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Wat een spannend jaar is dit voor jou!
Na de zomervakantie stap je van je
vertrouwde basisschool over naar de
middelbare school. In deze brochure kan
je alvast kennismaken met onze school.

Een nieuwe school. Nieuwe vakken. Bekende en
nieuwe klasgenootjes. Lessen van verschillende
leraren. Hoe spannend! Of toch een beetje
te veel spanning? Geen nood, samen zorgen
we ervoor dat je je snel thuis voelt bij ons.

Uiteraard zijn wij ook nieuwsgierig naar
jou. Zin in een ontmoeting? Je bent van
harte welkom! Achteraan deze brochure
vind je de data en meer uitleg!
De data zijn onder voorbehoud in
verband met de coronamaatregelen.
Controleer vooraf even onze website.

Het Atheneum Brakel is een kleine, warme
school. Jij staat centraal. Wie je ook bent,
waar je ook vandaan komt en welke opleiding
je ook volgt. Of je nu het beste uit jezelf haalt
in de optie Latijn, of je liever Wereldwijs of een
andere optie volgt, of je een duwtje in de rug
nodig hebt in onze 1OK!-klas: bij ons kan en
mag iedereen schitteren. Wij willen de school
zijn waar je graag en goed leert én leeft!
Ik kan me voorstellen dat je een heleboel
vragen hebt. Daarom hebben we onze
leerlingen gevraagd om handige tips en weetjes.
Je vindt ze verspreid door deze brochure.

Graag een persoonlijk bezoekje aan onze
school na de schooluren?
Boek een afspraak vanaf 4 februari 2022
via onze website.
Inschrijven kan al vanaf 10 januari 2022!

Wil je bij een vriend
of vriendin in de klas
zitten? Dat kan!

tip!

Geef het tijdig aan ons door
en dan doen wij ons best
om het in orde te maken.

Katrien De Schepper
Directeur Atheneum Brakel

onze school
in het kort.
e
volgens d!
leerlingen

• kleine school,
iedereen kent elkaar
• leuke sfeer
• boeken en chromebooks
• veel begeleiding
• veilige school
• hulp bij je huiswerk
• veel te kiezen
• leuke uitstapjes
en feesten
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Wij bieden je twee mogelijkheden voor het
eerste jaar secundair: 1A+ en 1OK!

basispakket

lees verder
op de volgende
pagina’s

opties

aardrijkskunde

1

Engels

2

Frans

4

geschiedenis

1

levensbeschouwelijke vakken

2

lichamelijke opvoeding

2

Om jouw favoriete lesmenu samen te stellen, kan je
een optie van 3 uur kiezen volgens jouw interesses.
Want wat je graag doet, doe je beter! De vijf opties zijn:
Economiewijs – Latijn – Sport – STEM en Wereldwijs.

natuurwetenschappen

1

Nederlands

5

culturele expressie

1

Tijdens het Plusuur heb je regelmatig een gesprek
met je coach. Zo willen wij opvolgen of je je nog
steeds goed voelt op school en je maximale ondersteuning bieden in je leerproces. Daarnaast is er
tijd om te lezen en de actualiteit op te volgen.

techniek

2

wiskunde

5

atelier*

2

Heb je de lagere school met succes doorlopen?
Dan is 1A+ iets voor jou!

Leer je liever al doende? Liep het in de basisschool
niet zo vlot? Dan voel je je zeker thuis in onze
1OK!-klas (lees verder op pagina 12).

In 1A+ heb je 32 lesuren per week. De invulling van het
basispakket is voor alle eerstejaars in alle richtingen dezelfde.

ga door naar
pagina 12

basis

welke
ichtin

welke richting
wordt het?

economiewijs

3

latijn

3

STEM

3

Sport

3

wereldwijs

3

PLUSuur

1
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8:20-9:10

Engels

atelier

9:10-10:00

LBV

Latijn

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Latijn

Frans

techniek

Nederlands

Frans

techniek

Nederlands

burgerschap

natuurwetenschappen

wiskunde

geschiedenis Frans

pauze

10:00-10:15
10:15-11:05

culturele
expressie

Latijn

11:05-11:55

LBV

wiskunde

11:55-12:45

wiskunde

Wiskunde

wiskunde

Nederlands

middagpauze

12:45-13:35
13:35-14:25

Nederlands

Nederlands

LO

aardrijkskunde

14:25-15:15

Frans

Plusuur

LO

Engels

LBV = Levensbeschouwelijk vak

Atelier: digitale competenties, economische
en financiële competenties, burgerschap, leercompetenties, gezondheid, ... worden verspreid
over de eerste graad aangeboden.

