


 

Onze visie  
 

Onze missie: het beste halen uit iedereen die deel uitmaakt van de school om voor te 
bereiden op de wereld van morgen. 

Dat realiseren we door in te zetten op de volgende pijlers: 

 
Wij geloven: 

 

- dat iedereen talenten heeft en dat deze ontwikkelbaar zijn. 
 

- dat iedereen uitdaging nodig heeft om het beste van zichzelf te geven. 

 
- dat maximale groei een gepersonaliseerde aanpak vereist. 

 

- dat participatie en eigenaarschap leiden tot een grotere betrokkenheid en bijgevolg tot 
betere leerprestaties. 

 

- in verbindende communicatie. 
 

 

 
Zorgbeleid  
 

Zit je met een probleem? Heb je nood aan een luisterend oor? Naast de studiebegeleiders 
voorziet de school ook in socio- emotionele begeleiding. We zullen niet altijd al jouw 

problemen kunnen oplossen, maar we zullen luisteren en samen met jouw een stukje op weg 

gaan.  
 

Wekelijks overleggen we met het team leerlingbegeleiders, de coördinator en de directie. Daar 

wisselen we informatie uit en zoeken we samen naar een gepaste opvolging. Indien wenselijk 
schakelen we het CLB in of andere externe partners om jou op een gepaste manier te 

begeleiden.  

 

Sanctiebeleid  
 
In het Atheneum Sint-Truiden zetten we in op een positieve leef- en leercultuur. We verzetten 

ons tegen iedere vorm van grensoverschrijdend gedrag op een niet-escalerende manier, maar 

wel krachtig en vastberaden.  
 

Ons sanctiebeleid is uitgewerkt aan de hand van het 4-lademodel en heeft als doel gewenst 

gedrag aan te leren. Het model deelt overtredingen in 4 lades of categorieën in en houdt, in 
het treffen van maatregelen of sancties, rekening met de Ernst en de frequentie. De overtreder 

wordt ertoe aangezet om de fout goed te maken en te vermijden in de toekomst.  

 
Samen Leren we Leren Samen  

 



 

In onze brede eerste graad streven wij naar een ontwikkeling waarbij leerlingen enerzijds 
maximaal de kans krijgen om de basis vorming te verwerven en anderzijds kansen te krijgen 

om talenten en interesses te ontdekken.  

 
Wij geloven in een krachtige leeromgeving waarin leerling en leerkracht elkaar de hand reiken 

om jou uit te dagen om het beste uit jezelf te halen.  

 
In de update/upgrade bieden we de leerstof aan op maat van elke leerling. Voor wie nood 

heeft aan uitdaging, wordt leerstof verder verkend en uitgediept. Heb je nood aan 

verduidelijking, dan krijg je daarvoor de nodige remediëring.  

 

Toelatingsvoorwaarden: 
• A-stroom: Hiervoor dien je in het bezit te zijn van een 

getuigschrift basisonderwijs.  

• B-stroom: Hiervoor heb je geen getuigschrift nodig.  

Keuzemogelijkheden:  
• A-stroom 

• Latijn + talentenmodules 

• Talentenmodules  

• B-stroom 

• Talentenmodules 

84%

13%

3%

Basis vorming

Latijn en/of Talentenmodule

Mediawijsheid + Actief Burgerschap

27u 

4u 

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. 

 

Latijn + Talentenmodule bestaat:  

- 4 uren Latijn tijdens het 1ste semester (sep. 

– jan.) 

- 2 uren Latijn + 2 uren modules tijdens het 

2de semester (feb. – jun.) 



 

Tijdens de talentenmodule “blik verbreden” ga 

je vooral jezelf beter leren kennen: wat zijn mijn 

interesses, waar liggen mijn talenten, hoe kijk ik 
naar mijn omgeving, ...  

 

In de module “leren kiezen” maak je kennis met 

de basisopties uit het tweede jaar en de 
daaropvolgende studierichtingen in de tweede en 

derde graad.  

 
Er worden verschillende modules ingericht.  

 

Leren kiezen  Blik verbreden 

Maatschappij & Welzijn Ik kies voor mijn talent  

Moderne Talen Art & Culture 

STEM-Wetenschappen Leren leren 

STEM-Technieken IT & Electronics 

Business Body & Health 

 



 

Leren kiezen  Blik verbreden 

STEM-Technieken Art & Culture 

Maatschappij & Welzijn  

Economie & Organisatie  

 

Start je de B-stroom dan ben jij een doener. Jij 

kan kiezen voor een richting die leidt naar de 

arbeidsmarkt. Het bundelen van aardrijkskunde, 
Nederlands, geschiedenis, wiskunde en 

natuurwetenschappen in één Project Algemene 

Vakken biedt heel wat mogelijkheden door 
thematisch aansluiting te vinden bij de interesses 

van jouw.  

