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Stem 
Wat is Stem? 
STEM staat voor Science Technology Engineering 
Mathematics. 

Wetenschap, techniek en wiskunde zijn binnen STEM 
geen aparte vakken maar onlosmakelijk met elkaar 
verbonden: geen wetenschap zonder wiskunde en geen 
wiskunde zonder wetenschap! 

 

Waarom kies je voor Stem? 
Als je in het zesde leerjaar zeer goede punten hebt behaald voor alle vakken en je bent gefascineerd door 
wiskunde, wetenschappen en techniek, dan kies je voor STEM! Als STEM- leerling leer je hoe je robots kan 
programmeren. Je doet wetenschappelijk opzoekwerk.  Ook mechanica en zelfs geneeskunde interesseren 
je.  

 

Wat na Stem? 
Als je de ingeslagen weg van STEM blijft volgen, zullen we je ooit in het latere leven tegen het lijf lopen als 
burgerlijk of industrieel ingenieur, als informaticus, als productontwikkelaar, bouwkundige, wetenschapper, 
laborant, voedingstechnoloog, arts,  … Je zal misschien wel aan de basis liggen of de ontwerper zijn van 
onze spitstechnologische snufjes van 2030?  

  

Stem-test 
 Doe je graag proeven thuis of in de klas? [ja] [nee] 

 Wil jij graag weten hoe een televisietoestel werkt? [ja] [nee] 

 Ben jij graag met computers bezig? [ja] [nee] 

 Hou jij van rekenraadsels? [ja] [nee] 

 Vraag jij je af wat grafieken zoal vertellen? [ja] [nee] 

 Draai jij graag oude huishoudtoestellen en radio’s uit elkaar? [ja] [nee] 

 Wil jij weten waarom sommige dieren een staart hebben? [ja] [nee] 

 Ben je handig met gereedschap? [ja] [nee] 

 Puzzel jij graag? [ja] [nee] 

 Lees jij graag boeken over de natuur? [ja] [nee] 
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Latijn 
Wat is Latijn? 
In het vak Latijn bestudeer je zowel de Romeinse 
geschiedenis en cultuur als de Latijnse taal. Je verdiept 
je in allerlei thema’s uit de klassieke oudheid. Dat doe 
je eerst aan de hand van eenvoudige Latijnse teksten 
om via de taal een hele nieuwe wereld te ontdekken. Zo 
zal je zien dat de Romeinen met hun taal, hun ideeën 
en hun gewoontes een enorme invloed gehad hebben 
op de wereld die wij vandaag kennen. 

 

Waarom kies je voor Latijn? 
Als je in het zesde leerjaar zeer goede resultaten behaalde op alle vakken (en vooral de taalvakken) en je 
van plan bent om alle studiemogelijkheden open te houden (Latijn is de enige richting waarvoor geldt: ‘nu 
of nooit’!), dan is Latijn echt iets voor jou. Ook om je algemene kennis over de wereld te vergroten, is Latijn 
een echte must! Bovendien heb je een analytische geest en een gezonde portie durf nodig om deze uitdaging 
aan te gaan. 

 

Wat na Latijn? 
Een opleiding in het algemeen secundair onderwijs met een pijler klassieke talen houdt alle mogelijkheden 
open. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat deze leerlingen niet alleen in traditionele richtingen als 
talen en rechten, maar ook in exact-wetenschappelijke opleidingen zoals burgerlijk ingenieur en 
geneeskunde de primussen onder de studenten zijn. Zij hebben immers zes jaar lang geleerd om op een 
gedisciplineerde en analytische manier moeilijke structuren te verwerken. 

 

  

Latijn-test 
 Ben je graag bezig met taal? [ja] [nee] 

 Ben je geïnteresseerd in geschiedenis en verhalen? [ja] [nee] 

 Puzzel je graag? [ja] [nee] 

 Ben je nieuwsgierig? [ja] [nee] 

 Hou je van analytische spelletjes als ‘Parking Puzzler’? [ja] [nee] 

 Ben je een doorzetter? [ja] [nee] 

 Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? [ja] [nee] 
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Clil 
Wat is Clil? 
CLIL staat voor Content and Language Integrated 
Learning. 

Je krijgt een algemeen vak in een andere taal dan het 
Nederlands. Zo kan je in het eerste en tweede jaar 
geschiedenis volgen in het Frans. In de hogere jaren kan 
je kiezen voor economie en fysica in het Engels, biologie 
in het Frans en natuurwetenschappen in het Duits. 

 

Waarom kies je voor Clil? 
CLIL verhoogt je taalvaardigheid. Luisteren, lezen en spreken in de vreemde taal gaan er sneller op vooruit 
en je woordenschat wordt uitgebreider. Uit onderzoek blijkt dat de CLIL-aanpak leidt tot betere 
schoolresultaten in het algemeen. Niets dan voordelen dus! 

 

Hoe word je geëvalueerd? 
Als CLIL-leerling word je geëvalueerd op basis van je inhoudelijke kennis van een vak, niet op basis van je 
uitspraak of grammatica. Toch is het zinvol om ook feedback te krijgen over je talige vooruitgang. Daarom 
zal deze evaluatie in nauwe samenwerking gebeuren met die van het vak Frans of Engels. 

