband? Kies dan voor 4u Edufoot en  
perfectioneer jouw techniek!

STEM technieken: Science, Technology, Engineering & Mathematics. Werk je graag met je handen en hou je van 
zelf de handen uit de mouwen steken? Kies dan 2u STEM Technieken.

CLIL: Content and Language Integrated Learning. Het is wetenschappelijk bewezen dat een vak in een andere 
taal je sterker maakt in dit vak én in de vreemde taal! Wij kiezen voor Wiksunde in het Frans, twee vakken waar 
veel leerlingen versterking voor kunnen gebruiken. Kies voor 2u extra wiskunde in het Frans.

OPTIEBLOK 1

OPTIEBLOK 2
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Wat kun je na 1A?
Wat je koos in het 1ste leerjaar kan een aanwijzing zijn voor je keuze in het 2de leerjaar. Na het 1ste leerjaar kun je 
opnieuw vrij kiezen tussen de opties van het 2de leerjaar.  
Je kunt na het 1e jaar A-stroom ook overschakelen naar het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL, 2e jaar in de 
B-stroom), waar je dan een combinatie van beroepenvelden moet kiezen.

Voor het 2e jaar A: voor iedereen is er de basisvorming van 26 uren per week. 
Dan kies je 1 van de volgende opties:

2A Iedereen moet 1 van deze opties kiezen:

26 u voor 
iedereen

Moderne wetenschappen CLIL

Moderne Wetenschappen SPORT

Techniek - Wetenschappen STEM*

EduFoot

Wat kun je na 2A?
De basisopties in het tweede jaar A dienen als kennismaking zodat je kan ontdekken waarvoor je aanleg en 
belangstelling hebt. 

De B-stroom
Wie begint hiermee? / Hoe begin je hieraan?
1B is bedoeld voor leerlingen die niet alle leerstof uit de lagere school hebben begrepen en/of verworven. De 
belangrijkste onderwerpen worden dan ook herhaald. 
Dit is niet het enige verschil met het 1ste leerjaar A. Nieuwe leerstof wordt in 1B trager onderwezen dan in 1A, je hebt 
er minder leerkrachten en ‘met je handen kunnen of willen werken’ is belangrijk. Je leert er namelijk vooral al doende, 
eerder dan uit boeken.

Wat leer je in de B-stroom?
Op Atlas bieden we in de B-stroom algemene vorming aan, met vooral veel uren techniek (8u per week) en veel uren 
algemene vakken die in één leervak samengebracht werden: PAV – project algemene vakken (13 uren per week). In 
PAV wordt in projecten gewerkt.

In het BVL – beroepsvoorbereidend leerjaar, het 2e jaar van de B-stroom – kun je in Atlas kiezen tussen 2 opties:
2B Mode – verzorging-voeding. Hier gaat de aandacht zowel naar lichamelijke verzorging, gezonde voeding als 
naar de leef- en woonomgeving. Je leert hoe je moet omgaan met anderen. Je maakt eenvoudige, smaakvolle en 
betaalbare gerechten klaar en leert die opdienen. Daarnaast leer je een leefruimte onderhouden en zorg dragen voor 
kledij en textiel.

2B Elektriciteit – hout. Hier leer je over elektriciteit en over hout.
Bij ‘elektriciteit’ leer je over bedrading en bekabeling. Je leert schema’s tekenen. Je leert schakelaars en zekeringen 
monteren. Je leert storingen opsporen en herstellen. Je leert over de gevaren van elektriciteit en over veiligheid. 
Bij ‘hout’ leer je beroepen kennen uit de houtsector. Je leert over de verschillende houtsoorten en plaatmaterialen 
en waarvoor die gebruikt worden. Je oefent met gereedschappen om hout te bewerken. Je maakt zelf houten 
constructies.

Wat kun je na de B-stroom?
Als je een A-attest (en dus ook het getuigschrift van basisonderwijs) behaalt na het 1e jaar B-stroom, mag je starten in 
1A. Deze overgang is alleen haalbaar als je zeer goed hebt gepresteerd voor Nederlands, Frans en wiskunde. 
Na 1B gaan de meeste leerlingen over naar het 2e jaar B-stroom, het  beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL).  Na dit BVL 
gaan de meeste leerlingen over naar de 2e graad BSO.