 
In de lessen techniek kom je in contact met 

verschillende beroepsvelden waaruit jij vanaf het 

tweede jaar kan kiezen. Hier ligt de nadruk op het 
aanleren van kennis, inzichten, vaardigheden en 

attitudes.  

 

Wat bieden wij aan?  

 Kleine klasgroepen met doe-opdrachten in de kijker op maat van elke kind. 

 



 

 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1 Latijn Frans Wiskunde Nederlands Artistieke 

Vorming 

2 Latijn Nederlands Wiskunde Frans Engels 

3 Techniek Wiskunde Natuurwetenschappen Wiskunde Update/upgra

de 

4 Techniek LBV Artistieke Vorming Nederlands Update/upgra

de 

5 Actief 
burgerschap 

LBV  Aardrijkskunde Aardrijkskunde 

6 Frans Engels  Latijn LO 

7 Nederlands Geschiedenis  Latijn LO 

Latijn + Talentenmodule A-stroom 

 

 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1 Latijn Frans Wiskunde Nederlands Artistieke 
Vorming 

2 Latijn Nederlands Wiskunde Frans Engels 

3 Techniek Wiskunde Natuurwetenschappen Wiskunde Update/ 
upgrade 

4 Techniek LBV Artistieke Vorming Nederlands Update/ 

upgrade 

5 Actief 

burgerschap 

LBV  Aardrijkskunde Aardrijkskunde 

6 Frans Engels  Module LO 

7 Nederlands Geschiedenis  Module LO 

 

Latijn + Talentenmodule A-stroom 

 

1ste semester 

 

2de semester 

 



 

Talentenmodule A-stroom 

 

Talentenmodule B-stroom (1DOE)  

 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1 Module Frans Wiskunde Nederlands Artistieke 

Vorming 

2 Module Nederlands Wiskunde Frans Engels 

3 Techniek Wiskunde Natuurwetenschappen Wiskunde Update/ 

upgrade 

4 Techniek LBV Artistieke Vorming Nederlands Update/ 

upgrade 

5 Actief 
burgerschap 

LBV  Aardrijkskunde Aardrijkskunde 

6 Frans Engels  Module LO 

7 Nederlands Geschiedenis  Module LO 

 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1 Module 

ICT 

Frans PAV PAV PAV 

2 Module 

ICT 

PAV PAV PAV PAV 

3 Techniek PAV Artistieke Vorming PAV Engels 

4 Techniek LBV Artistieke Vorming Module Pav 

5 Actief 

burgerschap 

LBV  PAV PAV 

6 Frans Techniek   Module sport LO 

7 PAV Techniek  Module sport LO 

 



 

 

Toelatingsvoorwaarden: 
Je bent minstens 12 jaar oud. 

• A-stroom: Hiervoor dien je het eerste 

leerjaar A met succes hebben beëindigd 

 

Keuzemogelijkheden basisopties:  

- Klassieke talen  

- Moderne talen- wetenschappen  

- STEM- wetenschappen 

- STEM- technieken  

- Maatschappij & welzijn 

- Economie & organisatie  

 

Keuzemogelijkheden basisopties: 

- STEM- technieken  

- Maatschappij & welzijn 

- Maatschappij & welzijn & Economie & 

organisatie  

 

Toelatingsvoorwaarden: 
Je bent minstens 12 jaar oud. 

• B-stroom: Hiervoor dien je het eerste 

leerjaar B met succes hebben beëindigd  

 



 

 

Tweede Leerjaar A: basisoptie Maatschappij & Welzijn  

Van leerlingen die kiezen voor deze optie wordt verwacht dat zij interesse hebben voor 

wetenschappen en voor de sociale aspecten van het dagelijks leven. Je leert 

een persoonlijke en gezonde levensstijl te ontwikkelen. Je doet dit vanuit mens- en 

natuurwetenschappelijke disciplines zoals psychologie, sociologie, pedagogie en biologie. 

Op die manier leer je zorg te dragen voor gezondheid en welbevinden. Je krijgt inzicht 

in het sociale gedrag van mensen en menselijke relaties. Je leert kritisch omgaan met 

maatschappelijke vragen en verschijnselen. 