 

Is Clil hetzelfde als taalles? 
CLIL-lessen kan je niet vergelijken met taallessen. In een CLIL-les ligt de focus niet op de vreemde taal, maar 
op de vakinhoud. Je leert de taal door ze actief te gebruiken. Leerkrachten verwachten in CLIL-lessen dan 
ook geen foutloos taalgebruik, maar zij stimuleren de spontane omgang met de vreemde taal.  

Clil-test 
 Zin in een Franstalige uitdaging? [ja] [nee] 

 Zin in een Engelstalige uitdaging? [ja] [nee] 

 Nood aan versterking van je communicatieve vaardigheden? [ja] [nee] 

 Nood aan voorbereiding op uitwisselingsprogramma’s,  

e-twinning, debatteerwedstrijden? 

[ja] [nee] 

 Klaar voor je toekomst in een geglobaliseerde wereld? [ja] [nee] 

 Klaar voor ontmoetingen in een internationale context? [ja] [nee] 
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Neuronenproject 
Wat is het neuronenproject? 
Het neuronenproject is bedoeld voor leerlingen die de 
leerstof sneller dan gemiddeld kunnen verwerken. Hun 
lespakket wordt verminderd met één uur wiskunde en 
één uur Nederlands. De vrijgekomen tijd wordt 
projectmatig ingevuld. De focus ligt op specifieke 
vaardigheden en leerinhouden die de belangstelling van 
deze leerlingen prikkelen. De gemiste leerstof wordt 
ingehaald via zelfstudie.    

 

Waarom kies je voor het neuronenproject? 
Ben je sterk in Nederlands? Kan je heel goed rekenen? Verveelde je je vaak in de basisschool? Of volgde je 
misschien al een kangoeroeklas? Heb je een breed interessegebied?  Dan is het neuronenproject misschien 
wel iets voor jou! 

 

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden? 
De keuze om deel te nemen aan het project wordt gemaakt door de leerlingen en hun ouders, in 
samenspraak met de directie en de leerkrachten. De resultaten van de basisschool zijn geen criterium om te 
worden toegelaten. Voor leerlingen die zich engageren voor het neuronenproject, worden beter dan 
gemiddelde studieresultaten verwacht (minstens 70% voor alle vakken). 

 

  

Neuronen-test 
 Ga jij geen uitdaging op studiegebied uit de weg? [ja] [nee] 

 Vind jij het leuk om net dat tikkeltje verder te gaan in de leerstof? [ja] [nee] 

 Beleef jij ook zoveel plezier aan het oplossen van moeilijke 

wiskunderaadsels? 

[ja] [nee] 

 Wil jij graag je PC-vaardigheden verbeteren? [ja] [nee] 

 Wil jij te weten komen wat de link is tussen Fibonacci en konijnen? [ja] [nee] 

 Ben jij ook in de ban van filosofische vragen zoals “Wie zijn we?”, 

“Kunnen dieren denken?”, “Hoe weet je zeker of iets waar is?” 

[ja] [nee] 
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Je geniet van  
Traditie en innovatie in het 

centrum van Tienen 
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Traditie en innovatie 
Hoe combineer je dat? Met een blik op de toekomst maar ook met oog 
voor het verleden: zo doen we dat in het GO!  atheneum Tienen. Sinds 

1920 staat onze school synoniem voor kwaliteit  

 

Een rijke geschiedenis 
Al een volle eeuw studeren 
leerlingen af aan het 
GO! atheneum Tienen. Je vindt 
onze succesvolle oud-leerlingen 
terug in alle beroepsvelden, op 
alle niveaus en in alle hoeken 
van de wereld. 

Een charmant gebouw 
In het centrum van de stad, 
vlakbij de ring en de Grote 
Markt, staat ons charmant 
gebouw. Het ademt generaties 
van traditie.  
Maar vergis je niet, achter die 
oude gevel vind je vernieuwde 
lokalen die getuigen van 
innovatie. 

Kwaliteitsvol onderwijs 
Respect voor traditie gaat hand 
in hand met aandacht voor de 
nieuwste pedagogische 
inzichten. Je ontwikkelt de 
nodige kennis en vaardigheden 
om het te maken in deze steeds 
sneller veranderende 
maatschappij. 

 

 

Nieuwste ontwikkelingen 
De wereld staat niet stil, ook niet 
op pedagogisch vlak. Het 
atheneum Tienen staat vaak op 
de eerste rij bij het in de praktijk 
omzetten van de nieuwste 
ontwikkelingen.  
Via allerlei projecten krijg je 
kwaliteitsvol maar ook 
vernieuwend onderwijs. 

Projecten 
Het CLIL-project (Content and 
Language Integrated Learning) 
scherpt je taalgevoel aan. Het 
neuronenproject daagt je extra 
uit en geeft de verveling geen 
kans. Het ondernemersproject 
maakt de ondernemer in je 
wakker en geeft je een 
economische boost. 

Goed uitgerust 
Tinkeren in het nieuwe STEM-
labo, werken met tablets of in de 
volledig uitgeruste computer-
labo’s, proefjes doen in de 
multifunctionele wetenschaps-
labo’s, interactieve lessen met 
presentaties en smartboards. Dat 
alles en nog veel meer beleef je 
dagelijks. 
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Onze waarden 
Waar staat het GO! atheneum Tienen voor? Om kwaliteitsvol te leren, 

zijn goede regels en afspraken nodig.  Daarbij is ook jouw stem 
belangrijk. 