Tijdens de taalvakken en wiskunde zetten wij extra
in op zelfgestuurd leren. Je krijgt bij ons de tijd om
op je eigen tempo en met de gewenste begeleiding
je leerstof in te oefenen of om de leerinhouden
creatief te verwerken samen met je klasgenoten.
Hiermee willen we je helpen groeien in zelfstandigheid en je ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van je persoonlijke en sociale vaardigheden.
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weetje!

Dinsdag

maak

Maandag

swee
enroo

hoe ziet
je lesweek er uit?

De eerste graad kent een aparte
ochtendpauze en reftershift dan de
andere klassen. Zo voelen onze jonge
leerlingen zich sneller thuis op de
speelplaats en tijdens de lunchpauze!

Ben je een geboren manager en ben je gefascineerd door de wetten en de grillen van de
economie? Droom je er van om later jouw
eigen e-commerce bedrijf op te starten? Wil je
je IT-skills optimaliseren en je online footprint
kunnen beheren? Wie ondernemingszin heeft,
komt hier aan zijn trekken. Concreet krijg je
drie verschillende vakken: economie, ICT en
maatschappelijk verantwoord ondernemen.

latijn.

Ben je geboeid door taal of wil je graag te
weten komen hoe de Romeinen leefden en
dachten? Dan is Latijn iets voor jou. Samen met
je leerkracht ga je verhalen ontcijferen en zo
leren hoe deze taal is opgebouwd. De Latijnse
woorden helpen je om woorden in het Nederlands
of vele andere talen beter te begrijpen.

sport.

maak

economiewijs.

welke
optie

welke optie wordt het?

Sport je graag en goed? Droom je van een
strak wasbordje en een topconditie? Wil je je
mogelijkheden en talenten ontdekken? Ben
je een teamspeler? Zijn die twee uur lichamelijke opvoeding lang niet genoeg? Met de
optie sport krijg je meteen drie uur extra sport
waarin heel diverse sporten worden beoefend:
gymnastiek, fietsen, squash, muurklimmen,
tennis, hockey, zelfverdediging, zwemmen, …

STEM.

In deze optie komen naast de Science en
Technology ook Engineering en Mathematics aan
bod. Ben je thuis al actief met Lego technics of is je
elektronisch speelgoed niet veilig voor jouw ontdekkingsdrang? In deze optie leer je via leuke projecten
zoals Lego Mindstorms en Micro:bit probleemoplossend denken. Met onze 3D-printers en lasercutter
worden je eigen ontwerpen werkelijkheid!
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Ben je een echte talenknobbel? Heb je interesse
in verschillende culturen en wil je met mensen
van over de hele wereld kunnen communiceren?
Dan voel je je zeker thuis in de optie Wereldwijs.
Daar krijg je 3 verschillende vakken aangeboden:
• creataal Engels
• mens & maatschappij
• project wereldwijs

In de middelbare school heb je een
stevige tas nodig voor je Chromebook
en werkboeken.
Tijdens de eerste schooldagen leren
we je hoe je best je boekentas maakt.

weetje!

maak

welke
optie

wereldwijs.

weetje!

Iedere leerling krijgt gratis een Chromebook
in bruikleen van de school! Je kan je eigen
centjes dus sparen voor andere leuke dingen!

creataal Engels
Tijdens deze lessen ben je spelenderwijs
met Engels bezig. Naast de taallessen uit het
basispakket dompelen we jou onder in een gevarieerd
taalbad met taalspelletjes, voordracht, improvisatie,
contact met buitenlandse scholen, …. Daarnaast
ga je ook op een creatieve manier aan het werk:
zo kook, teken of speel je met de Engelse taal.
mens & maatschappij
In dit vak ga je op zoek naar waarom mensen
zich gedragen zoals ze doen, en wat samenleven
mogelijk maakt. We vergelijken onze cultuur met
andere culturen en gaan met een andere bril kijken
naar de werkelijkheid. Kortom, een richting voor
wereldontdekkers en psychologen in spé.

project wereldwijs
Tijdens deze lessen ga je je verdiepen in actuele
thema’s. Samen met je klasgenoten en leerkrachten kies
je ook zelf onderwerpen waar je meer wil over weten.
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Leer je liever al doende? Liep het in de basisschool niet
zo vlot? Dan voel je je zeker thuis in onze 1OK!-klas
Liggen jouw talenten in het leren van een ‘echt’
beroep? Heb je nood aan individuele ondersteuning en hou je van voldoende structuur? Wil je geen
uren stilzitten maar leer je liever al doende? Geen
probleem: in de 1OK! oriëntatieklas bieden we
onderwijs op maat. We begeleiden je stap voor stap!
Wat maakt 1OK! zo bijzonder?

