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Ontdek

jouw talent



LEERLING STAAT CENTRAAL

INNOVEREND ONDERWIJS OP MAAT

OPEN SCHOOL

Leerlingen en hun ouders staan bij ons
voorop. We proberen je zo goed mogelijk te
begeleiden om je maximaal te doen
groeien. Wie bij ons op school zit mag
rekenen op onze blijvende inzet en steun.

We bieden een 'op maat gemaakte' aanpak, zowel voor
leerlingen die nood hebben aan meer uitdaging als voor
leerlingen met leerproblemen en
ontwikkelingsmoeilijkheden. Uiteraard wijken we niet af
van de voorgeschreven leerinhouden.

Zitten jij of je ouders met een vraag? Spreek ons aan! We
zijn een open school waar alles bespreekbaar is. Samen
zoeken we naar oplossingen en nieuwe kansen.

ONZE VISIE

Wat verandert er?
Hervorming
1e - 2e jaar

Vakken worden gegroepeerd, waardoor je kind minder
verschillende leerkrachten heeft.
Begeleiding op maat van jouw kind.
Samen leren in parallelklassen.
Accent op verbanden tussen de verschillende vakken d.m.v.
projecten.
Nog meer inzetten op een digitale leeromgeving.



A-stroom

1A
BASISPAKKET 27 lestijden

CLUSTER TAAL & SAMENLEVING - 6 lestijden
Nederlands (4u), Geschiedenis (1u), Burgerschap (1u)
CLUSTER STEM - 10 lestijden
Wiskunde (4u), Techniek (2u), Natuurwetenschappen (2u), Aardrijkskunde (2u)
CLUSTER VREEMDE TALEN - 5 lestijden
Frans (3u), Engels (2u)
OVERIGE VAKKEN - 6 lestijden
Lichamelijke Opvoeding (2u)
Levensbeschouwelijke vakken (2u)
Cultureel bewustzijn en culturele expressie (2u)

2 lestijden

Klassieke talen: Latijn

Je houdt van talen, logisch
denken en geschiedenis. Je
leest authentieke Latijnse
teksten en je gaat aan de slag
met de Latijnse grammatica,
de woorden en het
cultuurthema. Je studeert
thuis regelmatig om je voor te
bereiden op toetsen in de klas.

+

BASISPAKKET 27 lestijden

LATIJN +
LATIJNLABO

4 lestijden

TOTAAL
32

lestijden

KLAS
COACHING
1 lestijd

LATIJN + LATIJNLABO
4 lestijden

2 lestijden

LatijnLABO
= Latijnse cultuur + STEM

De Romeinen waren de beste
ingenieurs van hun tijd. Nu is
het aan jou!
In LatijnLABO onderzoek je
hoe de aquaducten precies
werken, hoe ze het colosseum
lieten vollopen om veldslagen
uit de beelden, en probeer je
Romeinse recepten uit.

KLASCOACHING 1 lestijd

Met aandacht voor ICT, leren leren, sociale vaardigheden, groepsbinding, welzijn en
klasgesprekken.



A-stroom

1A
BASISPAKKET 27 lestijden

CLUSTER TAAL & SAMENLEVING  - 6 lestijden
Nederlands (4u), Geschiedenis (1u), Burgerschap (1u)
CLUSTER STEM - 10 lestijden
Wiskunde (4u), Techniek (2u), Natuurwetenschappen (2u), Aardrijkskunde (2u)
CLUSTER VREEMDE TALEN - 5 lestijden
Frans (3u), Engels (2u)
OVERIGE VAKKEN - 6 lestijden
Lichamelijke Opvoeding (2u)
Levensbeschouwelijke vakken (2u)
Cultureel bewustzijn en culturele expressie (2u)

KLASCOACHING 1 lestijd

Met aandacht voor ICT, leren leren, sociale vaardigheden, groepsbinding, welzijn en
klasgesprekken.

TALENTENLABS 2 lestijden

Je proeft van onderstaande talentenlabs (wisselend om de 5 weken).
Zo kan je in het tweede jaar een weloverwogen keuze maken uit de basisopties.