 

GO! atheneum Tienen 
1. bouwt aan je toekomst van morgen; 
2. verruimt je blik op de wereld; 
3. legt de lat hoog voor kwaliteit, deskundigheid en passie; 
4. is je partner in groei en talentontwikkeling; 
5. inspireert tot actief leren en creatief denken in een zorgzame omgeving; 
6. leert je omgaan met grenzen. 

 

Respect 
Het GO! atheneum Tienen leert 
jongeren omgaan met 
verschillen en zorgt ervoor dat 
iedereen zijn mening kan uiten. 
In onze school kennen en 
begrijpen we elkaar écht. We 
gaan respectvol om met iedereen 
door ons in te leven in elkaars 
leefwereld, gevoelens, individuele 
talenten en interesses. Iedereen 
als individu benaderen vormt hét 
uitgangspunt bij de begeleiding 
op onze school. Met oprechte 
aandacht voor het welbevinden 
van leerlingen en het 
schoolpersoneel bieden we 
steevast iedereen optimale 
groeikansen. Bij ons op school 
heerst een sfeer van open 
communicatie waarbij de 
objectiviteit, eenduidigheid en 
voorspelbaarheid voelbaar zijn 
op elk niveau. Differentiatie en 
flexibiliteit dragen we hoog in 
het vaandel. 

In het GO! atheneum Tienen zijn 
leefregels klaar en duidelijk 
omschreven. Het is een school 
waar leerlingen leren omgaan 
met grenzen en waar respect 
heerst voor alle mensen, het 
gebouw en het materiaal. In onze 
school zijn er niet enkel rechten 
maar ook plichten waarbij 
verantwoordelijkheidszin en 
eerlijkheid worden 
aangemoedigd. 

.

Teamspirit 
Inspanningen bundelen voor 
een gemeenschappelijk doel, dat 
is teamspirit in het GO! atheneum 
Tienen. Iedere schakel, ieders 
talent vormt een onderdeel dat 
bijdraagt tot het grote geheel. 
Onze visie, onze waarden dragen 
we in het hart. Iedereen wordt, 
elke dag opnieuw, uitgedaagd 
en aangemoedigd het beste van 
zichzelf te geven om tot de beste 
resultaten te komen. In onze 
school wordt ieders mening 
gehoord en staat samenwerken 
centraal. Leren doen we samen, 
van en met elkaar. In het GO! 
atheneum Tienen is overleg 
tussen leerlingen, ouders, 
leerkrachten en externen 
vanzelfsprekend en verrijkend. 

Creativiteit 
Creativiteit in het GO! atheneum 
Tienen betekent je blik 
verruimen en openstaan voor 
nieuwe dingen. In onze school 
draait het niet alleen om 
originaliteit, maar ook om 
inventiviteit en daadkracht. 
Durven om ‘out of the box’ te 
denken en de dingen op een 
andere manier aan te pakken 
worden aangemoedigd. De 
deskundigheid en passie van het 
schoolteam motiveert leerlingen 
tot actief leren en creatief 
denken. Vanuit een positief 
kritische en onderzoekende 
houding scheppen we via 
burgerschapseducatie en een 
actieve leerlingenraad kansen 
om zaken uit te proberen. 
Openstaan voor creativiteit leidt 
tot innovatie. 

 

“ De leerkrachten, de 
opvoeders, de 

leerlingbegeleiders, … 
Iedereen stond altijd voor je 

klaar en ging in elke 
situatie rechtvaardig met je 
om. Net dat gevoel maakte 

voor mij het verschil. 

” 
 
 
 
 
 
 
B.F. 
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Het GO! atheneum Tienen  
is meer dan een school 
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Meer dan school 
Leren, ook buiten de klas? In het GO! atheneum Tienen leef en leer je 
niet alleen op de schoolbanken. Samen met je klasgenoten ontdek je 

de wereld. 

Uitstappen 
De wereld is veel groter dan 
Tienen. Uitstappen zorgen voor 
een verkwikkende afwisseling 
van de normale lessen. Je 
leerkracht neemt je mee naar 
een tentoonstelling, een haven 
of andere stad. Zo wordt de 
abstracte theorie tastbaar. 

Projectweek 
Tijdens de projectweek in 
oktober laat je de schoolbanken 
voor een week achter en waaier 
je uit naar binnen- of 
buitenland. Zo leer je op een 
andere manier samenwerken, 
doe je nieuwe ervaringen op en 
worden klasgenoten vrienden. 

Reizen 
Jaarlijks krijg je de mogelijkheid 
om in te schrijven voor sportieve 
of culturele buitenschoolse 
reizen. In Italië of Griekenland 
snuif je onder begeleiding de 
lokale cultuur op of leef je je uit 
op de skipiste. 

 

Wedstrijden 
Elk jaar kan je deelnemen aan 
wedstrijden voor wiskunde, 
wetenschappen en taal.  
Je krijgt de nodige stimulans en 
ondersteuning om uit te blinken. 
Zo kan je in de voetsporen 
treden van de vele laureaten die 
onze school al hebben 
vertegenwoordigd. 

Sport op school 
Een gezonde geest kan alleen 
maar in een gezond lichaam. 
Dankzij de organisatie MOEV 
kan je je op woensdagnamiddag 
op sportief vlak meten met 
andere Vlaamse leerlingen. Ook 
daar vallen onze leerlingen 
geregeld in de prijzen. 