Techniek-Hout: je leert recht zagen, verlijmen, kleine houtenconstructies maken.
Techniek-Elektriciteit: je leert het verschil tussen Volt, Ampère, Ohm,…  
Je leert de multimeter gebruiken en eenvoudige schakelingen maken.

Mode-Verzorging-Voeding: je leert werken met een naaimachine, je leert koken.
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2e en 3e graad: Elektriciteit 
Wie begint hiermee?/Hoe begin je hieraan?
Je hebt interesse in techniek, je bent graag bezig met je handen en je werkt graag op pc. Dan is elektriciteit iets voor jou.

Wat leer je tijdens deze opleiding?

In elektriciteit leren we zowel gevestigde als innovatieve technieken zoals lichtschakelingen, videofonie, PLC en 
domotica aan in een goed uitgeruste werkplaats. We hebben ons eigen domoticalokaal en tekenen schema’s in Autocad.

Specifiek BSO:
Je zal hiervoor vooral je praktische kennis nodig hebben. Je kunt in een huishoudelijke installatie alle aansluitingen 
maken, een installatie aanpassen en uitbreiden. Je loopt in het 5de jaar 4 weken stage en in het 6de jaar 5 weken.

        Duaal leren. 
Vanaf schooljaar 2019-2020 kun je in 5BSO Elektrische Installaties kiezen voor duaal leren. Je bent dan gemiddeld 20u per 
week aan de slag in bedrijven, waar je over het vak elektriciteit veel aangeleerd krijgt. Duaal leren heeft veel voordelen:
• Je leert in een echte werkomgeving.
• Je verhoogt je kansen op de arbeidsmarkt.
• Je bent mee met de nieuwste tools en technologieën.
• Al doende leren verhoogt je motivatie.
• Je oefent ‘soft skills’ die belangrijk zijn op de arbeidsmarkt, zoals samenwerken, initiatief nemen, op tijd komen, … .

Meer info over duaal leren: contacteer ons!

Specifiek TSO: 
Hier heb je zowel theoretische als praktische kennis nodig. Je leert elektrische installaties aansluiten en programmeren. 
In industriële toepassingen kun je fouten opsporen en herstellen. Je loopt 2 weken stage in het 6de jaar.
Wat kun je na deze opleiding?

Na de BSO-opleiding heb je een getuigschrift secundair onderwijs, maar geen diploma.  
Je kunt onmiddellijk starten op de arbeidsmarkt.
Je kan je ook specialiseren met een 7de jaar en zo je diploma secundair onderwijs halen.

Na de TSO-opleiding heb je de keuze:
- je kiest voor de arbeidsmarkt: een job als automatisatietechnicus, bordenbouwer, windmolentechnicus, 

elektrotechnisch installateur, technisch vertegenwoordiger, onderhoudstechnicus, technicus domotica en … 
behoren tot de mogelijkheden.

- wil je nog verder studeren en ben je sterk in de theorie en kennis verwerven, dan kun je verder voor een Se-n-Se 
(Secundair na Secundair) of een bacheloropleiding.

Oud-leerlingen van Atlas zijn in de streek te vinden bij o.a. Verhelst machines, Otis, Proximus, IVOO, Sevion 
(Offshore), Enercon, Cosmolift, …

Domotica: in een compleet uitgerust lokaal leer je de knepen van automatisering kennen.

NIEUW

Kiezen voor Elektriciteit is kiezen voor een toffe job met veel werkzekerheid.
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2e en 3e graad: Hout 
Wie begint hiermee?/Hoe begin je hieraan?

Een zekere interesse in ‘hout’ en praktisch willen werken is wel een aanrader.

Wat leer je tijdens deze opleiding?

BSO ‘Hout’ is een zeer praktische studierichting met weinig algemene vakken.
Je leert er meten, schaven en zagen. Je leert ook werken met machines uit de schrijnwerkerij en de meubelmakerij 
(schaaf- en freesmachines, cirkelzaag,…). In het schoolatelier leer je verschillende houtsoorten en materialen kennen 
en gebruiken. Veel aandacht gaat naar het naleven van veiligheidsvoorschriften. 

Het 7e jaar Interieurinrichting (BSO). Dit specialisatiejaar Interieurinrichting is beroepsgericht en geeft de 
mogelijkheid om zich te vervolmaken en daarnaast het diploma secundair onderwijs te behalen. De interieurbouwer 
maakt vooral kasten, balies en bureaus voor verschillende interieurs (voor scholen, winkels, huizen, hotels, kantoren, 
banken ...). Spuittechnieken en CNC-techniek worden uitvoerig ingeoefend. Je loopt 6 weken stage.

