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eerste
graad

Verbanden tussen de verschillende vakken worden uitgewerkt

in projecten.

 

Inzetten op een digitale leeromgeving: elke leerling werkt

op een eigen Chromebook.

 

Open school: We zijn een open school waar alles

bespreekbaar is. Samen zoeken we naar oplossingen en

nieuwe kansen.

Vakken worden gegroepeerd in clusters, waardoor je kind

minder verschillende leerkrachten heeft.

 

Begeleiding op maat van jouw kind: extra zorg of extra

uitdaging.

 

Elke klasgroep heeft een vast lokaal en een eigen

klascoach.

Nancy Verbeke
directeur eerste graad
Atheneum GO! Geel
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schooljaar 22-23

eerste
middelbaar

Basispakket
27 lestijden

Klascoaching
1 lestijd

Talentenlabs
2 lestijden

32 lestijden
TOTAAL

1A

Keuzelabs
2 lestijden

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 leren leren, ICT, sociale vaardigheden,

groepsbinding, welzijn en klasgesprekken.
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schooljaar 22-23

eerste
middelbaar

1A

Talentenlabs
2 lestijden

Je proeft van alle talentenlabs
Wisselend om de 5 weken
Weloverwogen keuze uit de basisopties in het tweede jaar

 

STEM technieken

STEM wetenschappen

Maatschappij en welzijn

Moderne talen en wetenschappen

Economie en organisatie

Sport en gezondheid

Keuzelab
2 lestijden

Je volgt deze keuze gedurende het hele schooljaar. 

STEM atelier

Taal en cultuur

Sport en gezondheid

BOOST = 
Extra remediëring op maat
In functie van de nood van de
leerling
Voorbereiding moeilijke leerstof uit
het basispakket
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schooljaar 22-23

eerste
middelbaar

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 leren leren, ICT, sociale vaardigheden,

groepsbinding, welzijn en klasgesprekken.

Latijn +
LatijnLABO
4 lestijden

32 lestijden
TOTAAL

1A Latijn Basispakket
27 lestijden

Klascoaching
1 lestijd
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schooljaar 22-23

eerste
middelbaar

Latijn +
LatijnLABO
4 lestijden

1A Latijn

Latijn

Latijnse taal en cultuur
authentieke Latijnse
teksten

 Latijn
LABO

= Latijnse cultuur + STEM
vb. aquaducten, werking
colosseum, Romeinse
recepten
 

+
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schooljaar 22-23

eerste
middelbaar

Basispakket
27 lestijden

Talentenlabs
3 lestijden

Basispakket
27 lestijden

BOOST+ 
Klascoaching
2 lestijden

1 FLEXTRA

32 lestijden
TOTAAL

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)
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schooljaar 22-23

eerste
middelbaar

Talentenlabs
3 lestijden

Je proeft van alle talentenlabs
Wisselend om de 10 weken
Weloverwogen keuze uit de basisopties in het tweede jaar

 

STEM technieken

Maatschappij en welzijn

Economie en organisatie

1 FLEXTRA

BOOST + Klascoaching
2 lestijden

Extra remediëring op maat

In functie van de nood van de leerling

Voorbereiding moeilijke leerstof uit basispakket

Met aandacht voor leren leren, ICT, sociale vaardigheden, 
 

groepsbinding, welzijn en klasgesprekken.
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schooljaar 22-23

tweede
middelbaar

Basispakket
25 lestijden

Basisoptie
5 lestijden

32 lestijden
TOTAAL

2A

Keuzelab
2 lestijden

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)
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schooljaar 22-23

tweede
middelbaar

2A

Basisoptie
5 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.

STEM technieken

STEM wetenschappen

Maatschappij en welzijn

Moderne talen en wetenschappen

Economie en organisatie

Sport en gezondheid

Keuzelab
2 lestijden
Je volgt deze keuze gedurende het hele schooljaar.

BOOST
Extra remediëring op maat
In functie van de nood van de leerling
Voorbereiding moeilijke leerstof uit het basispakket

Klassieke talen - Latijn

VERDIEPING
Drie keer per schooljaar kan je kiezen uit het aanbod 
(vakoverschrijdende) projecten (vb. Taal & Muziek, Art class,
Sport en beweging, Mentale gezondheid en mindfullness,
Magic math, STEM,...).
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schooljaar 22-23

tweede
middelbaar

2ABasisopties

STEM technieken

STEM wetenschappen

Maatschappij en welzijn

Moderne talen en wetenschappen

Economie en organisatie

Sport en gezondheid

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.

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.

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 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.

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.

Je leert alles over sport. Je beweegt graag en wil
kennismaken met een uiteenlopende waaier
aan sporten.
Je leert hoe beweging en sport deel uitmaken
van een gezonde en veilige levensstijl. Je
onderzoekt hoe natuurwetenschappen,
beweging en sport onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn.