STEM Technieken
STEM Wetenschappen
Economie en organisatie
Moderne Talen en wetenschappen
Maatschappij en welzijn
Sport en gezondheid

BASISPAKKET 27 lestijden

TOTAAL
32

lestijden

KLAS
COACHING
1 lestijd

TALENTENLABS
2 lestijden

BOOST
2 lestijden

VERDIEPING
2 lestijden OF

2 lestijden



A-stroom

VERDIEPING 2 lestijden

Je kiest een optie die aansluit bij je interesses en die je gedurende het hele schooljaar volgt.

2 lestijden

Taal & cultuur
STEM atelier
Sport & gezondheid

Extra remediëring  op maat. BOOST kan de ene week wat extra uitleg over een hoofdstuk
wiskunde zijn en de andere week wat hulp bij Frans. Tijdens BOOST is er ook ruimte voor
voorbereiding van moeilijke leerstof die in het basispakket aan bod komt.

BOOST 2 lestijden

BOOST voor wie nood heeft aan herhaling, extra oefeningen of remediëring van
de leerstof uit het basispakket.

Verdieping voor wie zijn pakket wil uitbreiden met extra Sport & gezondheid, STEM
atelier of Taal & cultuur. 

Aanvullend op het basispakket, klascoaching en de talentenlabs kies je nog twee lestijden
voor Verdieping of BOOST.



A-stroom

2A
BASISPAKKET 25 lestijden

CLUSTER TAAL & SAMENLEVING - 7 lestijden
Nederlands (4u), Geschiedenis (2u), Burgerschap (1u)
CLUSTER STEM - 8 lestijden
Wiskunde (4u), Techniek (2u), Natuurwetenschappen (1u), Aardrijkskunde (1u)
CLUSTER VREEMDE TALEN - 5 lestijden
Frans (3u), Engels (2u)
OVERIGE VAKKEN - 5 lestijden
Lichamelijke Opvoeding (2u)
Levensbeschouwelijke vakken (2u)
Financiële geletterdheid (1u)

BASISOPTIE 5 lestijden

BASISPAKKET 25 lestijden

BASISOPTIE
5 lestijden

TOTAAL
32

lestijden

Je maakt een keuze uit onderstaande basisopties en volgt deze optie het hele jaar.
Op de volgende pagina vind je meer duiding bij wat deze keuzes inhouden.

Klassieke talen - Latijn

Moderne talen en wetenschappenSTEM Wetenschappen

STEM Technieken Maatschappij en welzijn

Economie en organisatie

Mechanica - Elektriciteit

OF

BOOST
2 lestijden

VERDIEPING
2 lestijden

5 lestijden



A-stroom

Klassieke talen - Latijn

Je onderzoekt de Romeinse taal en
cultuur en haar invloed op onze
hedendaagse cultuur.
Je situeert, begrijpt
en interpreteert Latijnse teksten.
Je verwerft een basiswoordenschat
Latijn en Grieks.

STEM Wetenschappen

STEM Technieken

Je leert vragen stellen en problemen
definiëren. Je plant en voert je
onderzoek uit, en leert data
voorspellen, analyseren en
interpreteren. Je leert een verklaring
opbouwen en oplossingen
ontwerpen.
Je oefent wiskundig redeneren,
argumenteren en informatie correct
inschatten.

Economie en organisatie

Je onderzoekt de sociaal-
economische realiteit en actualiteit
van bij de consument tot op
het overheidsniveau.
Je leert de basisbegrippen uit de
economie, logistiek en martketing.
Je werkt regelmatig met ICT-
toepassingen, je leert de
administratie voeren van een
economisch project  en oefent je
communicatieve vaardigheden.

Moderne talen en wetenschappen

Je oefent je communicatieve
vaardigheden in het Nederlands,
Frans en Engels. Je onderzoekt hoe
taal invloed heeft op (sub)culturen.
Je leert vormen van fictie
onderscheiden.
Je ontwikkelt wetenschappelijke,
wiskundige en
informatievaardigheden.

Maatschappij en Welzijn

Je onderzoekt het sociale gedrag
van mensen en menselijke relaties
en maakt kennis met disciplines als
psychologie, socialogie, pedagogie,
biologie en hun kijk op mens en
samenleving.
Je krijgt inzicht in het belang
van gezondheid en de ontwikkeling
van een gezonde en persoonlijke
leefstijl.
Je oefent je sociale en
communicatieve vaardigheden.