        Duaal leren. Vanaf schooljaar 2019-2020 kun je in 7BSO Interieurinrichting kiezen voor duaal leren. Je bent dan 
gemiddeld 20u per week aan de slag in bedrijven, waar je over het vak elektriciteit veel aangeleerd krijgt. Duaal leren 
heeft veel voordelen:
• Je leert in een echte werkomgeving.
• Je verhoogt je kansen op de arbeidsmarkt.
• Je bent mee met de nieuwste tools en technologieën.
• Al doende leren verhoogt je motivatie.
• Je oefent ‘soft skills’ die belangrijk zijn op de arbeidsmarkt, zoals samenwerken, initiatief nemen, op tijd komen, … .

Meer info over duaal leren: contacteer ons!

In TSO Houttechnieken verwerf je technische én praktische kennis.  Je wordt opgeleid tot een vakarbeider, met 
capaciteiten voor leidinggevende taken in de houtindustrie. Je maakt kennis met een brede waaier aan specialiteiten: 
schrijnwerkerij, dak-timmerwerk, skeletbouw, trappenmakerij, meubelmakerij, interieurbouw, keukens, parket en 
terrasbouw.  Je stelt houtbewerkingsmachines in en bedient ze. Je kunt werken met CAD/CAM/CNC-technologie.
Je krijgt inzicht in de verschillende houtsoorten. 

Na de BSO-opleiding: Na deze opleiding heb je een getuigschrift secundair onderwijs, maar geen diploma. Je kan 
direct terecht op de arbeidsmarkt. Je kan ook verder specialiseren in ons 7e jaar interieurinrichting waarbij je tevens 
je diploma haalt.

Na de TSO-opleiding: Na deze opleiding heb je de keuze: 
- Je kan onmiddellijk terecht op de werkvloer als CNC-machine bediener-programmeur, als zelfstandige, als 

technisch-commercieel medewerker,…
- Je kan ook verder studeren als o.a. bachelor in de houttechnologie.

Oud-leerlingen van Atlas (hout) zijn intussen aan het werk bij onder andere:
Nico Deprez (houten trappen), Diapal (interieur), Aradec (ramen, deuren, sectionale garagepoorten en zonwering), 
Stelieform (interieur), Ferlin (interieur), Lemahieu (houtimport)

CNC-machine: met dit pareltje van techniek en technologie maak je creatief precisiewerk.Een eigen meubel maken, daar kun je trots op zijn.

NIEUW
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2e en 3e graad: TSO LO-Sport 
Wie begint hiermee?/Hoe begin je hieraan?

Voorwaarde is dat je graag en goed sport. Je moet over een goede fysieke 
conditie beschikken en gemotiveerd zijn om extra inspanningen te leveren voor 
disciplines waar je iets minder aanleg of interesse voor hebt.
Je moet een behoorlijke dosis interesse hebben voor wetenschappelijke toepassingen.

Tijdens de eerste week van september zal je allerhande sportproeven moeten doen, zodat wij een beeld krijgen van 
waar je staat op sportief vlak. Daarna wordt een advies uitgesproken over hoe geschikt je bent voor de studierichting 
TSO LO-Sport. Indien je resultaten op bepaalde vlakken minder goed waren, krijg je in september en oktober de kans 
om je bij te werken over de middag.

Wat leer je tijdens deze opleiding?

Deze studierichting is in het algemeen geen specialisatie in één bepaalde sporttak, maar laat je kennismaken met 
verschillende sporttakken (atletiek, balsporten, zwemmen, …).
Van de uren sport moet elke leerling op Atlas 6u ‘keuzesport’ kiezen: voetbal, volleybal, basket, fitness of terugslagsporten. 

Op Atlas hebben we daarenboven een meer gespecialiseerd aanbod in deze 6 uren, voor topsporters-in-wording, 
met gespecialiseerde trainers voor voetbal (i.s.m. KVO) en basket (i.s.m. BCO)

Theoretische vakken ondersteunen de praktijk van de sport, het inzicht in gezondheids- en trainingsprincipes, 
een verantwoorde spelorganisatie, het leidinggeven en omgaan met groepen.
In samenwerking met VTS (Vlaamse Trainersschool) van BLOSO wordt de cursus ‘Initiator Algemeen Gedeelte’ 
aangeboden op school. De leerlingen kunnen het diploma ‘Helper’ van het Rode Kruis behalen.