 

Tweede Leerjaar A: basisoptie Klassieke Talen 

In deze basisoptie verdiep je de kennis van het Latijn via verhalen over de 

geschiedenis van het Romeinse Rijk. Je leert hoe de Romeinen hun rijk uitbreidden 

door de moed en koppigheid van boeiende mythologische en historische figuren. 

Zoals het Romeinse Rijk groeide van een kleine stad aan de Tiber, zo zal ook je 

kennis van de Latijnse grammatica vergroten. Latijn is een goede keuze voor jou 

als je graag meer wil leren over de Romeinse taal en cultuur en je graag kritisch 

nadenkt over mooie verhalen. 

 

Tweede Leerjaar A: basisoptie Economie & Organisatie  

In 'Economie & Organisatie' onderzoek de rol van economie in de maatschappij. Je bekijkt 

dit op een kritische manier vanuit het standpunt van de klant, de bedrijven en de 

overheid. Er is veel aandacht voor communicatie, waarbij we kijken hoe de rol en de 

vragen van de klant is veranderd doorheen de jaren, wat het belang is van technologie 

en digitalisering. 

 

 

Tweede Leerjaar A: basisoptie STEM-WETENSCHAPPEN  

Ben je getriggerd door alles wat met wetenschappen, technologie, engineering en 

wiskunde te maken heeft? Dan is deze basisoptie echt iets voor jou! In de basisoptie 

STEM-wetenschappen spreken de onderdelen van STEM: wetenschappen, 

technologie, engineering en wiskunde je heel sterk aan. Je wil graag technologische 

en wetenschappelijke wetten ontdekken en die ook toepassing in technische en 

praktische realisaties. Je wil je verdiepen in technologisch processen. Deze vormen 

de leidraad in verschillende projecten waarin je probleemoplossend aan de slag zal 

gaan. Onderzoeken en ontwerpen zijn twee sleutelbegrippen binnen deze basisoptie. 

 



 

 

Tweede Leerjaar A: basisoptie MODERNE TALEN-WETENSCHAPPEN 

Je hebt interesse in talen en wetenschappen. Je wordt communicatief vaardiger in Engels, Frans en 

Nederlands en je kunt ook verbanden onderzoeken tussen deze talen, taalvariëteiten en taaluitingen. 

Spaans komt op Campus Tichelrij in deze richting ook al bod. Talen vertolken opvattingen, culturele 

expressies, normen en waarden van een individu, een groep, een gemeenschap, een samenleving. Je 

vergelijkt aspecten van het dagelijkse leven in verschillende culturen en je komt in rechtstreeks contact 

met anderstaligen.  

Heel wat leerplandoelen binnen de basisoptie sluiten aan bij en bouwen verder op leerplandoelen van de 

algemene vorming natuurwetenschappen, techniek en wiskunde. Dit verder bouwen gebeurt binnen een 

breed gamma aan onderzoeksprojecten en experimenten binnen de verschillende disciplines van 

natuurwetenschappen (biologie, chemie, fysica) en techniek. We dagen je uit om vanuit verwondering en 

een kritische houding naar verschijnselen uit jouw dagelijks leven te kijken. Daaruit 

ontstaan onderzoeksvragen waarbij we je stimuleren om creatief op zoek te gaan naar hypothesen en 

antwoorden. Vragen als Hoe kan dit? en Waarom is dat zo? zijn meestal de aanleiding om iets te 

onderzoeken. 

 

 

 

Tweede Leerjaar A: basisoptie STEM-Technieken  

Deze basisoptie is iets voor jou wanneer je bijzondere interesse hebt voor techniek en naast theoretisch 

ook praktisch aan de slag wilt. Je houdt er van om werkstukken samen te stellen, je werkt graag met 

technische tekeningen en stappenplannen. Je doel is kennis op te doen om een richting aan te vatten die 

arbeidsmarktgericht is of om verder te studeren.  

In deze basisoptie komen de vier componenten van STEM (wetenschappen, technologie, engineering en 

wiskunde) aan bod. In deze lessen gaat veel aandacht naar het ontwerpen en het uitvoeren van het 

ontwerp. Techniek en technologie spelen daarbij een belangrijke rol.  

In het eerste jaar werd kennis gemaakt met metaal, hout en grafische technieken. In deze basisoptie 

krijg je naast het basispakket ook 5u waarin je je verdiept in mechanica- en elektriciteit.  Je gaat om met 

realisaties, constructies, installaties, producten die aansluiten bij menselijke behoeften. Verschillende 

materialen en realisatietechnieken worden verkend. Er wordt veel aandacht besteed aan de interactie 

tussen ontwerpen en realiseren. 