Een eigen klaslokaal
Voor een groot aantal vakken, zoals wiskunde,
Nederlands, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde en
natuurwetenschappen vertoef je in je eigen klaslokaal.
De klas wordt ingericht met een zithoek, instructieruimte, werk- en verbetertafels en computers.

1OK!

welke
ichtin

1OK! B-stroom.

Stap voor stap
Starten in 1OK! leunt dicht aan bij je vertrouwde
omgeving van de lagere school. Je wordt begeleid door
een kernteam van gemotiveerde leerkrachten. Er staan
twee leerkrachten in co-teaching in de klas om je de
nodige ondersteuning te geven. Nederlands, Frans,
geschiedenis, wiskunde, aardrijkskunde en natuurwetenschappen worden niet meer los van elkaar onderwezen.
Gedurende dit pakket van 15 uur bepaal je zelf wanneer
je welke taken / vakken uitvoert. Je werkt op je eigen
tempo aan de hand van een weekplanning. De leerkrachten helpen je via korte instructiemomenten de
leerstof te begrijpen waarna je zelf aan de slag kunt.
Ateliers
Naast de gewone lessen zijn er ook tal van ateliers om
je te begeleiden. Zo starten we de eerste lesweek met
het boekentasproject waar je leert hoe jij je boekentas
maakt. Je leerkrachten maken je wegwijs in de
nieuwe klas en leren je hoe de weekplanning werkt.
Daarnaast leer je over economie en ondernemen,
digitale vaardigheden en mediawijsheid, actief
burgerschap, een gezonde en veilige levensstijl, ….
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lessen
pakket

LIST-project: Lezen is top!
LIST is een dagelijkse leesles
waarbij je vlot en vloeiend leert
lezen in zelfgekozen boeken uit
onze klasbibliotheek. Een paar keer
per week is er ook een boekenbabbel met je leerkracht.

Nederlands, Frans,
geschiedenis, wiskunde,
aardrijkskunde,
natuurwetenschappen
en ateliers
techniek
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Creativiteit
Tijdens de lessen techniek en
culturele expressie krijg je de kans
om creatief aan de slag te gaan. In
deze lessen kan je ook meewerken
aan de aankleding van je klas en de
school. Op die manier ontdek je op
een leuke manier de diverse mogelijkheden van techniek. De verschillende projecten zorgen ervoor dat
techniek boeiend en uitdagend is
zowel voor jongens als voor meisjes.

plastische opvoeding

2

lichamelijke opvoeding

2

muzikale opvoeding

1

levensbeschouwelijke vakken

2
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1OK!

lessenpakket

weetje!

De eerste schooldag is erg leuk.
Je maakt dan voor het eerst écht kennis met je school,
je klasgenootjes, je coach en je leerkrachten.
Wij houden ook contact met je oude basisschool.
Zij blijven graag op de hoogte van wat jij allemaal doet.
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Soms heb je een steuntje in de rug nodig. Bij je
huiswerk, bij een of meer vakken, omdat je even wat
minder in je vel zit of omdat het thuis niet zo lekker
gaat. Op het Atheneum Brakel staan er mensen klaar
om je te helpen. Die richten zich op jou, op wat jij kan.
Leerlingbegeleiding
Vakleerkrachten, klascoaches en leerlingbegeleiders werken samen om onze leerlingen zo goed
mogelijk te begeleiden. Talrijke initiatieven ondersteunen de begeleiding van al onze leerlingen.

Coach
Tijdens het PLUS-uur ga je regelmatig in gesprek
met je coach over hoe je je voelt, maar ook over
hoe je leert. Je coach luistert en geeft je tips. Wil
je dringend iets delen met je coach, dan kan je
ook buiten het Plusuur bij hem of haar terecht.

Leren leren
We helpen je op weg om een goede studiehouding aan
te nemen. Dat gebeurt door je vakleerkrachten, maar
ook tijdens de sessies ‘leren leren’ krijg je allerhande

lus-uu

geleidi
ersteu

Begeleiding en
ondersteuning.

studietips. Ook het gebruik van de schoolagenda,
papieren en digitale, en de boekentas wordt besproken.
Huiswerkklas
Heb je extra hulp nodig bij je huiswerk? Dan
kan je terecht bij de naschoolse huiswerkklas. De huiswerkklas is in een vast lokaal
en er wordt gewerkt in kleine groepen.