Wat kun je na deze opleiding?

Na deze opleiding kun je volgende kanten uit:
-  een doorstroming naar Se-n-Se (Secundair na Secundair) opleidingen en/of naar bacheloropleidingen 

(pedagogisch, sociaal, paramedisch, economisch, ...);
- tewerkstelling: in veiligheidsberoepen zoals zwembadredder, in recreatieve sportclubs, gemeentelijke 

sportdiensten, OCMW, clubtoerisme, strandanimatie, in fitnesscentra, verkoop van sportartikelen, onderhoud 
van sportmaterieel, als hulptrainer en trainer in een specifieke sportdiscipline of een voltijdse of deeltijdse 
tewerkstelling in de eigen sportdiscipline: voetbal, wielrennen, basketbal ...

Een gezonde geest vraagt een 

gezond lichaam. Sport op Atlas 

is méér dan spieren kweken.

CNC-machine: met dit pareltje van techniek en technologie maak je creatief precisiewerk.Een eigen meubel maken, daar kun je trots op zijn.
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2e graad BSO Verzorging-Voeding en
3e graad BSO Verzorging 
Wie begint hiermee?/Hoe begin je hieraan?

Een bepaalde vooropleiding is niet nodig. Starten kun je na elke basisoptie van 
het tweede leerjaar. 

Wat leer je tijdens deze opleiding?

Wie ervoor kiest om een  beroepsopleiding verzorging te volgen, kiest ervoor om hulpbehoevende mensen te helpen 
en te verzorgen. Het gaat om zieken, personen met een beperking en oudere mensen, maar ook om baby’s en kinderen. 

Je leert veel over huishouding: gezonde, evenwichtige en eenvoudige maaltijden bereiden; een woning onderhouden; 
kleding en ander textiel onderhouden. Je leert over sociale relaties en krijgt een basiskennis over ziektebeelden bij 
ouderen en kinderen. 

Je krijgt weinig algemeen vormende vakken. De klemtoon ligt eerder op de praktijk. Je leert omgaan met jezelf, collega’s 
en met mensen die zorg nodig hebben. Je krijgt aandacht voor relaties, gedrag, communicatie, omgangsvormen…

Je traint je in het observeren en rapporteren, in het samenwerken met andere verzorgenden. Je leert over EHBO en de 
basis van dieetleer. 

Tijdens stages maak je kennis met je toekomstige werksituatie en op school word je wegwijs gemaakt in sociaal recht, je 
rechten en plichten, gezondheidsrecht, beroepsgeheim, ...

Op Atlas geven we les in goed uitgeruste lokalen.

Wat kun je na deze opleiding?

Na het zesde jaar ben je verzorgende en heb je een getuigschrift op zak, maar geen diploma secundair onderwijs.

Dan heb je de keuze:
- je gaat aan het werk. 
- je studeert verder, bijvoorbeeld: 7e jaar  ‘Kinderzorg’ (met diploma secundair onderwijs), 7e jaar ‘Thuis- en 

bejaardenzorg’ (met diploma secundair onderwijs),  7e jaar Organisatie–Assistentie (met diploma secundair 
onderwijs), Vierde graad verpleegkunde (HBO5), …

Oudleerlingen van Atlas, Verzorging, zijn intussen aan het werk bij onder andere: 
WZC De Duinpieper Oostende-Bredene, WZC Riethove Oudenbrug, WZC De Boarebreker Oostende, 
Solidariteit voor het gezin (thuiszorg), Familiehulp, Kinderdagverblijf De Klimop Gistel, De Zonnebloem Gistel, 
AZ St. Jan campus Serruys Oostende, Bond Moyson West-Vlaanderen.