Middagactiviteiten 
Tijdens je middagpauze kan je 
kiezen uit een hele waaier aan 
activiteiten: volleybal- of 
voetbalwedstrijdjes, knutselen, 
ondernemen, rustig leren 
schaken of samen 
gezelschapsspelletjes spelen. Een 
middagpauze om naar uit te 
kijken. 

 

Teambuilding 
Tijdens je laatste jaar aan het 
GO! atheneum Tienen smeed je 
banden voor het leven. Je begint 
met een teambuildingsweekend 
waar je de basis legt voor je 
grote Laatste-100-dagen-feest. 
Dat is samen brainstormen, 
samen plannen, samen werken, 
kortom, samen genieten.  

 

Galabal 
Waar je zes jaar geleden als kind 
aankwam, laat je onze school als 
volwassene achter. Als absolute 
afsluiter van je schoolcarrière in 
het GO! atheneum Tienen is er 
het galabal. Je trekt je beste pak, 
je cocktailjurk en je stoute 
schoenen aan en gaat voluit. Dit 
is een herinnering voor het 
leven. 

Het atheneumgevoel 
Als oud-leerling van het 
GO! atheneum Tienen kijk je met 
een warm gevoel terug op een 
onvergetelijke middelbare 
schooltijd: de lessen, de reizen, de 
vrienden, de leerkrachten, de 
straffe stoten, de lach en de 
traan. Op de reünies komen de 
verhalen vanzelf naar boven.  

 

 

“ Ik mis vooral de uitstappen, de reizen, de klassfeer 
en ja, zelfs (sommige) leerkrachten. Maar door het 
atheneum heb ik nu de beste vriendengroep die ik 

ooit had kunnen wensen. 

” 
 
 
L.V. 
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Persoonlijk 
Ben ik meer dan een nummer? Elke leerling is anders en heeft  andere 
behoeftes. Daarom krijg je in het GO! atheneum Tienen begeleiding op 

maat. 

 

Begeleide overgang 
Het is een grote stap om je 
vertrouwde basisschool achter je 
te laten. Het GO! atheneum 
Tienen organiseert vanaf dag 
één voor jou kennismakings-
activiteiten en detectie-proeven. 
Op deze manier kunnen de 
leerkrachten je correct 
begeleiden. Zo voel je je meteen 
thuis in het secundair onderwijs. 

Individuele ondersteuning 
Om je kwaliteiten en 
persoonlijkheid helemaal tot 
bloei te laten komen, krijg je 
volop individuele en klassikale 
ondersteuning en stimulans. 
Leerkrachten, opvoeders, 
leerlingbegeleiders en 
studiecoach staan altijd voor je 
klaar als je een duwtje in de rug 
kan gebruiken. Zo haal je steeds 
het beste uit jezelf. 

 

Gepersonaliseerde 
studiekeuze 

Alle klassen krijgen dezelfde 
basislessen die je kan aanvullen 
met vakken uit je eigen interesse. 
Je leerkrachten gaan samen met 
jou op zoek naar je talenten, 
interesses en vaardigheden. Zo 
maak je een gegronde 
studiekeuze doorheen je hele 
schoolloopbaan. 

 

Attent voor talent 
Doorheen je hele schoolloop-
baan bouw je je talentenprofiel 
uit. Het ganse talententraject 
verloopt in fasen en wordt 
verspreid over zes jaren. Er 
wordt gewerkt met individuele 
opdrachten, klasoefeningen en 
reflectie-momenten. Zo word je 
attent voor je eigen talent 

.

Leren leren 
Leren doe je al je hele leven. 
Soms gaat dat vlot, soms wat 
moeilijker. Iedereen leert anders 
én elk vak moet je anders 
aanpakken. Daarom helpen je 
vakleerkrachten je in je 
zoektocht naar de ideale 
studiemethode die aansluit bij 
jouw leerstijl. Zo leer je op een 
juiste manier leren 

.

Studiecoach 

Voor extra hulp bij het leren 
leren, staat onze studiecoach 
voor je klaar. Na een kort 
verkenningsgesprek kan een 
individueel coachingstraject 
starten. Hier ligt de nadruk op 
prioriteiten stellen, zelf-zekerheid 
en inplannen. Zo krijg je een 
correcte leerhouding. 

 

Neuronen 
Als het allemaal een beetje meer 
mag zijn, voel je je zeker thuis in 
de neuronenklas. Het normale 
lessenpakket doorloop je sneller 
en in de tijd die vrijkomt word je 
uitgedaagd om zelfstandig 
projecten uit te werken en te 
presenteren. Zo krijgt de 
verveling geen kans. 

JoGi-team 
Het JoGi-team is een initiatief 
voor en door leerlingen van 
onze school. Ze staan steeds voor 
je klaar met een luisterend oor 
en organiseren acties om je 
welbevinden op school te 
bevorderen. Om je een goede 
begeleiding te garanderen, 
volgden zij een jeugdadviseurs-
cursus bij het JAC. Zo voel je je 
goed in je vel. 

Duurzame begeleiding 
Het GO! atheneum Tienen met 
een diploma achter je laten zal 
alweer een grote stap zijn, maar 
ook daar sta je niet alleen. Voor 
je echt moet kiezen, verzamel je 
al de nodige informatie tijdens 
openlesdagen, infobeurzen, een 
proefavond hoger onderwijs …  
Zo ligt de wereld aan je voeten. 

