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Het GO! atheneum Ieper biedt zowel een waaier aan ASO (algemeen vormend) studierichtin-
gen als TSO (technisch secundair) richtingen aan.    
Het GO! atheneum Ieper gaat voor maximale leerwinst voor iedere leerling en biedt  
kwaliteitsonderwijs in: 
 wat je leert op school kennis, vaardigheden, competenties of de leerinhouden  

gebaseerd op de leerplannen van het GO! 
 hoe je je voelt op school of het welbevinden van elke leerling 
 hoe je leerproces wordt georganiseerd, begeleid en opgevolgd door vakbekwame leer-

krachten voor  wie een leerling geen nummer is maar een individu. 
Bovendien streven we naar een continue verbetering door enerzijds een interactieve relatie 
met alle schoolparticipanten aan te moedigen en door anderzijds kritisch in te spelen op pe-
dagogische vernieuwingen.  
 
Het beleid van het GO! atheneum Ieper is in de eerste plaats gericht op het welbevinden en 
de leerkansen van al onze leerlingen. Ons doel is onze leerlingen begeleiden in hun leer- en 
groeiproces tot verdraagzame en democratische maar ook kritische en mondige burgers die 
dankzij hun kennis en vaardigheden een kwaliteitsvol leven kunnen uitbouwen op zowel per-
soonlijk als professioneel vlak. 
 
We hebben een duidelijke visie op sport en beweging  en hebben naast onze studierichting 
TSO LOSP drie uur extra sportvakken geïntegreerd in twee ASO-studierichtingen: Weten-
schappen en  Humane Wetenschappen. Met de optie sport richten we ons in het bijzonder 
naar jongeren die zowel studiegericht als sportminded zijn. De optie sport realiseert de vor-
mingsdoelen waarbij een intense lichaamsbeweging een extra motivatie betekent voor hun 
studieloopbaan. 
 
Als deze manier van opvoeden en omgaan met jongeren u aanspreekt, dan bent u bij ons aan 
het goede adres: het GO! atheneum Ieper, een groene campus aan de stadsrand waar het 
goed is om te leren én te groeien. 
 
Trees Marrecau  
Directeur 

Curriculum 

Voorwoord 
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Studierichtingen - Lessentabellen 

Algemeen secundair onderwijs * ASO 

2de GRAAD 

Economie (optie talen of wiskunde) 
Latijn (optie talen of wiskunde) 

Wetenschappen (optie project of sport) 
Humane Wetenschappen (optie project of sport) 

Lln.  behalen het  
getuigschrift van de  

tweede graad van het 
secundair onderwijs 

3de GRAAD 

  
Economie - Moderne Talen 

Economie - Wiskunde 

Humane Wetenschappen 

Humane Wetenschappen optie sport 
Latijn - Moderne Talen 

Latijn - Wiskunde 

Wetenschappen - Wiskunde 

Wetenschappen - Wiskunde optie sport 
  

Lln. behalen het  
diploma secundair  

onderwijs. 
In de richting economie 

behalen de lln. het 
attest van  

bedrijfsbeheer. 

Technisch secundair onderwijs * TSO 

2de GRAAD 
Handel 

Lichamelijke Opvoeding/Sport 

Lln.  behalen het  
getuigschrift van de  

tweede graad van het 
secundair onderwijs 

3de GRAAD 
Handel 

Lichamelijke Opvoeding/Sport 

Lln. behalen het  
diploma secundair  

onderwijs en het attest 
van bedrijfsbeheer. 

LET OP 
Bij 3, 4, 5 en 6 TSO geldt er een inschrijvingsstop vanaf 28 leerlingen. 
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Economie 

Zelfs al halen thema’s zoals inflatie, begroting of concurrentiekracht weinig clicks 
op populaire jongerensites, het hoeft geen reden te zijn om niet voor economie te 
kiezen. 
Op onze school wordt het vak economie immers op een boeiende en creatieve 
wijze aangeleerd met gebruik van de modernste leermiddelen en vooruitstreven-
de lesmethodes. 
Jongeren die bij ons voor een economische vorming kiezen, hebben gegarandeerd 
een mooie toekomst voor zich, zowel naar hogere studies toe als naar de arbeids-
markt waar heel wat openstaande jobs een economische scholing vereisen. 
Administratief bediende, directiesecretariaat, bankbediende, verzekeringsmakelaar, boekhouder, sales 
manager, medewerker public relations, marketingmanager, fiscalist, winkeluitbater, zelfstandig onderne-
mer, leerkracht economische vakken, allen hebben ze dezelfde basis: een economische opleiding. Zelfs 
mensen in niet-economische beroepen hebben baat bij een reeks economische basisvaardigheden.  
Economie is boeiend, modern, toekomstgericht, hip en noodzakelijk!  
 