Je leert vragen stellen en problemen
definiëren. Je plant en voert je
onderzoek uit, en leert data
voorspellen, analyseren en
interpreteren. Je leert een verklaring
opbouwen en oplossingen
ontwerpen.
Je ontwikkelt zelf modellen om
technische ontwerpen te
beschrijven, met behulp van ICT-
toepassingen.
Je oefent wiskundig redeneren,
argumenteren en informatie correct
inschatten.



A-stroom

VERDIEPING 2 lestijden

Je kiest een van de twee opties  die aansluit bij je interesses en die je gedurende het hele
schooljaar volgt.

De optie Sport is een extra voorbereiding op de verdere sportrichtingen in het Koninklijk
Atheneum.

Tijdens  Projecten werk je mee aan vakoverschrijdende projecten, waarin
vakoverschrijdende leerplandoelstellingen aan bod komen. De projecten zijn een uitdieping
bij de verschillende basisopties. Ze worden begeleid door vakleerkrachten van verschillende
vakken uit de basisopties. 
Als groep ben je verantwoordelijk voor het concept, de voorbereiding en de uitvoering van
het project. Er komen thema's aan bod als duurzaamheid, economie, burgerschap, talen,
STEM, kunst, geschiedenis,...

2 lestijden

Sport
Projecten

Extra remediëring  op maat. BOOST kan de ene week wat extra uitleg over een hoofdstuk
wiskunde zijn  en de andere week wat hulp bij Frans. Tijdens BOOST is er ook ruimte voor
voorbereiding van moeilijke leerstof die in het basispakket aan bod komt.

BOOST 2 lestijden

BOOST voor wie nood heeft aan herhaling, extra oefeningen of remediëring van
de leerstof uit het basispakket.

Verdieping voor wie zijn pakket wil uitbreiden met Sport of Projecten gekoppeld
aan de basisopties.

Aanvullend op het basispakket en de basisoptie kies je nog 2 lestijden voor Verdieping of
BOOST.



B-stroom

1
BASISPAKKET 27 lestijden

CLUSTER PAV - 13 lestijden
PAV (13u)
CLUSTER VREEMDE TALEN - 4 lestijden
Frans (2u), Engels (2u)
CLUSTER TECHNIEK - 4 lestijden
Techniek (4u)
OVERIGE VAKKEN - 6 lestijden
Lichamelijke Opvoeding (2u)
Levensbeschouwelijke vakken (2u)
Artistieke opvoeding (2u)

TALENTENLABS 3 lestijden

BASISPAKKET 27 lestijden

TALENTENLABS
3 lestijden

Je proeft van onderstaande talentenlabs (wisselend om de 10 weken). Zo kan je in het tweede
jaar een weloverwogen keuze maken uit de basisopties.

Economie en organisatie
STEM Technieken
Maatschappij en welzijn

TOTAAL
32

lestijden

FLEXTRA

Is er  nood aan herhaling,  extra oefeningen of remediëring van de leerstof uit het
basispakket? Dan is het tijd voor BOOST. Tijdens BOOST is er ook ruimte voor voorbereiding
van moeilijke leerstof die in het basispakket aan bod komt.
Tijdens de klascoaching is er  aandacht voor ICT,  leren leren, sociale vaardigheden,
groepsbinding, welzijn en klasgesprekken.

BOOST

2 lestijden

3 lestijden

BOOST &
KLASCOACHING 2 lestijden

KLASCOACHING



CLUSTER PAV - 12 lestijden
PAV (12u)
CLUSTER VREEMDE TALEN - 4 lestijden
Frans (2u), Engels (2u)
OVERIGE VAKKEN - 4 lestijden
Lichamelijke Opvoeding (2u)
Levensbeschouwelijke vakken (2u)

Organisatie B-stroom

2

20 lestijdenBASISPAKKET

BASISPAKKET 20 lestijden

BASISOPTIE 1
5 lestijdenFLEXTRA

BASISOPTIE 1 5 lestijden

Je kind maakt een keuze uit onderstaande basisopties en volgt dit het hele jaar.