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.
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schooljaar 22-23

tweede
middelbaar

Basispakket
20 lestijden

Basisoptie 1
6 lestijden

Basispakket
20 lestijden

Klascoaching
1 lestijd

2 FLEXTRA

32 lestijden
TOTAAL

CLUSTER PAV - 12 lestijden

PAV (13u)

CLUSTER VREEMDE TALEN - 4 lestijden

Frans (2u), Engels (2u)

OVERIGE VAKKEN - 4 lestijden

Lichamelijke Opvoeding (2u)

Levensbeschouwelijke vakken (2u)

Basisoptie 2
4 lestijden

Sport
1 lestijd

Klascoaching
1 lestijd

Met aandacht voor leren leren, ICT, sociale vaardigheden,

groepsbinding, welzijn en klasgesprekken.

11



schooljaar 22-23

tweede
middelbaar

Basisoptie 1 + 2
6 + 4 lestijden

Aanvullend op het basispakket en basisoptie 1 krijg je nog telkens vier lestijden
van een andere basisoptie naar keuze.
Koos je bijvoorbeeld STEM Technieken - Elektriciteit als basisoptie 1, dan kan je
Maatschappij en Welzijn - Verzorging of Economie en organisatie kiezen als
basisoptie 2.

 

2 FLEXTRA

Sport
1 lestijd

Een extra uur sport met aandacht voor welzijn en (geestelijke) gezondheid.

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.

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.

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.

Maatschappij en welzijn Economie en organisatie
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schooljaar 22-23

eerste
graad

FUN-klas

2 lesuren/week
voor leerlingen met leeroverschot
ook aandacht voor welbevinden
projecten: robots, programmeren,
wedstrijden,...

Fantasie
Uitdaging
Nieuwsgierigheid

extra zorg
in de

eerste graad

Leerlingbegeleiding
Leerkrachten = “vertrouwensleerkrachten”

Klastitularis/klascoach
 Leerlingbegeleider eerste graad en attitudecoach

 
Klassenraad (minstens 4 maal per jaar)

 Samenwerken met CLB, NOA en organisaties

als Arktos
 

Iedereen aan boord!
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schooljaar 22-23

eerste
graad

De school voorziet voor iedere leerling een eigen Chromebook.

Dit toestel mag ook thuis gebruikt worden (gebruiksovereenkomst en waarborg).
 

Integratie ICT in alle lessen waardoor ICT in realiteit wordt geoefend.

Smartschool

schoolagenda
rapport

toetsen &
taken

extra
oefeningen

communicatie

huiswerk

extra links

digitale
leeromgeving
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schooljaar 22-23

eerste
graad

Inschrijven

formulieren beschikbaar vanaf 4/02/2022

Kies 'Inschrijven' en klik op de link 'Aanmelden' op www.gogeel.be
 Er volgt een bevestigingsmail met verdere instructies 

 
en documenten om in te vullen.

 Hulp nodig bij het inschrijven? 
 

Aarzel niet om de school te contacteren.

Digitaal via website

Volgende documenten bezorg je aan de school (fysiek of digitaal)

BaSo-fiche

Kopie identiteitskaart

Keuzeformulier levensbeschouwing

Bij leermoeilijkheden, nood aan extra uitdaging of leeroverschot, sticordi maatregelen,

sociaal-emotionele achtergrond,...

Maak hiervoor een afspraak via onthaal

Gesprek met de leerlingbegeleider

Atheneum GO! Geel
 Technische schoolstraat 15

2440 Geel
014/58 00 31

www.gogeel.be
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Ook nog
in de eerste graad
op onze school

3-daagse
GWP

Leerlingen-
raad

Sport
na

school

Skireis

Conflixers

schooljaar 22-23

eerste
graad

16



KOM OP
BUBBELBEZOEK!

do 17/02, di 15/03 &
do 24/03

16u30-18u30
OF

18u30-20u30

SCHRIJF JE
SNEL IN OP
gogeel.be

Start je in het
eerste middelbaar?

Speel een interactief spel

doorheen de school

Stel al je vragen in een

persoonlijk gesprek

Schrijf je in voor schooljaar

2022-2023

MAX.
6 personen
per bubbel

Atheneum GO! Geel

Technische Schoolstraat 15
2440 Geel

014/58 00 31
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alle info voor de overgang naar het eerste
middelbaar bij elkaar in één handige app
uitnodigingen voor infomomenten
inschrijven
altijd mee met last minute corona wijzigingen
leuke filmpjes, foto's,...

 

INSTALLEER DE APP
1. Zoek in de store
‘Open dag app’
2. Klik op 'ga verder'
3. Klik op 'QR-code' 
en scan de code OF
Zoek 'GO! Geel' en
kies onze school
5. KLAAR!

NIEUW!
vanaf

1/02/22

INSTALLEER 
de Atheneum GO! Geel app
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Graag tot binnenkort! 

do 17/02, di 15/03 &
do 24/03

 
Bubbelbezoeken

eerste middelbaar
2022-2023

zo 24/04
Opendeurdag

 10 - 17u wo 16/03
I love Latijn

 eerste middelbaar
2022-2023

FLEXTRADAG
datum nog

te bepalen

Atheneum GO! Geel
 Technische schoolstraat 15

2440 Geel
014/58 00 31

www.gogeel.be

Infomomenten
schooljaar 2022-2023