 

Latijn 

‘Latijn, wat kan je daar nu mee doen?’   
Deze en vele andere vragen zal je ooit wel eens te horen krijgen tijdens 
je opleiding Latijn. Het antwoord is niet zo eenvoudig, maar zonder eni-
ge twijfel positief.  
Latijn is niet zo maar een taalvak: het is een vak waarbij het volledige 
verstand en alle vaardigheden worden aangesproken. Waar andere 
taalvakken stoppen bij het verwerven van de taal, gaat Latijn verder.  Je 
leert naast de evolutie en de opbouw van de taal, ook de cultuur ken-
nen waar onze maatschappij nog altijd op gebaseerd is. Je leert verban-
den zoeken tussen heel wat verschillende informatie. Bombastische verhalen over roem en eer worden 
afgewisseld met poëtische teksten over liefde en lust - en telkens zal je elementen herkennen uit de ei-
gen tijd. Latijn is geen losse flodder of een versteend curiosum: het is niet alleen het kader rond vakken 
als Frans en geschiedenis, maar ook een rechtstreekse basis voor bijvoorbeeld Rechten of Geneeskunde. 
  
Bovenal leer je in Latijn structureren, toepassen en out of the box denken: het zijn deze eigenschappen 
die van een goede leerling een voortreffelijke student zullen maken.   
Latijn leeft! En al wie dat niet zou geloven, moet dit zeker zelf komen ontdekken!  
 
 

Humane Wetenschappen 

Humane Wetenschappen is een ideale richting voor wie geïnteresseerd is in 
mens en samenleving.  
In gedragswetenschappen gaat het over de mens als individu, bijvoorbeeld het 
ontwikkelen van een persoonlijkheid en identiteit, het ontstaan en de functies 
van emoties, de evolutie van kind tot volwassene, … Maar ook de mens als lid 
van de samenleving komt aan bod, bijvoorbeeld z’n rol in het gezin, op school, 
in de vriendengroep, of er wordt uitgelegd hoe samenlevingsverbanden ont-
staan en evolueren en wat de impact ervan is op de mensen. 

Algemeen Secundair Onderwijs 
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In cultuurwetenschappen staat de maatschappij centraal. 
De politieke, sociale, economische, juridische en culturele aspecten komen aan 
bod. Er is aandacht voor (massa)media, kunst, andere culturen, maar ook voor 
politieke organisatievormen, filosofie, actuele vraagstukken en mensweten-
schappelijke onderzoeksmethoden. 
Na het beëindigen van deze studierichting, kan je zowel aan de Universiteit als 
Hogeschool verder studeren, met uitzondering van de exact-wetenschappelijke 
richtingen. Vaak wordt gekozen voor studierichtingen als maatschappelijk werk, 
(ortho)pedagogie, onderwijs, criminologie, politieke en sociale wetenschappen, psychologie, journalistiek, 
public relations, … 
 
 
 

Wetenschappen 

Wie een studierichting met wetenschappen of wiskunde kiest moet een ruime 
belangstelling en een zekere aanleg hebben voor wiskunde.  
Je verwerft een logische werk- en denkmethode en moet de nodige werkkracht 
en kritische geest ontwikkelen om verder te studeren in het hoger onderwijs.  
Het gebruik van ICT en grafische rekentoestellen is een constante. 
Je wordt ideaal voorbereid op een opleiding met wiskundige en wetenschappelijke 
inslag. Van master in de wiskunde tot wetenschappelijk professionele bachelor beho-
ren tot de mogelijkheden. 
 
 
 
 

Optie SPORT in Wetenschappen en Humane Wetenschappen 

Leerlingen die kiezen voor Wetenschappen en Humane wetenschappen 
krijgen de mogelijkheid om te kiezen voor 5/6 uur sport. Slagen in deze 
sportafdeling vergt zeker de nodige aanleg, positieve studiehouding en 
doorzettingsvermogen. 