.
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AANBOD 1STE GRAAD 
2020-2021 
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1ste graad – A stroom 
1ste leerjaar (32u) 

In het eerste leerjaar A stroom krijg je een Basisgedeelte dat je laat proeven van alle algemene 
vakken. Dit basisgedeelte breid je uit met één Flexuur en twee Differentiatiepakketten die aansluiten 

bij je persoonlijke interesses. 

 

 

 

Differentiatiepakketten (5u) 
 

 

  

Basisgedeelte (27u) 
4u Nederlands 
3u Frans 
2u Engels 
1u Geschiedenis of 1u Geschiedenis CLIL (Frans) 
1u Natuurwetenschappen 
2u Aardrijkskunde 
5u Wiskunde 
2u STEM 
1u Digitale Vaardigheden 
1u Burgerschapseducatie 
1u Express Yourself 
2u Levensbeschouwing 

2u Lichamelijke Opvoeding 
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1ste graad – A stroom 
2de leerjaar (32u) 

In het tweede leerjaar A stroom krijg je een basisgedeelte dat een degelijke voorbereiding is op de 
tweede graad ASO of TSO. Dit basisgedeelte breid je uit met een basisoptie die aansluit bij je 

persoonlijke interesses. 

 

 

 

 

Basisopties (5+2u) 

 

 

 

  

Basisgedeelte (25u) 
4u Nederlands 
3u Frans 
2u Engels 
2u Geschiedenis of 2u Geschiedenis CLIL (Frans) 
2u Natuurwetenschappen 
1u Aardrijkskunde 
4u Wiskunde 
2u STEM 
1u Economisch atelier 
2u Levensbeschouwing 
2u Lichamelijke Opvoeding 
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Flexuur Verdieping en/of remediëring voor Nederlands, wiskunde en Frans wordt afgewisseld 
met een maandelijks Flexuur. Tijdens dit klasuur komen 21ste-eeuwse en socio-emotionele 
vaardigheden aan bod. Alsook ICT, leren leren, mediawijsheid, verkeersveiligheid. Tijdens 
deze wekelijkse sessies wordt er gedifferentieerd ondersteund en uitgedaagd. Zo versterk 
je je motivatie, kennis en vaardigheden. 

Latijn 
 

Je denkt graag analytisch na over taal? Of je wilt weten hoe de Romeinen en Grieken de 
basis legden voor onze beschaving van nu? Latijn is de keuze voor talen- en 
cultuurknobbels! 

Je leert de puzzelstukjes van de geschreven taal sorteren en gaat op zoek naar een 
prachtig resultaat. Ondertussen blik je terug op een mythische tijd. Kies voor Latijn en 
kies daarmee ook voor een ijzersterke basis voor je middelbare en hogere 
schoolloopbaan. 

Klassieke Talen 
Je bent geboeid door taal, leest graag verhalen en wil zo graag meer te weten komen 
over de rijke geschiedenis van de Romeinen en de Grieken. Je leert meer over de klassieke 
oudheid. En verwerft een inzicht in taal en letterkunde, kunst en cultuur, maatschappij 
en mentaliteit van de antieke beschaving.  

STEM 
 

Je hebt passie voor wetenschappen, technologie, techniek en wiskunde? Je kijkt graag 
wat er in je computer zit of wilt weten waarom sommige dieren een staart hebben? STEM 
af op de toekomst!  

Je leert onder andere wetenschappelijk onderzoeken en gaat praktisch aan de slag met 
de programmatie van robots. Kies voor STEM en verzilver een carrière als 
productontwikkelaar, bouwkundige, laborant of zelfs arts. 

Wetenschappen 
Je leert het ontstaan en de groei van wetenschap begrijpen en aanvoelen. Je krijgt inzicht 
en begrip in hoe kennis in de (natuur)wetenschap gevormd wordt. Je wordt getraind in 
het probleemoplossend denken, het nauwkeurig analyseren en beoordelen van 
wetenschappelijke informatie.  

Cultuur 
 

Je bent een creatieve duizendpoot en bekijkt alles graag vanuit verschillende 
standpunten? Je gaat graag op ontdekking en bent nieuwsgierig naar anderen en de 
wereld? Laat Cultuur je bekoren! 

Je leert probleemoplossend denken, ontplooit je fantasie en vergroot je inzicht. Je proeft 
van kunst in al zijn vormen en staat stil bij onze waarden en normen. Kies voor Cultuur 
en open de deur naar een kleurrijke wereld vol mogelijkheden.  

Sport 
 

Je hebt een winnaarsmentaliteit en hebt niet genoeg aan het standaard aanbod sport op 
school? Je wilt graag actie in je leven en zit liever niet stil? Trek dan je sportkledij alvast 
aan! 

Je leert in je twee extra uren sport niet enkel nieuwe en uitdagende sporten kennen, 
maar verdiept je ook in de technieken die je al kent. Kies voor Sport en klauter naar de 
top met een gezonde geest in een gezond lichaam.  

Talen 
 

Je hebt een brede culturele interesse, je houdt van taal en literatuur en je hebt interesse 
in moderne vreemde talen. Je beschikt over een goed geheugen en het nodige 
doorzettingsvermogen.  

Je ontwikkelt je communicatieve vaardigheden (lezen, luisteren, spreken en schrijven) 
voor Frans en Engels. Je reflecteert op taal en maakt kennis met anderstalige literatuur.  

Economie & 
organisatie 

Je bent geïnteresseerd in de economische processen in onze maatschappij. Het spel tussen 
vraag en aanbod wil je helemaal doorgronden. Hoor je op het nieuws iets over 
ondernemen, investeren of marketing, dan spits je de oren.  

