
  

 

 

 
 

 

 

  



  

 

JOUW TALENT! ONZE SCHOOL? 
 

 

 

 
In het Atheneum Sint-Truiden zijn alle leerlingen gelijkwaardig en verdienen ze alle kansen. 

Daarom kiezen wij ervoor om de studiekeuze zo lang mogelijk uit te stellen. 

 

In de observerende eerste graad kunnen de leerlingen in de A en B-stroom proeven van 

uitgebreide leerpakketten, waarin ze doelmatig, actief en naar hun eigen mogelijkheden hun 

talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Wij ijveren er bovendien  voor dat elk kind de 

kans krijgt om zichzelf, op basis van zijn achtergrond, interesses en toekomstdromen, ten 

volle te ontplooien. Want elke jongere moet zijn talenten kunnen ontwikkelen en succes 

kunnen ervaren. Alleen zo kan hij of zij vanaf de tweede graad stilaan een doordachte en 

bewuste studiekeuze maken. De verschillende studierichtingen in de tweede en derde graad 

die zowel doorstromingsgericht als arbeidsmarktgericht zijn, sluiten immers naadloos aan op 

de eerste graad. 

 
Alle leerlingen zijn gelijk, maar toch ook anders. Elk kind heeft een eigen aanpak nodig om 

op die manier zoveel mogelijk leerwinst te boeken. Dit is enkel mogelijk in een veilige en 

aangename schoolomgeving. Leerlingen en leerkrachten moeten zich goed voelen op 

school, want wat we graag doen, doen we beter. 

  
We stellen ons tot doel om onze leerlingen die als twaalfjarige kinderen met een klein hartje 

de grote school binnentreden, zes jaar later als zelfbewuste, positieve en zelfstandige 

jongvolwassenen met de nodige bagage aan kennis en vaardigheden én een open, maar 

ook kritische blik aan de samenleving toe te vertrouwen.  

 
Samen Leren (we) Samenleven.  

  



  

 

 

 

 

 

KEUZEMOGELIJKHEDEN:  
- Latijn + talentenmodules 

- Talentenmodules 

 

TOELATINGSVOORWAARDEN: 

Leerlingen zijn in het bezit van het getuigschrift van basisonderwijs  

 

 

  1
e
 LEERJAAR LATIJN + TALENTENMODULE 

 

Levensbeschouwing 2u. 
Nederlands 4u. 
Update/upgrade Nederlands 1u. 
Frans 3u. 
Engels 2u. 
Geschiedenis 1u. 
Aardrijkskunde 2u. 
Wiskunde 4u. 
Natuurwetenschappen 1u. 
Artistieke vorming 2u. 
Lichamelijke Opvoeding 2u. 
Actief burgerschap 1u. 
Techniek 2u. 

+ LATIJN / MODULE 4u.  
+ UPDATE/UPGRADE   
 WISKUNDE 1u. 

 

Je maakt uitgebreid kennis met de grote 

schrijvers uit de Oudheid: Ovidius, Vergilius, 

Cicero, Plinius, ... Je verdiept je in de sappige 

en boeiende verhalen van de Romeinse 

mythologie en geschiedenis. Je ontdekt 

hoeveel Romeinse overblijfselen terug te 

vinden zijn in onze moderne maatschappij (in 

de literatuur, de politiek, de architectuur, het 

theater, de rechtspraak, ...). Je scherpt je 

taalvermogen aan, ook op het vlak van de 

moderne talen. Je traint het ‘analytisch 

denken’, wat ook in de wetenschappelijke 

vakken en wiskunde heel belangrijk is. 

 

De keuze Latijn / module bestaat uit: 

* 4 uren Latijn tijdens het 1ste semester 

(sep. – jan.) 

* 2 uren Latijn + 2 uren modules tijdens 

het 2de semester (feb. – jun.) 

 

Hou je van een uitdaging? Dan is Latijn misschien iets voor jou? 
 NIEUW 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
e
 LEERJAAR TALENTENMODULE 

Je wil graag ontdekken welke mogelijkheden en kansen op je weg naar de toekomst liggen. 

We vinden het belangrijk dat je in het eerste 

jaar uitzoekt wat je boeit, wat je graag doet, 

wat je talenten zijn.  Je krijgt een brede 

basisvorming in 27 lesuren.  

Daarnaast kan je 3 lesuren per week je 

talenten en interesses ontdekken in de 6 

opeenvolgende talentenmodules. 