Mensen verzorgen doet deugd voor de zorgvragers én de verzorgers.
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Lessentabellen 1e graad 
1A (29u) Domein Vak Uren

Stem Wiskunde 4

Techniek 2

Natuurwetenschappen 1

Remediëring/Uitdieping STEM 1

Talen Nederlands 5

Frans 3

Engels 2

Remediëring/Uitdieping Talen 1

Maatschappelijke vorming Aardrijkskunde 2

Geschiedenis 1

Economische en financiële initiatie 1

Creativiteit Muzikale Opvoeding 1

Plastische Opvoeding 1

Sport en gezondheid Lichamelijke Opvoeding 2

Levenbeschouwing Levenbeschouwing 2

Domein Vak Uren

Stem STEM Wetenschappen 2

Sport Lichamelijke Opvoeding 2

Maatschappelijke vorming Mens en Welzijn 2

Sport Edufoot  (enkel te kiezen als 4 uur) 4

Domein Vak Uren

Stem STEM Technieken 2

Talen CLIL (Wiskunde in het Frans) 2

* maak 1 keuze uit optieblok 1 en vervolgens 1 keuze uit optieblok 2, behalve als je edusport kiest (wat meteen 4u is).
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2A (32u)
Moderne 

wetenschappen/CLIL 
Moderne  

Wetenschappen/Sport

Techniek/  
Wetenschappen/

STEM

Edu-Foot
(34u)

AV Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer 2 2 2 2

AV Aardrijkskunde 1 1 1 1

AV Engels 2 2 2 2

AV Frans 3 3 3 3

AV Geschiedenis 2 2 2 2

AV Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2

AV Natuurwetenschappen 2 2 2 2

AV Nederlands 4 4 4 4

AV Plastische opvoeding 1 1 1 1

AV Wiskunde 3 3 3 3

TV Techniek 2 2 2 2

Wetenschappelijk Werk 2 2 4 2

Optie Socio-economische initiatie/economie 2 2 2

Optie Sport 2

Optie STEM 2

Edu-Foot 4

CLIL 2

Remediëring/Uitdieping STEM  
(Wiskunde, Natuurwetenschappen)

1 1 1 1

Remediëring/Uitdieping talen  
(Frans, Engels, Nederlands)

1 1 1 1

2BMVV (Mode-Verzorging-Voeding)
2BEH (Elektriciteit-Hout)

2BMVV 
(34 u)

2BEH 
(34 u)

AV Godsdienst of Niet-confessionele 
zedenleer 

2 2

AV Frans 2 2

AV Lichamelijke opvoeding 3 3

AV Plastische opvoeding 1 1

AV Project algemene vakken 8 8

TV Techniek 

TV Mode 2

PV Praktijk Mode 7

TV Voeding/huishoudkunde 1

PV Praktijk Voeding/huishoudkunde 4

TV Verzorgingstechnieken/huishoud-
kunde

1

PV Praktijk Verzorgingstechnieken/huis-
houdkunde

3

TV Elektriciteit 2

PV Praktische oefeningen Elektriciteit 7

TV Hout 2

PV Praktische oefeningen Hout 7
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1B (29u) Domein Vak Uren

Stem Techniek 5

Remediëring/Uitdieping STEM 1

Talen Frans 2

Maatschappelijke 
vorming

PAV 12

Remediëring/Uitdieping PAV 1

Economische en financiële initiatie 1

Creativiteit Muzikale Opvoeding 1

Plastische Opvoeding 2

Sport en  
gezondheid

Lichamelijke Opvoeding 2

Levens- 
beschouwing

Levensbeschouwing 2

1B (4u) Domein Vak Uren

Stem STEM Technieken* 2

Maatschappelijke 
vorming

Mens en Welzijn 2
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Lessentabellen Elektriciteit
 2e graad  BSO Elektrische installaties

     TSO Elektrotechnieken

BSO Elektrische installaties (34 u)
TSO Elektrotechnieken
(33 u)                        (33 u)

3e jaar 4e jaar 3e jaar 4e jaar

AV Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer 2 2 2 2

AV Frans 2 2 2 2

AV Engels 2 2

AV Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2

AV Project algemene vakken 6 6

AV Aardrijkskunde 1 1

AV Geschiedenis 1 1

AV Natuurwetenschappen 1 1

AV Nederlands 4 4

AV Wiskunde 3 3

Elektrische installaties 22 22

PV/TV Elektriciteit/Elektronica 13 13

Extra: - specialiteit robotica (o.v.) 1

          - specialiteit autocad (o.v.) 1

          - CLIL: Natuurwetenschappen in het Engels 1 1

3e graad  BSO Elektrische installaties*
 TSO Elektrotechnieken

BSO Elektrische installaties (34 u) TSO Elektrische installatietechnieken (35 u)

5e jaar 6e jaar 5e jaar 6e jaar 

AV Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer 2 2 2 2

AV Frans 2 2 2 2

AV Engels 2 2

AV Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2

AV Project algemene vakken (PAV) * 4 4

AV Aardrijkskunde/Natuurwetenschappen 1 1

AV Geschiedenis 1 1 

AV Nederlands 3 3

AV Wiskunde 2 2

PV/TV/Elektriciteit/Elektronica + stage 24 24 19 19

Extra: - hernieuwbare energie en
nieuwe technologieën  (o.v.)