 

Uren per week 3de jaar 4de jaar 5/6de jaar 

Balsport—terugslagsport 2 2 2 

Zwemmen 1 1 1 

Atletiek 1 1 1 

Gymnastiek - - 1 

Gymnastiek—ritmiek 1 1 - 

Ritmiek— Recreatiesport - - 1 
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Het TSO wil de leerlingen naast een brede algemene vorming ook de basisbegrippen bijbrengen van een 
aantal hedendaagse technieken. 
Met een diploma behaald in het TSO heb je de keuze: je kan meteen gaan werken of je kan nog verder 
studeren in het hoger onderwijs. 
 

Handel 

Kiezen voor handel is kiezen voor inzicht in de commerciële wereld om je heen, 
met tal van carrièremogelijkheden in de handel, de kantoorwereld, de diensten-
sector en de logistieke sector.  Naast een theoretische benadering van de techniek 
wordt hier ook aandacht besteed aan praktijkoefeningen. Deze studierichting 
vormt na de derde graad een voorbereiding op het beroepsleven, maar geeft nog 
de mogelijkheid om verder te studeren in het hoger onderwijs of in een specialisa-
tiejaar. 
 
 

Lichamelijke opvoeding - sport 

Misschien ben je wel sportief, misschien wil je van sport je leven maken. Dan ben je in de sportrichting 
aan het goede adres. Kiezen voor Lichamelijke opvoeding - sport is kiezen voor 10 uur bewegen, maar ook 
voor een gevarieerd pallet aan algemene vakken met accenten op biologie en economie. De optie LO-
sport combineert dus een algemene vorming met een doorgedreven sportopleiding. Ook deze richting 
biedt tal van toekomstmogelijkheden zoals sportleraar, kinesist, monitor, brandweerman,… 
 
 

Technisch Secundair Onderwijs 

Uren per week 3de jaar 4de jaar 5de jaar 6de jaar 

Zwemmen 2 2 2 1 

Atletiek 2 2 2 2 

Gymnastiek 2 2 2 2 

Ritmiek -  vrijetijdsrelevante sporten 1 1 1 1 

Zelfverdediging 0,5 0,5 1 1 

Voetbal 1 0,5 1 0,5 

Basketbal 0,5 1 0,5 1 

Badminton 0,5 0,5 0,5 0,5 

Handbal 1 0,5 1 0,5 

Volleybal 0,5 1 0,5 1 

Tafeltennis - - 0,5 0,5 

Fysiologie van de beweging - - 2 2 

Theorie 1 1 2 2 

Toegepaste Natuurwetenschappen 1 1 - - 

Stage/GIP - - - 1 

GWP - Adventure Ski       
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Tweede graad ASO - Economie 

Basisvorming 1e leerjaar 2e leerjaar 

AV Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer 2 2 

AV Nederlands 4 4 

AV Frans 3 3 

AV Engels 3 3 

AV Wiskunde 4 4 

AV Aardrijkskunde 1 1 

AV Geschiedenis 2 2 

AV Biologie 1 1 

AV Chemie 1 1 

AV Fysica 1 1 

AV Lichamelijke opvoeding 2 2 

Totaal 24 24 

        

Fundamenteel gedeelte 1e leerjaar 2e leerjaar 

AV Economie 4 4 

Totaal 4 4 

        

Complementair gedeelte 1e leerjaar 2e leerjaar 

Optie Talen 

Actief leren met ICT 1 1 

AV Frans 2 1 

AV Engels 1 1 

AV Duits 0 1 

Optie Wisk Wet 

AV Wiskunde 1 1 

AV Fysica 1 1 

AV Chemie 1 1 

AV Duits 0 1 

Actief leren met ICT 1 - 

  Totaal 4 4 

        

  Algemeen Totaal 32 32 
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Tweede graad ASO - Latijn 

Basisvorming 1e leerjaar 2e leerjaar 

AV Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer 2 2 

AV Nederlands 4 4 

AV Frans 3 3 

AV Engels 3 3 

AV Wiskunde 4 4 

AV Aardrijkskunde 1 1 

AV Geschiedenis 2 2 

AV Biologie 1 1 

AV Chemie 1 1 

AV Fysica 1 1 

AV Lichamelijke opvoeding 2 2 

Totaal 24 24 

        