Je start een eigen onderneming op en doet zo heel wat praktijkervaring op. De opbrengst 
gaat dan naar een goed doel, een sensibiliseringscampagne, een tentoonstelling rond een 
bepaald thema,... 
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1ste graad – B stroom 
1ste leerjaar (32u) 

Wanneer je het getuigschrift van het lager onderwijs niet hebt behaald, dan word je in de B stroom 
opgevangen in een kleine groep waar je alsnog je getuigschrift kunt behalen. 

 

 

 

Basisopties (5u) 
 

 

 

Flexuur Verdieping en/of remediëring voor Nederlands, wiskunde en Frans wordt afgewisseld 
met een maandelijks Flexuur. Tijdens dit klasuur komen 21ste-eeuwse en socio-emotionele 
vaardigheden aan bod. Alsook ICT, leren leren, mediawijsheid, verkeersveiligheid. Tijdens 
deze wekelijkse sessies wordt er gedifferentieerd ondersteund en uitgedaagd. Zo versterk 
je je motivatie, kennis en vaardigheden. 

Handel Je hebt aanleg voor talen en belangstelling in theorie en het handelsleven. In de lessen 
handel ga je zowel op rekenkundig als op administratief vlak aan de slag met 
verschillende thema’s zoals kopen en verkopen, de euro, werken in een kantooromgeving, 
de handel en de toeristische sector, ... .  

Voeding & 
verzorging 

Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en veel belangstelling voor gezondheid. 
Je werkt graag met mensen van jong tot oud. Tijdens voeding verzorging leer je vooral 
veel over huishouding, sociale relaties en gezonde voeding. Je krijgt een basiskennis over 
ziekenzorg, zelfzorg, mantelzorg en zorg binnen de eigen omgeving. 

  

Basisgedeelte (27u) 
4u Nederlands 

2u Frans 

1u Engels 

8u Project Algemene Vakken 

6u STEM 

1u Digitale Vaardigheden 

1u Burgerschapseducatie 

2u Levensbeschouwing 

2u Lichamelijke Opvoeding 
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1ste graad – B stroom 
2de leerjaar (32u) 

Heb je het eerste leerjaar B achter de rug, dan kun je les volgen in het tweede leerjaar B-stroom. In 
de tweede graad maak je dan de keuze voor BSO. 

 

 

 

Basisopties (2+5+5u) 
 

 

 

Flexuur Verdieping en/of remediëring voor Nederlands, wiskunde en Frans wordt afgewisseld 
met een maandelijks Flexuur. Tijdens dit klasuur komen 21ste-eeuwse en socio-emotionele 
vaardigheden aan bod. Alsook ICT, leren leren, mediawijsheid, verkeersveiligheid. Tijdens 
deze wekelijkse sessies wordt er gedifferentieerd ondersteund en uitgedaagd. Zo versterk 
je je motivatie, kennis en vaardigheden. 

Stem 
Technieken 

Je bent praktisch ingesteld, maar vindt ook algemene vorming belangrijk. Je maakt 
kennis met de basis van schilder- en decoratietechnieken 

Je maakt kennis met de technische en meer praktische studierichtingen. De nadruk ligt 
hier meer op het technische aspect en op handvaardigheid, met een gezond evenwicht 
tussen ‘denken’ en ‘doen’ 

Economie & 
organisatie 

Je bent geïnteresseerd in de economische processen in onze maatschappij. Het spel tussen 
vraag en aanbod wil je helemaal doorgronden. Hoor je op het nieuws iets over 
ondernemen, investeren of marketing, dan spits je de oren.  

Je start een eigen onderneming op en doet zo heel wat praktijkervaring op. De opbrengst 
gaat dan naar een goed doel, een sensibiliseringscampagne, een tentoonstelling rond een 
bepaald thema,... 

  

Basisgedeelte (20u) 
3u Nederlands 

2u Frans 

1u Engels 

6u Project Algemene Vakken 

2u Economisch Atelier 

1u Burgerschapseducatie 
1u Express Yourself 

2u Levensbeschouwing 

2u Lichamelijke Opvoeding 
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AANBOD 2DE EN 3DE GRAAD 
2020-2021 
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2de graad – ASO 
1ste en 2de leerjaar (32u) 

In de tweede graad ASO krijg je een basisgedeelte dat je een algemene opleiding en een degelijke 
voorbereiding geeft op de derde graad ASO of TSO. Dit basisgedeelte breid je uit met een specifiek 
gedeelte dat aansluit bij je interesses en je voorgeschiedenis. In de richtingen Economie en Latijn 

moet je nog een keuze maken tussen een optie Moderne Talen of Wiskunde. 

 

 

 

 

 

  

Basisgedeelte (24u) 
4u Nederlands 

3u Frans 

3u Engels 

2u Geschiedenis of 2u Geschiedenis CLIL (Frans) 

1u Aardrijkskunde 

1u Fysica of 1u Fysica CLIL (Engels) 

1u Chemie 

1u Biologie of 1u Biologie CLIL (Frans) 

4u Wiskunde 

2u Levensbeschouwing 

2u Lichamelijke Opvoeding 
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Basisopties (8u)  
  

* Kies je in je basisvorming voor CLIL, dan CLIL je alle uren van het vak. 

