GO! KTA-GITO
GROENKOUTER

www.atheneum-groenkouter.be
Sint-Baafskouterstraat 129
9040 Sint-Amandsberg
09 228 42 22
inlichtingen@atheneum-groenkouter.be

EERSTE GRAAD

1A

A-STROOM

32u

2A

1B

B-STROOM

32u

2B
Basisvorming
Basisoptie & differentiatie
= keuze uit 3 mogelijkheden:
* STEM-techniek
* Economie & Organisatie
* Maatschappij & Welzijn

25u
7u

Basisvorming
Basisoptie & differentiatie
= keuze uit 3 mogelijkheden:
* STEM-techniek
* Economie & Organisatie
* Maatschappij & Welzijn

TECHNISCH GESCHOOLD, TOEKOMST VERZEKERD

20u
12u

WAT IS 1A ?

Wat?
Basisvorming en TOP!-time voor een optimale begeleiding met
coaching, remediëring en uitdieping.
Modules om diverse studiegebieden te verkennen, talenten en
interesses ontdekken/ontwikkelen en dit met de expertise van
een lerarenteam uit 3 GO!-scholen.

Hoe?
Basisvorming
TOP!-time (coaching op maat)
Modules
2 modules in semester 1
2 modules in semester 2

27u
1u
4u

WAT IS 1B ?

Wat?
We kiezen voor een aanpak die dicht aanleunt bij de vertrouwde
werking van de lagere school.
Via vernieuwend onderwijs en projectmatig werken wordt er
ingespeeld op de noden van de leerlingen.
Er wordt vakoverschrijdend onderwezen, je werkt aan het
lessenpakket op eigen tempo. Aan de hand van instructiemomenten
en onder begeleiding van een kernteam stel je een eigen
weekplanning op.

Hoe?
Levensbeschouwing
Lichamelijke opvoeding
TOP!-werking
TOP!-time (coaching, remediëring, uitdieping)
Techniek
Artistieke vorming

2u
2u
15u
5u
6u
2u

WIST JE DAT?
De onderwijshervorming tijdens schooljaar 2020-2021 wordt doorgezet in het 1ste leerjaar van de 2de
graad.
Vanaf de 2de graad studierichtingen worden onderverdeeld in 8 domeinen.
Binnen elk domein er keuze is tussen 3 studiefinaliteiten.

8 DOMEINEN

3 STUDIEFINALITEITEN
Doorstroomfinaliteit
= doorstromen naar het hoger onderwijs
Dubbele finaliteit
= doorstromen naar het hoger onderwijs
of
= doorstromen naar de arbeidsmarkt
Arbeidsmarktfinaliteit
= doorstromen naar de arbeidsmarkt

DOMEIN
ECONOMIE & ORGANISATIE

DOMEIN
STEM

DOMEIN
MAATSCHAPPIJ & WELZIJN

2de Graad - 1ste leerjaar

2de Graad - 1ste leerjaar

2de Graad - 1ste leerjaar

Dubbele finaliteit
Bedrijf en organisatie

Dubbele finaliteit
Elektromechanische technieken

Dubbele finaliteit
Maatschappij en welzijn

Arbeidsmarktfinaliteit
Organisatie en logistiek

Arbeidsmarktfinaliteit
Elektriciteit
Hout
Mechanica

Arbeidsmarktfinaliteit
Zorg en welzijn

DOMEIN
ECONOMIE & ORGANISATIE

DOMEIN
STEM

2de Graad - 2de leerjaar

2de Graad - 2de leerjaar

TSO
Handel

TSO
Elektromechanica

BSO
Kantoor

BSO
Basismechanica
Elektrische installaties
Hout

DOMEIN
MAATSCHAPPIJ & WELZIJN

2de Graad - 2de leerjaar

BSO
Personenzorg - modulair

DOMEIN
ECONOMIE & ORGANISATIE

DOMEIN
STEM

3de Graad

3de Graad

TSO
Handel

TSO
Elektromechanica

BSO
Kantoor

BSO
Mechanisch onderhoud
Lassen - constructie
Elektrische installaties
Hout

DOMEIN
MAATSCHAPPIJ & WELZIJN

3de Graad

BSO
Personenzorg - modulair

7DE SPECIALISATIEJAREN
VOLTIJDS

DUAAL

Interieurinrichting
Thuis- en bejaardenzorg / Zorgkundige
Begeleider in de kinderopvang
Kantooradministratie & Gegevensbeheer
Industrieel onderhoud
Pijpfitten - lassen - monteren

Interieurbouwer
Zorgkundige
Kinderbegeleider

ALS PRAKTISCH OPGELEIDE
KEN JE, KUN JE
BEN JE DE SLEUTEL TOT...

WAAROM DUAAL LEREN?
Kies je voor duaal leren, dan leer je op school ÉN op de werkvloer.
Zo ontwikkel je competenties die later goed van pas komen in je zoektocht
naar werk. Hoe je communiceert op de werkvloer bijvoorbeeld, feedback
vraagt of met deadlines werkt.
Wil je nadien toch liever nog verder studeren? Ook dat kan.

Voordelen:
Je krijgt een realistisch beeld van de job en kan beter beslissen
wat je later écht wilt doen.
Je doet je eerste werkervaring op. Zo vind je na je studies
gemakkelijker een job.
Je leert nieuwe competenties aan op een alternatieve manier,
maar evenwaardig aan het voltijds secundair onderwijs.
Daarbij maak je gebruik van de nieuwste technologie en de
modernste infrastructuur.

Ben je tussen 12 en 18 jaar?
Ben je onlangs in België aangekomen?
Wil je Nederlands leren?...
...zo kunnen we je best oriënteren naar de onderwijsvorm en studierichting
die het nauwst aansluit bij je individuele capaciteiten
Contact:
Fay Lootens
lootens.fay@atheneum-groenkouter.be
Lessentabel:
- 26u basisvorming: accent op Nederlands
- 2u LO
- 2u LBV
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