 
1 module van 3u. per week  

 
Er worden 6 verschillende modules 

ingericht. Om de 5 weken start je in een 

nieuwe module. 

 
Aan de hand van interactieve oefeningen, 

groepswerk, computeropdrachten, teksten en 

projecten leer je de verschillende 

studiedomeinen op een boeiende manier 

kennen. De leerkrachten prikkelen je 

nieuwsgierigheid en kijken samen met jou 

welk studiedomein voor jou is weggelegd.  

Uiteindelijk maak je vanuit je ervaringen in de 

talentenmodules een keuze: je optie in het 

tweede jaar. 

 

 

Levensbeschouwing 2u. 
Nederlands 4u. 
Update/upgrade Nederlands 1u. 
Frans 3u. 
Engels 2u. 
Geschiedenis 1u. 
Aardrijkskunde 2u. 
Wiskunde 4u. 
Natuurwetenschappen 1u. 
Artistieke vorming 2u. 
Lichamelijke Opvoeding 2u. 
Actief burgerschap 1u. 
Techniek 2u. 

+ MODULE 3u.  
+ UPDATE/UPGRADE   
 WISKUNDE 1u. 
 FRANS 1u. 

 

NIEUW 



  

 

 

STEM IT 

We leren drones en de toepassingen 
onderzoeken, bouwen en zelf besturen. 

Spelenderwijs leren we programmeren met 
Arduino-software. 

BUSINESS BODY & HEALTH 

Hoe ondernemend ben je? Op een interactieve 
manier duiken we in de wereld van de 
economie. 

We leren meer over hoe onze levensstijl onze 
gezondheid beïnvloedt. 

ELECTRONICS ART & CULTURE 

We steken onder andere zelf een robot in 
elkaar en leren deze programmeren. 

We kruipen in de huid van kunstenaar als 
Picasso, Van Gogh en Dali en gaan op 
ontdekking in de wereld van kunst & cultuur! 

 

 

  



  

 

 

 

 

1
 
DOE 

De leerlingen van de B-stroom zijn de doeners. Zij kiezen voor een richting die leidt naar de 

arbeidsmarkt. Zonder een getuigschrift lager onderwijs moet je starten in de B-stroom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORT (2u/week) ICT (2u/week) 

We gaan de sportieve toer op maar dan net 
even anders. Denk maar aan: muurklimmen, 
reddingszwemmen, rugby, EHBO, gezonde 
voeding, … 

Digitale competentie en mediawijsheid. Leren 
werken met programma’s zoals Word, Excel, 
veilig leren omgaan met sociale media, … 

BUSINESS (1u/week * sep. – jan.) ART & CULTURE (1u/week * feb. – jun.) 

Hoe ondernemend ben je? Op een interactieve 
manier duiken we in de wereld van de 
economie. 

We kruipen in de huid van kunstenaar als 
Picasso, Van Gogh en Dali en gaan op 
ontdekking in de wereld van kunst & cultuur! 

 

 

PAV 13u. 
Nederlands – geschiedenis – aardrijkskunde – wiskunde – 

natuurwetenschappen  
Frans 2u. 
Engels 1u. 
Artistieke vorming 2u. 
Lichamelijke Opvoeding 2u. 
Techniek 4u. 
Actief burgerschap 1u. 
Levensbeschouwing 2u. 

+ MODULE 5u. 
 



  

 

WIE MAG STARTEN IN 1B? 
 Getuigschrift lager onderwijs niet nodig. 

 Je bent minstens 12 jaar oud. 

 

WAT KUNNEN WIJ JE BIEDEN? 
 Kleine klasgroepen. 

 Extra aandacht op maat van elk kind. 

 Zelfvertrouwen verhogen. 

 Actief DOEN. 

 

 

  

 

Het bundelen van aardrijkskunde, Nederlands, geschiedenis, wiskunde en 

natuurwetenschappen in één Project Algemene Vakken biedt heel wat mogelijkheden.  

We werken in thema’s die aansluiten bij de interesses van de leerling zelf: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECT ALGEMENE VAKKEN (PAV) 13u./week 

GRIEZELEN 

MILIEU 

WIJ WONEN IN BELGIË 

MUZIEK 

WELKOM 

PESTEN 

TIJD 

GEMEENTE EN STAD 

DIEREN 

VAKANTIE 



  

 

 

 

In de lessen Techniek komt de leerling in contact met de verschillende beroepenvelden 

waaruit hij of zij vanaf het tweede jaar kan kiezen. Hier ligt de nadruk op het aanleren van 

kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes. 