Leerondersteuning
Specifiek voor de vakken Nederlands, Frans en
wiskunde kunnen jullie ook leerondersteuning volgen.
Deze vakgerichte bijles gebeurt op afspraak.

weetje!

Check goed je rooster en je agenda via
de Smartschoolapp en pak ’s avond
al je boekentas. Niet te laat, want dan
ben je moe en vergeet je dingen.
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De meeste schooldagen zijn gevuld
met lessen. Daarnaast bieden we
regelmatig extra’s aan. Bij sommige
activiteiten halen we de buitenwereld
naar binnen. Dan nodigen we een leuke
spreker uit die een workshop verzorgt.
Op andere momenten gaan we ‘naar
buiten’ en leren we buiten de school.
Hier vind je een greep uit
onze talrijke activiteiten:
• skireis
• toneel
• schaken op school
• sinterklaasfeestje
• leerlingenraad
• middagsport
• poëziewedstrijd
• kerstfeestje
• GWP naar zee of Antwerpen
• en zoveel meer!

tiviteit

leuke
extra’s

Leuke extra’s.
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Eigentijds onderwijs / gratis Chromebook
Het atheneum Brakel biedt onderwijs van deze tijd.
Zelfgestuurd kunnen leren en werken hoort daarbij.
Elk jaar maken we hiervoor gebruik van (werk)
boeken. Aanvullend krijgt elke leerling gratis een
Chromebook in bruikleen van de school. Deze wordt
dagelijks meegebracht naar de lessen om bijkomend
leermateriaal te bekijken, oefeningen op maat aan
te bieden of online opdrachten uit te voeren.

Afspraken
Ongemerkt breng je heel wat uurtjes door op school.
Gemiddeld heb je 32 lesuren per week. In onze
goed uitgeruste schoolgebouwen zorgen we voor
een veilige, open en rustige leeromgeving. Om het
leuk en gezellig te houden, maken we duidelijke
afspraken met elkaar. Zo weten we allemaal waar
we aan toe zijn. Respect voor de ander en voor de
omgeving vinden we daarbij erg belangrijk. Dat jij
je veilig en gelukkig voelt, daar gaan we voor!

heneu

Breed studieaanbod
Het atheneum Brakel behoort tot Scholengroep 20.
Als school staan wij midden in de samenleving. Wij
willen je goed voorbereiden op die samenleving door
een goede wisselwerking met de buitenwereld in
je leerproces. Wij vormen een soort mini-samenleving in de grote maatschappij waar zowel leerlingen
die willen verder studeren als leerlingen die na hun
middelbare opleiding willen werken, terecht kunnen.
Zie studieaanbod verder in deze brochure.

aaro
zen v

Waarom kiezen voor
atheneum Brakel?

Unieke studierichtingen in de regio
Onze school is een pionier en bijgevolg zeer ervaren
op het vlak van STEM-onderwijs. Andere unieke
richtingen zijn: humane wetenschappen, bedrijf&organisatie, sport, elektromechanica, organisatie&logistiek,
elektriciteit, mechanisch en industrieel onderhoud.
Succesvolle en toekomstgerichte school
Officiële cijfers tonen aan dat onze ASO- en TSO-leerlingen slagen in hun verdere studies en samen met
de BSO-leerlingen succesvolle, actieve burgers
worden in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.
Kleinschalige school
We volgen de leerlingen nauwgezet op zowel qua
studieresultaten als welbevinden. De leerkrachten,

21

heneu

talenkennis op. Daarnaast werken we samen met
Erasmus+ een internationaal stageproject uit.

aaro
zen v

de leerlingenbegeleiding en de directie staan de
leerlingen op alle vlakken snel, gericht en individueel bij.
Gemotiveerd leerkrachtenteam
Onze leerkrachten zijn echte vakmensen. Zij hebben
een open houding naar de leerlingen en gaan graag
met hen op positieve wijze in dialoog. Op professionele manier leren zij de leerlingen zowel inhoudelijke kennis als vaardigheden en attitudes aan.
Om deze doelen te bereiken, organiseren ze tal
van projecten en buitenschoolse activiteiten.

Sport en cultuur
Naast de sportgerichte opleidingen kunnen alle
leerlingen deelnemen aan tal van sportactiviteiten,
al dan niet in competitieverband. Op de speelplaats
beschikken de leerlingen over een voetbalveld en een
sportkooi. Daarnaast organiseert ons schoolteam ook
culturele activiteiten zoals toneelvoorstellingen, voordrachten, workshops en een bezoek aan de opera.