1 1

* PAV: 2u PAV in het Nederlands en 2u PAV in het Engels (CLIL)
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Lessentabellen Hout
 2e graad BSO Hout

     TSO Houttechnieken

BSO Hout (34 u)
TSO Houttechnieken

(34 u)                        (34u)

3e jaar 4e jaar 3e jaar 4e jaar

AV Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer 2 2 2 2

AV Frans 2 2 2 2

AV Engels 2 2

AV Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2

AV Project algemene vakken (PAV) 6 6

AV Aardrijkskunde 1 1

AV Geschiedenis 1 1

AV Natuurwetenschappen 1 1

AV Nederlands 4 4

AV Wiskunde 3 3

PV Praktijk Hout 16 16 8 8

TV Hout 6 6 6 6

TV Elektriciteit 1 1

Extra:  - CLIL: Natuurwetenschappen in het Engels 1 1

3e graad BSO Houtbewerking* - met optie 7e jaar Interieurinrichting
 TSO Houttechnieken

BSO Hout (35 u) TSO Houttechnieken (36 u)

5e jaar 6e jaar 7e jaar (36 u) 5e jaar 6e jaar

AV Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer 2 2 2 2 2

AV Frans 2 2 2 2 2

AV Engels 2 2

AV Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2

AV Project algemene vakken (PAV) 4* 4* 6

AV Aardrijkskunde/Natuurwetenschappen 1 1

AV Geschiedenis 1 1

AV Nederlands 3 3

AV Wiskunde 2 2

PV Praktijk Hout 16-14 14-10 6-8

TV Hout 7 7 6

PV/TV Stage Hout 2-4 4-8 8-6

TV Elektriciteit 1 1

TV/PV hout 20 20

 * PAV: 2 u PAV in het Nederlands + 2 u in het Engels (CLIL) 
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Lessentabel Sport
 2e graad en 3e graad TSO LO-Sport

TSO LO-Sport

3e jaar (34 u) 4e jaar  (34 u) 5e jaar (34 u) 6e jaar (34 u)

Algemeen gedeelte 16u 16u 13u 13u

AV Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer 2 2 2 2

AV Aardrijkskunde 1 1 1 1

AV Engels 2 2 2 2

AV Frans 2 2 2 2

AV Geschiedenis 1 1 1 1

AV Nederlands 4 4 3 3

AV Wiskunde 3 3 2 2

CLIL optie: Natuurwetenschappen in het Engels 1 1

Specifiek gedeelte LO en Sport 18u 18u 21u 21u

AV Biologie 1 1

AV/TV biologie/toegepaste biologie 1 1

AV Chemie 1 1

AV Fysica 1 1

Theorie Sport 5 5 10 8

Praktijk sport 10 10 10 10

GIP / Stage 2

Theorie sport: toegepaste biomechanica, anatomie, junior helper, theoretische achtergrond van de verschillende sportdisciplines, …

Praktijk sport: balsporten, turnen/dans, atletiek, zwemmen 
                          6u keuzesporten: volleybal, voetbal, wielrennen, terugslagsporten, multimoves, basketbal of andere Edu Sport
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Lessentabel Verzorging
 2e graad BSO Verzorging-Voeding
 3e graad BSO Verzorging

BSO Verzorging-Voeding (34 u/week) BSO Verzorging (36 u/week)

3e jaar 4e jaar 5e jaar 6e jaar

AV Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer 2 2 2 2

AV Frans 2 2 2 2

AV Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2

AV Project algemene vakken (PAV) 6 6 4* 4*

AV Muzikale opvoeding 1 1

AV Plastische opvoeding 2 2

AV Expressie 2 2

TV & PV Zorg voor woon- en leefomgeving 6 6

TV & PV Zorg voor welzijn 5 5

TV & PV Zorg voor voeding 8 8

TV & PV Verzorging 7 7

TV & PV Opvoedkunde 4 4

TV & PV huishoudkunde 3 3

Stage verzorging/huishoudkunde/opvoedkunde 10 weken/schooljaar

* PAV in de 3e graad: 2u PAV in het Nederlands en 2u PAV in het Engels (CLIL)