Fundamenteel gedeelte 1e leerjaar 2e leerjaar 

AV Latijn 4 4 

Totaal 4 4 

        

Complementair gedeelte 1e leerjaar 2e leerjaar 

Optie Talen 

Actief leren met ICT 1 1 

AV Frans 2 1 

AV Engels 1 1 

AV Duits 0 1 

Optie Wisk Wet 

AV Wiskunde 1 1 

AV Fysica 1 1 

AV Chemie 1 1 

AV Duits 0 1 

Actief leren met ICT 1 - 

  Totaal 4 4 

        

  Algemeen Totaal 32 32 
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Tweede graad ASO - Humane Wetenschappen 

Basisvorming 1e leerjaar 2e leerjaar 

AV Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer 2 2 

AV Nederlands 4 4 

AV Frans 3 3 

AV Engels 3 3 

AV Wiskunde 4 4 

AV Aardrijkskunde 1 1 

AV Geschiedenis 2 2 

AV Biologie 1 1 

AV Chemie 1 1 

AV Fysica 1 1 

AV Lichamelijke opvoeding 2 2 

Totaal 24 24 

      

Fundamenteel gedeelte 1e leerjaar 2e leerjaar 

AV Gedragswetenschappen 2 2 

AV Cultuurwetenschappen 2 2 

Totaal 4 4 

      

Complementair gedeelte 1e leerjaar 2e leerjaar 

Optie Project = 1e lj 

Optie Talen = 2e lj 

Actief leren met ICT 0 1 

AV Frans 0 1 

AV Engels 0 1 

AV Duits 0 1 

Project 4 0 

Optie Sport 
Actief leren met ICT 1 1 

AV Lichamelijke opvoeding—sport 3 3 

  Totaal 4 4 

        

  Algemeen Totaal 32 32 
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Tweede graad ASO - Wetenschappen 

Basisvorming 1e leerjaar 2e leerjaar 

AV Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer 2 2 

AV Nederlands 4 4 

AV Frans 3 3 

AV Engels 3 3 

AV Wiskunde 4 4 

AV Aardrijkskunde 1 1 

AV Geschiedenis 2 2 

AV Biologie 1 1 

AV Chemie 1 1 

AV Fysica 1 1 

AV Lichamelijke opvoeding 2 2 

Totaal 24 24 

      

Fundamenteel gedeelte 1e leerjaar 2e leerjaar 

AV Wiskunde 1 1 

AV Biologie 1 1 

AV Fysica 1 1 

AV Chemie 1 1 

Totaal 4 4 

Complementair gedeelte 1e leerjaar 2e leerjaar 

Optie Project Project 4 n.v.t. 

Optie Sport 

AV Lichamelijke opvoeding—sport 3 3 

Actief leren met ICT 1 1 

  Totaal 4 4 

        

  Algemeen Totaal 32 32 
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Tweede graad TSO - Handel 2.0 

Basisvorming 1e leerjaar 2e leerjaar 

AV Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer 2 2 

AV Nederlands 4 4 

AV Frans 2 2 

AV Engels 2 2 

AV Wiskunde 3 3 

AV Aardrijkskunde 1 1 

AV Geschiedenis 1 1 

AV Natuurwetenschappen 1 1 

AV Lichamelijke opvoeding 2 2 

Totaal 18 18 

      

Specifiek gedeelte 1e leerjaar 2e leerjaar 

TV Toegepaste economie 7 7 

TV Kantoortechnieken 1 1 

TV Dactylografie / Toegepaste Informatica 2 2 

TV Verkoop 1 1 

AV Engels 1 1 

Totaal 12 12 

      

Complementair gedeelte 1e leerjaar 2e leerjaar 

AV Frans 1 1 

Actief leren met ICT 1 1 

Totaal 2 2 

      

Algemeen Totaal 32 32 

LET OP 
Bij 3 TSO (Handel en LOSP) geldt er een inschrijvingsstop vanaf 28 leerlingen. 
Bij 4 TSO (Handel en LOSP) geldt er een inschrijvingsstop vanaf 28 leerlingen. 
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Tweede graad TSO - LO sport 

Basisvorming 1e leerjaar 2e leerjaar 

AV Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer 2 2 

AV Nederlands 4 4 

AV Frans 2 2 

AV Engels 2 2 

AV Wiskunde 3 3 

AV Aardrijkskunde 1 1 

AV Geschiedenis 1 1 

Totaal 15 15 

      