Economie en organisatie

STEM Technieken - Elektriciteit

Maatschappij en Welzijn - Verzorging

SPORT
1 lestijd

TOTAAL
32

lestijden

SPORT 1 lestijd
Een extra uur sport

ENBASISOPTIE 2
3 lestijden

BASISOPTIE 3
3 lestijden

5 lestijden



Organisatie B-stroom

BASISOPTIE 2: 
Bijvoorbeeld: Koos je voor Economie en organisatie in basisoptie 1, dan volg je hier
Maatschappij en Welzijn - Verzorging.

BASISOPTIE 3: 
Bijvoorbeeld: Koos je voor Economie en organisatie in basisoptie 1, dan volg je hier
STEM Technieken - Elektriciteit.

Aanvullend op het basispakket en basisoptie  1  krijg je nog telkens drie lestijden van de
andere twee basisopties. Je hebt dus vijf lestijden van één van de drie basisopties, en telkens
drie lestijden van de andere twee. Je proeft zo van alle basisopties in je tweede jaar.

BASISOPTIE 2 + 3 3 + 3 lestijden

Economie en organisatie

STEM Technieken - Elektriciteit

Maatschappij en Welzijn - Verzorging

3 + 3 lestijden

Economie en organisatie
Je onderzoekt de sociaal-
economische realiteit en
actualiteit van bij
de consument tot op
het overheidsniveau.
Je leert de
basisbegrippen uit de
economie, logistiek en
martketing.
Je werkt regelmatig met
ICT-toepassingen, je leert
de administratie voeren
van een economisch
project  en oefent je
communicatieve
vaardigheden.

STEM Technieken
Je leert vragen stellen en
problemen definiëren. Je
plant en voert je
onderzoek uit, en leert
data voorspellen,
analyseren en
interpreteren. Je leert een
verklaring opbouwen en
oplossingen ontwerpen.
Je oefent wiskundig
redeneren, argumenteren
en informatie correct
inschatten.

Maatschappij en Welzijn

Je onderzoekt het sociale
gedrag van mensen en
menselijke relaties en
maakt kennis met
disciplines als
psychologie, socialogie,
pedagogie, biologie en
hun kijk op mens en
samenleving.
Je krijgt inzicht in het
belang van gezondheid en
de ontwikkeling van een
gezonde en persoonlijke
leefstijl.
Je oefent je sociale en
communicatieve
vaardigheden.



Benieuwd naar wat onze school allemaal te bieden heeft?
Van harte welkom op één van onze infomomenten!

Je kan je hiervoor inschrijven op onze website www.gogeel.be

INFOMOMENTEN 2020
GO! GEEL

11/03 I love Latijn
13.00-16.00 Inleefnamiddag studierichting Latijn

Voor leerlingen van het 6e leerjaar
Overweeg je om Latijn te volgen, maar ben je nog niet helemaal
zeker? Kom zeker eens proeven van de taal en de rijke cultuur,
en maak kennis met een échte legioensoldaat.

12/03 Infoavond 1e middelbaar
19.00 Infoavond overgang 6e leerjaar naar het 1e middelbaar

Voor leerlingen van het 6e leerjaar en hun ouders
Mogelijkheid tot inschrijven
Alle info over het eerste middelbaar netjes bij elkaar.
Heb je vragen? Breng ze zeker mee!

26/04 Opendeurdag GO! Geel
10.00-17.00 Opendeurdag op Campus GO!Geel

Voor alle geïnteresseerde jongeren en hun ouders
Mogelijkheid tot inschrijven
De school in actie met tal van boeiende workshops, animaties
en voorstellingen. We staan klaar om je te verwelkomen!

Technische Schoolstraat 15 - 2440 Geel
T 014/58 00 31

info@gogeel.be - www.gogeel.be

Schooljaar
20-21

04/05 FLEXTRA-dag GO! Geel
9.30-14.30 Probeerdag 1FLEXTRA (1B)

Tijdens de FLEXTRA-dag  maak je kennis met onze FLEXTRA-
leerkrachten en de projectmatige aanpak binnen het vak PAV.
's Middags maken we samen een lekkere en gezonde lunch klaar,
je hoeft dus geen eten mee te brengen. 
Mis je hierdoor een dagje school, dan zorgen wij voor een attest
om deze afwezigheid op de basisschool te wettigen.