Stage: in het 5de en 6de jaar gaan de leerlingen 10 weken op stage, tijdens deze periode krijgen de leerlingen geen les,  
maar zijn ze een gehele week op de werkvloer.
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Een greep uit ons aanbod voor de eerste graad
KLASSIEKE TALEN: LATIJN
Wie graag studeert kan voor de optie Latijn gaan. In deze richt-
ing bestudeer je de Latijnse taal en word je via Latijnse teksten 
ondergedompeld in de Grieks-Romeinse wereld. Bij ons krijg 
je een brede algemene vorming die je voorbereidt op verdere 
studies. 

ALGEMENE VORMING / TALENTENMODULES
De ideale weg om je studiekeuze te helpen ‘rijpen’. De meeste 
12-jarigen weten nog niet welke richting ze uit willen. In deze 
richting leer je je eigen talenten ontdekken en jezelf beter 
kennen. Je gaat op reis door vier belangstellingsgebieden: Stem, 
Ondernemen en Media, Mens en Gezondheid en Art. Hierna zal 
je beter in staat zijn om, in de tweede graad, een weldoordachte 
en correcte studiekeuze te maken.

Een greep uit ons aanbod voor de tweede en derde graad ASO
ECONOMIE - WETENSCHAPPEN 
Deze richting biedt de breedste vorming aan in het ASO en 
bereidt de leerlingen voor op verdere studies. De leerinhoud 
van de verschillende wetenschappelijke vakken helpen je een 
wetenschappelijk onderbouwd standpunt te ontwikkelen in 
een maatschappelijke discussie. De economisch gerichte vakken 
bestuderen o.a. het gedrag van de verbruiker (consument) en de 
producent.

HUMANE WETENSCHAPPEN
Je kiest voor deze richting omdat je belangstelling hebt voor 
mens en samenleving in het algemeen. Je wordt communicatief 
en sociaal vaardig en leert vanuit gedrags- en cultuurweten-
schappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving. Je 
leert daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informatie.

DA VINCI ATHENEUM KOEKELARE
Moerestraat 20
8680 Koekelare
info@davinci-atheneum.be
051 59 12 10

In het Da Vinci Atheneum te Koekelare kan uw kind  
ASO-onderwijs volgen tot 18 jaar. 
Het Da Vinci Atheneum is vlot bereikbaar, omdat wij zelf 
instaan voor busvervoer vanuit Zandvoorde, Oudenburg, 
Westkerke én Gistel.

Meer info op www.davinci-atheneum.be of neem contact op 
voor een persoonlijk gesprek en rondleiding op 051/59 12 10  

of via info@davinci-atheneum.be
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Ten slotte “Uitspraken van oud-leerlingen en ouders.”
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Ik had na Atlas 
meteen werk!

Een “warme” school.

Een school waar je 
jezelf mag zijn.

Ik was heel graag 
leerling op Atlas. 

Nu geef ik er zelf les!

Ik was goed 
voorbereid om verder 

te studeren.

DAG- EN AVONDOPLEIDINGEN 
VOOR VOLWASSENEN 
cvo CERVO-GO GISTEL 

Callaertswalledreef 8 

cvo Cervo-GO! 
Volwassenenonderwijs 

Benieuwd naar de opleidingen in uw buurt? Surf dan naar 
www.cervogo.be en ontdek het volledige aanbod! 

tweedekansonderwijs - talen - pedicure 
haartooi - schoonheidszorgen - mode 

meubelmaker - schrijnwerker -

Info & inschrijfmoment: 

Gistel: woensdag 28 aug. 2019 (18u30 - 20u30) - Callaertswalledreef 8 
Vanaf 16/08 kan u ook elke werkdag terecht op ons secretariaat in De Panne 
St.-Elisabethlaan 6 - Openingsuren: 10u - 12u en 14u - 1 ?u 
(gesloten op woensdag- en vrijdagnamiddag) 
058 41 51 61 - info@cervogo.be - www.cervogo.be 

Team Atlas - januari 2019

www.cervogo.be

Dag- en avondopleidingen 

voor volwassenen

SCHRIJF  

NU IN
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