Verkenningsgebieden: voeding, verzorging, textiel, metaal, hout, elektriciteit, kunststoffen, 

schilder- en grafische technieken, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNIEK        4u./week 



  

 

+ KEUZE-UREN 6u./8u. 
 

 

 

 

 

 

KEUZEMOGELIJKHEDEN:  
- Latijn (Klassieke talen) 

- Moderne Wetenschappen (Moderne talen – wetenschappen)  

- Mechanica – Elektriciteit (STEM – technieken) 

- Industriële wetenschappen (STEM – wetenschappen) 

- Ondernemen (Economie en organisatie) 

- Zorg & wetenschappen (Maatschappij en welzijn)  

 

TOELATINGSVOORWAARDEN: 
Kunnen tot het tweede leerjaar worden toegelaten: 

De leerlingen die het eerste leerjaar A met succes hebben beëindigd. Bij een 

oriënteringsattest B moet je rekening houden met eventuele beperkingen. 

 

Levensbeschouwing 2u. 
Nederlands 5u. 
Frans 3u. 
Engels 2u. 
Geschiedenis 2u. 
Aardrijkskunde 1u. 
Wiskunde 4u. 
Natuurwetenschappen 2u. 
Plastische Opvoeding 1u. 
Lichamelijke Opvoeding 2u. 
Techniek 2u. 



  

 

  

 

 

 

                                      

Economie 2u. 
Wetenschappelijk Werk 2u. 
ICT 1u. 
Aardrijkskunde 1u. 

Totaal 6u. 

+ MODERNE WETENSCHAPPEN 1 

(MODERNE TALEN – WETENSCHAPPEN) 

+ MECHANICA – ELEKTRICITEIT 
(STEM – TECHNIEKEN) 



  

 

 

 

 

 

Op basis van je ervaringen in 1 DOE maak je in het tweede jaar een keuze uit de 

beroepenvelden. Je hebt ook de mogelijkheid om alsnog te starten in het eerste jaar van de 

A-stroom. 

 

KEUZEMOGELIJKHEDEN: 
 Elektriciteit – metaal (STEM – technieken) 

 Kantoor – verkoop / voeding – verzorging (Economie en organisatie / Maatschappij en welzijn) 

 Haarzorg / voeding – verzorging (Maatschappij en welzijn) 

 

 

  

 

PAV 5u. 
Wiskunde 2u. 
Frans 2u. 
Natuurwetenschappen 1u. 
Plastische Opvoeding 1u. 
Lichamelijke Opvoeding 3u. 
Levensbeschouwing 2u. 
 

+ HAARZORG / VERZORGING - VOEDING  

(MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN) 



  

 

 
 

 

 

 

Hoe zou een typische Atheneum-week er uit kunnen zien? 

 
  
  

LATIJN / TALENTENMODULE 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1 Latijn Frans Wiskunde Nederlands Artistieke 
Vorming 

2 Latijn Nederlands Wiskunde Frans Engels 

3 Techniek Wiskunde Natuurwetenschappen Wiskunde Wiskunde 
Update/upgrade 

4 Techniek LBV Artistieke Vorming Nederlands Nederlands 
Update/upgrade 

5 Actief 
burgerschap 

LBV  Aardrijkskunde Aardrijkskunde 

6 Frans Engels   Latijn LO 

7 Nederlands Geschiedenis  Latijn LO 

LATIJN / TALENTENMODULE 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1 Latijn Frans Wiskunde Nederlands Artistieke 
Vorming 

2 Latijn Nederlands Wiskunde Frans Engels 

3 Techniek Wiskunde Natuurwetenschappen Wiskunde Wiskunde 
Update/upgrade 

4 Techniek LBV Artistieke Vorming Nederlands Nederlands 
Update/upgrade 

5 Actief 
burgerschap 

LBV  Aardrijkskunde Aardrijkskunde 

6 Frans Engels   Module LO 

7 Nederlands Geschiedenis  Module LO 

VOORBEELD 
LESSENROOSTER 1 A 

1
ste

 semester 

2
de

 semester 



  

 

    

TALENTENMODULE 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1 Module Frans Wiskunde Nederlands Artistieke 
Vorming 