 

 

4u Economie of  
2u Economie +  
2u Economie CLIL 
(Engels) 
2u Frans 
1u Spaans 
1u Digitale Vaardigheden 

 

4u Economie of  
2u Economie +  
2u Economie CLIL 
(Engels) 
1u Wiskunde 
1u Fysica* 
1u Chemie 
1u Digitale Vaardigheden 

 

 

4u Latijn 

3u Grieks 

1u Spaans 

 

4u Latijn 

2u Frans 

1u Spaans 

1u Digitale Vaardigheden 

 

4u Latijn 

1u Wiskunde 

1u Fysica* 

1u Chemie 

1u Digitale Vaardigheden 

 

 
1u Aardrijkskunde 
1u Fysica* 
1u Chemie 
1u Biologie* 
1u Wiskunde  
2u STEM of 2u Economie 
of 2u Sport 
1u Digitale Vaardigheden 

 
2u Cultuurwetenschappen 
2u Gedragswetenschappen of  
2u Gedragswet CLIL (Engels) 

1u Sociaal Economische Initiatie 

1u Frans 
1u Spaans of 1u Sport 

1u Digitale Vaardigheden 
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2de graad – TSO 
1ste en 2de leerjaar (34u) 

In de tweede graad TSO krijg je een degelijke voorbereiding op de derde graad TSO. 

 

 

 

 

Specifiek gedeelte (8u) 

 

  

Basisgedeelte (26u) 
4u Nederlands 

3u Frans 

2u Engels 

1u Geschiedenis 

1u Natuurwetenschappen 

1u Aardrijkskunde 

4u Wiskunde 

1u Kantoortechnieken 

3u Toegepaste Informatica 

2u Dactylografie 

2u Levensbeschouwing 

2u Lichamelijke Opvoeding 

 
1ste leerjaar 

4u Boekhouden 

3u Handelseconomie 

1u Verkoop of 1u Verkoop 
CLIL (Engels) 

 
2de leerjaar 

4u Boekhouden 

3u Handelseconomie of  
3u Handelseconomie CLIL 
(Engels) 

1u Verkoop 
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2de graad – BSO 
1ste en 2de leerjaar (34u) 

Heb je in de eerste graad de B stroom gevolgd, dan is de tweede graad BSO een goede opvolging en 
de ideale voorbereiding voor de derde graad BSO. 

 

 

 

 

 

 

  

 
2u Nederlands 

3u Frans 

2u Engels 

6u Project Algemene Vakken 

7u Toegepaste Economie 

5u Kantoortechnieken 

2u Toegepaste Informatica 

3u Dactylografie 

2u Levensbeschouwing 

2u Lichamelijke Opvoeding 
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3de graad – ASO 
1ste en 2de leerjaar (32u) 

In de derde graad ASO krijg je een basisgedeelte dat je een algemene opleiding en een degelijke 
voorbereiding geeft op een bachelor of master studie. Dit basisgedeelte breid je uit met een specifiek 
gedeelte dat aansluit bij je interesses en je voorgeschiedenis. In de richtingen Economie en Latijn 

moet je nog een keuze maken tussen een optie Moderne Talen, Wetenschappen of Wiskunde. In de 
richting Wetenschappen maak je een keuze tussen een optie Moderne Talen of Wiskunde. 

 

 

 

 

 

 

 

Basisgedeelte (19u) 
4u Nederlands 

3u Frans 

2u Engels 

2u Geschiedenis of 2u Geschiedenis CLIL (Frans)* 

1u Aardrijkskunde 

3u Wiskunde 

2u Levensbeschouwing 

2u Lichamelijke Opvoeding 
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Basisopties (13u) 
 

  

 

 

4u Latijn 

3u Grieks 

1u Frans 

1u Engels 

2u Duits 
2u Natuurwetenschappen of 
2u Natuurwet. CLIL (Duits)* 

 

4u Latijn 
1u Frans 
1u Engels 
2u Duits 
2u Natuurwetenschappen of 
2u Natuurwet. CLIL (Duits)* 
2u Spaans  
1u Digitale vaardigheden (5)/ 
Burgerschapseducatie (6) 

 

4u Latijn 
1u Aardrijkskunde 
2u Fysica of  
2u Fysica CLIL (Engels) 
2u Chemie 
2u Biologie of  
2u Biologie CLIL (Engels) 
2u Wiskunde 

 

** 

4u Latijn 

4u Wiskunde 

2u Fysica of  
2u Fysica CLIL (Engels) 

2u Chemie 

1u Biologie of  
1u Biologie CLIL (Engels) 

 

 

 

1u Aardrijkskunde 
2u Fysica of  
2u Fysica CLIL (Engels) 
2u Chemie 
2u Biologie of  
2u Biologie CLIL (Engels) 
2u Wiskunde 
1u Frans 
1u Engels 
2u Duits of 2u Spaans 

 

1u Aardrijkskunde 

2u Fysica of  
2u Fysica CLIL (Engels) 
2u Chemie 
2u Biologie of  
2u Biologie CLIL (Engels) 
2u STEM 
4u Wiskunde 

 

 

 
4u Economie of  
2u Economie +  
2u Economie CLIL (Engels) 
1u Frans 
1u Engels 
2u Duits 
2u Natuurwetenschappen of 
2u Natuurwet. CLIL (Duits)* 
2u Spaans of 2u Bedrijfsbeheer 
1u Digitale vaardigheden (5)/ 
Burgerschapseducatie (6) 