 

 

Tweede Leerjaar B: basisoptie Maatschappij & Welzijn 

We focussen hierbij op volgende interessegebieden: voeding: gezonde maaltijden en samen maaltijd 

nemen; lichaamszorg en haarzorg: het eigen lichaam en welbevinden, lifestyle, interieur en 

sfeerschepping, vormgeving en mode. In 2B ligt de nadruk meer op het verkennen van verschijnselen 

en het verantwoord kunnen toepassen van inzichten met betrekking tot een persoonlijke en gezonde 

levensstijl.  

 

Tweede Leerjaar B: basisoptie Maatschappij & Welzijn & Economie 

en Organisatie 

We focussen hierbij op volgende interessegebieden: voeding: gezonde maaltijden en samen maaltijd 

nemen; lichaamszorg en haarzorg: het eigen lichaam en welbevinden, lifestyle, interieur en 

sfeerschepping, vormgeving en mode. In 2B ligt de nadruk meer op het verkennen van verschijnselen 

en het verantwoord kunnen toepassen van inzichten met betrekking tot een persoonlijke en gezonde 

levensstijl.  

Heb je een brede kijk op jezelf en de wereld dan is de basisoptie economie & organisatie zeker iets 

voor jou! 
- Je hebt zin in ondernemen en initiatief nemen 
- Je hebt interesse in de wereld van kopen en verkopen 
- Je wilt alles leren over de soorten winkels, e-commerce, reclame,… 
- Je wilt bewust en zorgzaam omgaan met de samenleving 
- Je bent geprikkeld door de computerwereld 
- Je bent sterk op communicatief vlak 

 

Tweede Leerjaar B: basisoptie STEM-Technieken 

 
In de basisoptie STEM-technieken proef je van de verschillende vakgebieden zoals bouw, hout, 

mechanica, elektriciteit,. Dit in de vorm van projecten. Daarnaast ga je dieper in op het 

interessegebied metaal en elektriciteit 

- Je bent sterk in technieken.  

- Je zoekt graag uit hoe iets in elkaar steekt.  

- Je wilt steeds een praktische oplossing zoeken voor een probleem. 

- Je bent praktisch ingesteld en werkt liever met je handen. 

- Je bent gemotiveerd om je te verdiepen in gereedschappen en machines. 

- Je werkt nauwkeurig en hebt oog voor detail.  

- Je wilt graag leren ontwerpen en plannen lezen. 

- Je denkt in de verre toekomst aan een job in de bouwsector zoals elektricien, lasser 

- Je bent geïnteresseerd over theorie van gereedschappen, machines en materiaalsoorten 



 

 

Oog voor talent 

- Ontdek je talent in de modules  

- Studiekeuzebegeleiding; maak vanuit je talent de juiste studiekeuze 

Brede basiszorg  

- Extra ondersteuning waar het moeilijker gaat 

- Extra groeilanden waar meer uitdaging nodig is 

- Nauwe samenwerking met ouders  

Talen 

- Extra Nederlands en Engels vanaf het tweede jaar (In Moderne Talen - 

Wetenschappen)  

Participatie 

- Leerlingenparlement  

Sport 

- Toffe sportactiviteiten op woensdagnamiddag en tijdens de middagpauze 

 



 

 

Ontdek via onze website welke kant je uit kan gaan na de 

eerste graad. https://www.atheneumsinttruiden.be 

 

https://www.atheneumsinttruiden.be/


 

 

 

 

  
Schooltijden 

Maandag 8u25 - 12u55 13u45 - 15u25 

Dinsdag 8u25 - 12u55 13u45 - 15u25 

Woensdag 8u25 - 12u05 / 

Donderdag 8u25 - 12u55 13u45 - 15u25 

Vrijdag  8u25 - 12u55 13u45 - 15u25 

 

Opvang 

Maandag 07u30 - 8u25 15u25 - 16u15 

Dinsdag 07u30 - 8u25 15u25 - 16u15 

Woensdag 07u30 - 8u25 / 

Donderdag 07u30 - 8u25 15u25 - 16u15 

Vrijdag  07u30 - 8u25 / 

 

Contactgegevens 

Ons Tel. is 011 68 21 24, mailadres is info.tichelrij@atheneumsinttruiden.be en onze website is 

www.atheneumsinttruiden.be. 
 

Het Atheneum Sint-Truiden wordt begeleid door het GO! CLB NOVA: Tichelrijlaan 1 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  

 

mailto:info.tichelrij@atheneumsinttruiden.be
http://www.atheneumsinttruiden.be/
http://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 74 

 