2 Module Nederlands Wiskunde Frans Engels 

3 Techniek Wiskunde Natuurwetenschappen Wiskunde Wiskunde 
Update/upgrade 

4 Techniek LBV Artistieke Vorming Nederlands Nederlands 
Update/upgrade 

5 Actief 
burgerschap 

LBV  Aardrijkskunde Aardrijkskunde 

6 Frans Engels   Module LO 

7 Nederlands Geschiedenis  Frans 
Update/upgrade 

LO 

1 DOE 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1 PAV PAV Module ICT PAV Engels 

2 PAV PAV Module ICT PAV Actief burgerschap 

3 PAV PAV Frans PAV PAV 

4 LO Techniek Natuurwetenschappen Frans PAV 

5 LO Techniek  PAV Artistieke vorming 

6 Techniek Module sport  LBV Artistieke vorming 

7 Techniek Module sport  LBV Module 

VOORBEELD 
LESSENROOSTER 1 B 



  

 

 
 
 
 

 

  

WAT NA DE 1
e
 GRAAD? 

EERSTE GRAAD 

1
e
 LEERJAAR A 1

e
 LEERJAAR B 

2
e
 LEERJAAR A 2

e
 LEERJAAR B 

TWEEDE GRAAD 

A.S.O. T.S.O. B.S.O. 

 Grieks – Latijn 
 Latijn 
 Economie 
 Wetenschappen 
 Humane 

Wetenschappen 

 Haarzorg 
 Verzorging 
 Kantoor 
 Elektrische 

installaties 
 Basismechanica 

 Elektrotechnieken 
 Sociale en technische 

wetenschappen 
 Industriële 

wetenschappen 
 Handel 
 Bio-Esthetiek 

DERDE GRAAD 

A.S.O. T.S.O. B.S.O. 

 Grieks – Latijn 
 Latijn – moderne talen  
 Latijn – wiskunde 
 Latijn – wetenschappen 
 Economie –  

moderne talen 
 Economie – wiskunde 
 Economie – 

wetenschappen 
 Moderne talen – 

wetenschappen  
 Wetenschappen – 

wiskunde 
 Humane 

Wetenschappen 

 Haarzorg 
 Verzorging 
 Kantoor 
 Verkoop 
 Elektrische 

installaties 
 Lassen – constructie 
Specialisatiejaren 
 Haarstyliste 
 Thuis- bejaardenzorg 
 Kinderzorg 
 Kantooradministratie 
 Winkelbeheer & 

etalage 
 Industriële elektriciteit 
 Pijpfitten-lassen-

monteren 
 

 Elektrische 
installatietechnieken 

 Sociale en technische 
wetenschappen 

 Industriële 
wetenschappen 

 Boekhouden – 
informatica 

 Schoonheids-
verzorging 

Sense-jaren 
 Esthetische 

lichaamsverzorging 
 Auto-motive 

 



  

 

Waarom? Daarom! 
 

 

 

 
 

 

 De leerling staat centraal 

 Oog voor elk talent: studiekeuzebegeleiding via het systeem van modules en projecten 

 Een warme school en zorgzaam, gemotiveerd team  

 Brede basiszorg!  

Leerbegeleiders en leerlingbegeleiders 

extra ondersteuning en opvolging 

samenwerking met ouders  

  samenwerking met externen 

 Engels vanaf het eerste jaar! (A-stroom en B-stroom) 

 Sportactiviteiten op woensdagnamiddag 

 Actieve oudervereniging en vriendenkring  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

PRAKTISCHE INFO 

 

Vanaf 1 maart 2019 tijdens de schooluren.  

 

Tijdens de zomervakantie op maandag 1 juli t.e.m. vrijdag 5 juli en opnieuw vanaf 

19 augustus, alle werkdagen van 9.30 uur tot 15.30 uur. 

 

 

 
 
 
 

De lessen starten om 8.30 uur en stoppen om 15.25 uur of 16.15 uur en op woensdag van 

8.30 uur tot 12 uur. 

 

Het Atheneum Sint-Truiden wordt begeleid door het GO! CLB Zuid-Limburg in de 

Breekdonkstraat 21a te Sint-Truiden – Tel. : 011 68 28 91 

 

Onze leerlingen kunnen terecht in internaat “De nachtvlinder”: Halmaalweg 31 te Sint-

Truiden – Tel. : 011 68 14 96   – www.internaat-st-truiden.be  

 

 
 
 
 
 
 
   
 

http://www.internaat-st-truiden.be/


  

 

 

CAMPUS TICHELRIJ 

TICHELRIJLAAN 1 
3800 SINT-TRUIDEN 

TEL. 011 68 21 24 
 

CAMPUS SPEELHOF 

SPEELHOFLAAN 9 
3800 SINT-TRUIDEN 

TEL. 011 68 43 47 
 

 

 