Modern uitgeruste lokalen
Alle klaslokalen zijn voorzien van de nodige audiovisuele middelen, zoals een digitaal schoolbord
en laptops. We beschikken daarnaast ook over
een Future Classroom Lab, verschillende computerklassen en een STEM-lokaal met laser cutter,
3D-printers, Lego Mindstorms en Makey Makey.

Leerlingen- en ouderparticipatie
Via de leerlingenraad worden leerlingen actief betrokken
bij de werking van de school. Ouders kunnen participeren via de ouderraad of de schoolraad.

Internationaal gericht onderwijs
Wij bieden Engels aan vanaf het eerste jaar A-stroom
en organiseren CLIL-onderwijs. Binnen CLIL worden
lessen zoals biologie in een vreemde taal onderwezen
door geattesteerde tweetalige leerkrachten. De
optie CreaTaal past ook in dit plaatje: in deze lessen
bouwen de leerlingen op creatieve wijze hun moderne

Groene en gezonde school
Wij vinden het milieu belangrijk. Onze leerlingen
worden bewust gemaakt van het belang van
onze omgeving. Onze school geeft zelf het goede
voorbeeld door het gebruik van zonnepanelen, groene
ruimte en door geen snoep- en drankautomaten te
voorzien. Daarnaast is onze school gelegen naast
het gemeentelijk recreatiedomein De Rijdtmeersen
waar we ook over een studiebiotoop beschikken.
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De studierichtingen in het tweede jaar vormen
het logische vervolg op de opties van het eerste
jaar maar worden nog wat uitgebreid.

Hieronder vind je een bondig overzicht van ons
aanbod tot en met het laatste jaar. Voor meer
details over de vakken en het aantal uren in alle
volgende jaren kan je terecht op onze website
onder Schoolinfo/studieaanbod en profileringen.

Tweede jaar
2A Economiewijs (basisoptie Economie en organisatie)
2A Latijn (basisoptie Klassieke talen)
2A Sport (basisoptie Sport)
2A STEM (basisoptie STEM-wetenschappen)
2A STEM-technieken elektromechanica (basisoptie STEM-technieken)
2A Wereldwijs (basisoptie Moderne talen –wetenschappen
2OK! Economie en organisatie
2OK! STEM-technieken (mechanica en elektriciteit)

Tweede graad
Doorstroomrichtingen:
Economische wetenschappen
Humane wetenschappen
Latijn
Natuurwetenschappen

Doorstroom/
arbeidsmarkt-gerichte richtingen:
Bedrijf & organisatie
Elektromechanische technieken
Sport
Arbeidsmarktgerichte opleidingen
Elektriciteit
Organisatie & logistiek

eede

t
na
h
rste ja

En wat
na het eerste jaar?

Derde graad

Doorstroomrichtingen:
Economie-wiskunde
Economie-moderne talen
Humane wetenschappen
Latijn-wiskunde
Latijn-moderne talen
Wetenschappen-wiskunde

Doorstroom/
arbeidsmarkt-gerichte richtingen:
Accountancy-IT
Elektromechanica
LO en sport

Arbeidsmarktgerichte opleidingen
Mechanisch onderhoud
Office & retail
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Infoavond met workshops
Op onze infoavond ben je ook van
harte welkom. We ontvangen jou
en je ouders graag op onze school.
Voor jou organiseren we leuke
workshops waarin je kan proeven
van de verschillende opties.
Schrijf je zeker vooraf in
via onze website:

Donderdag 3 februari 2022
om 19 uur
(digitale infoavond met workshops)

Donderdag 10 februari 2022
om 19.30 uur
(digitale infoavond, geen workshops)

dleidi

Kom gerust eens langs op
één van deze activiteiten:

Rondleiding
We leiden jou en je gezin graag persoonlijk en
in alle veiligheid rond op onze campus en laten
je ondertussen kennis maken met onze schoolorganisatie. Je kan hiervoor intekenen op onze
website. De rondleidingen vinden plaats op:
Zaterdag 19 februari 2022
Zaterdag 12 maart 2022
Zaterdag 26 maart 2022

Open dag
Tijdens de open dag draait het allemaal om jou.
Kijken, luisteren, meedoen … het kan allemaal!

Dit jaar heeft de open dag plaats op:
Vrijdag 22 april 2022 vanaf 16 uur tot 19.30 uur

Kasteelstraat 32, 9660 Brakel
Tel. 055 42 34 08
info@atheneum-brakel.be

foavo
rksho

Nieuwsgierig?
Wens je meer
te weten?
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Kasteelstraat 32, 9660 Brakel
Tel. 055 42 34 08
info@atheneum-brakel.be
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