 
4u Economie of  
2u Economie +  
2u Economie CLIL (Engels) 
1u Aardrijkskunde 
2u Fysica of  
2u Fysica CLIL (Engels) 
2u Chemie 
2u Biologie of  
2u Biologie CLIL (Engels) 
2u Wiskunde 

 
4u Economie of  
2u Economie +  
2u Economie CLIL (Engels) 

4u Wiskunde 

2u Fysica of  
2u Fysica CLIL (Engels) 

2u Chemie 

1u Biologie of  
1u Biologie CLIL (Engels) 

 

 
3u Cultuurwetenschappen 

4u Gedragswetenschappen of 
4u Gedragswetenschappen CLIL 
(Engels) 

2u Duits of 2u Spaans of  
2u Ondernemerschap (5)/ 
Sport (6) 

1u Engels 

1u Burgerschapseducatie 

2u Natuurwetenschappen of 
2u Natuurwet. CLIL (Duits)* 
 

* Natuurwetenschappen CLIL (Duits) enkel in het 5de jaar tijdens schooljaar 2020-2021 

** Onder voorbehoud van programmatie 
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3de graad – TSO 
1ste en 2de leerjaar (34u) 

In de derde graad TSO krijg je een degelijke voorbereiding op een professionele bachelor studie of 
op de arbeidsmarkt. 

 

 

 

 

 

 

Specifiek gedeelte (19u) 
 

 

  

Basisgedeelte (15u) 
3u Nederlands 

2u Frans 

2u Engels 

1u Geschiedenis 

1u Aardrijkskunde 

2u Wiskunde 

2u Levensbeschouwing 

2u Lichamelijke Opvoeding 

 
1ste leerjaar 

5u Boekhouden 

6u Toegepaste Economie 

4u Toegepaste Informatica 

1u Frans 

1u Business Management 
CLIL (Engels) 

2u Wiskunde 

 
2de leerjaar 

4u Boekhouden 
2u Boekhouden stage 

2u Economie of 2u 
Economie CLIL (Engels) 

3u Toegepaste Economie 
4u Toegepaste Informatica 
1u Engels 
2u Wiskunde 
1u Natuurwetenschappen 
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3de graad – BSO 
1ste, 2de en 3de leerjaar (34u) 

Heb je in de tweede graad BSO gevolgd, dan is de derde graad BSO een goede opvolging en een 
goede voorbereiding op de arbeidsmarkt. Na het zesde jaar heb je dan een getuigschrift secundair 
onderwijs. Om een diploma secundair onderwijs te behalen moet je nog een extra, zevende jaar 

volgen. Je hebt de keuze tussen Logistiek of Naamloos jaar. 

 

 

 

Specifiek gedeelte (24u) 

 
Dit algemeen zevende jaar is een voorbereidend jaar op het hoger onderwijs. Een uitgesproken interesse wordt 
verwacht voor wiskunde en wetenschappen. Ook bedrijfsbeheer staat op het programma. Je leert in dit jaar je 

vroegere praktisch-concrete aanpak (typisch BSO) ombuigen naar een meer theoretisch-abstracte benadering. Dat is 
nodig om hoger onderwijs te kunnen volgen. 
Zowel het klassikaal als persoonlijk werkritme ligt hier aanzienlijk hoger dan in een specialisatiejaar van het BSO-

niveau. Er wordt getracht je als leerling te brengen op het niveau van de TSO-eindtermen voor o.a. talen, de 

wiskundige en wetenschappelijke vorming. Indien je in juni geslaagd bent voor het naamloos leerjaar, behaal je het 

diploma van het secundair onderwijs.  

Basisgedeelte (10u) 
2u Engels 

4u Project Algemene Vakken 

2u Levensbeschouwing 

2u Lichamelijke Opvoeding 

 
2de leerjaar 

1u Nederlands 
3u Frans 
3u Boekhouden 
2u Toegepaste Economie 
1u Kantoortechnieken 
8u Kantoortechnieken stage 
3u Toegepaste Informatica 
3u Dactylografie 

 
3de leerjaar 

2u PAV 
3u Frans 
1u Engels 
6u Toegepaste Economie 
12u Toegepaste Economie 
stage 

 
3de leerjaar 

 
1ste leerjaar 

1u Nederlands 
3u Frans 
4u Boekhouden 
2u Toegepaste Economie 
4u Kantoortechnieken 
4u Kantoortechnieken stage 
2u Toegepaste Informatica 
4u Dactylografie 
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GO! atheneum Tienen 

 
Gilainstraat 70 

3300 Tienen  

atheneumtienen.be 

tintelstroom.be  
facebook.com/ 
atheneumtienen 

 

 

OPENSCHOOLAVOND 

vrijdag 8 mei 2020 

van 18.00u tot 21.00u 

 

INSCHRIJVEN 

maandag 16 maart 2020 

doorlopend van 07.00u tot 16.25u 

vanaf 17 maart 2020 

elke werkdag van 08.00u tot 16.00u 

op woensdag tot 12.00u 

tijdens de zomervakantie 

t.e.m. 3 juli 2020 

van 10.00u tot 12.00u en van 14.00u tot 16.00u 
(dinsdag en donderdag ook van 18.00u tot 20.00u) 

vanaf 17 augustus 2020 

van 10.00u tot 12.00u en van 14.00u tot 16.00u 
(dinsdag en donderdag ook van 18.00u tot 20.00u) 