Specifiek gedeelte 1e leerjaar 2e leerjaar 

AV Sport 13 13 

AV Biologie 1 1 

AV Chemie 1 1 

AV Fysica 1 1 

Totaal 16 16 

      

Complementair gedeelte 1e leerjaar 2e leerjaar 

Project 1 1 

Totaal 1 1 

      

Algemeen Totaal 32 32 

LET OP 
Bij 3 TSO (Handel en LOSP) geldt er een inschrijvingsstop vanaf 28 leerlingen. 
Bij 4 TSO (Handel en LOSP) geldt er een inschrijvingsstop vanaf 28 leerlingen. 
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Derde graad ASO Economie Moderne Talen 
Derde graad ASO Economie Wiskunde 

Basisvorming 1e leerjaar 2e leerjaar 

AV Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer 2 2 

AV Nederlands 4 4 

AV Frans 3 3 

AV Engels 2 2 

AV Wiskunde 3 3 

AV Aardrijkskunde 1 1 

AV Geschiedenis 2 2 

AV Natuurwetenschappen 2 2 

AV Lichamelijke opvoeding 2 2 

Totaal 21 21 

      

Fundamenteel gedeelte Economie Moderne Talen 1e leerjaar 2e leerjaar 

AV Economie 4 4 

AV Duits 2 2 

AV Engels 1 1 

AV Frans 1 1 

Fundamenteel gedeelte Economie Wiskunde 1e leerjaar 2e leerjaar 

AV Economie 4 4 

AV Wiskunde 4 4 

Totaal 8 8 

      

Complementair gedeelte Economie Moderne Talen 1e leerjaar 2e leerjaar 

Project 2 2 

AV Socio- Economische  Aardrijkskunde 1 1 

Complementair gedeelte Economie Wiskunde 1e leerjaar 2e leerjaar 

Project 2 2 

AV Duits 1 1 

Totaal 3 3 

      

Algemeen Totaal 32 32 
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Basisvorming 1e leerjaar 2e leerjaar 

AV Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer 2 2 

AV Nederlands 4 4 

AV Frans 3 3 

AV Engels 2 2 

AV Wiskunde 3 3 

AV Aardrijkskunde 1 1 

AV Geschiedenis 2 2 

AV Natuurwetenschappen / AV Fysica - Chemie - Biologie 2/3 2/3 

AV Lichamelijke opvoeding 2 2 

Totaal 21/22 21/22 

      

Fundamenteel gedeelte Latijn  Moderne Talen 1e leerjaar 2e leerjaar 

AV Latijn 4 4 

AV Duits 2 2 

AV Engels 1 1 

AV Frans 1 1 

Fundamenteel gedeelte Latijn Wiskunde 1e leerjaar 2e leerjaar 

AV Latijn 4 4 

AV Wiskunde 4 4 

Totaal 8 8 

      

Complementair gedeelte Latijn Moderne Talen 1e leerjaar 2e leerjaar 

AV Informatica 1 1 

AV Socio-Economische Aardrijkskunde 1 1 

AV Esthetica 1 1 

Complementair gedeelte Latijn Wiskunde 1e leerjaar 2e leerjaar 

AV Fysica 1 1 

AV Chemie 1 1 

Totaal 3/2 3/2 

      

Algemeen Totaal 32 32 

Derde graad ASO Latijn Moderne Talen 
Derde graad ASO Latijn Wiskunde 
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Derde graad ASO Humane Wetenschappen 

Basisvorming 1e leerjaar 2e leerjaar 

AV Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer 2 2 

AV Nederlands 4 4 

AV Frans 3 3 

AV Engels 2 2 

AV Wiskunde 3 3 

AV Aardrijkskunde 1 1 

AV Geschiedenis 2 2 

AV Natuurwetenschappen 2 2 

AV Lichamelijke opvoeding 2 2 

Totaal 21 21 

      

Fundamenteel gedeelte 1e leerjaar 2e leerjaar 

AV Gedragswetenschappen 4 3 

AV Cultuurwetenschappen 3 4 

Totaal 7 7 

      

Complementair gedeelte 1e leerjaar 2e leerjaar 

AV Duits 1 1 

AV Esthetica 1 1 

AV Socio- Economische  Aardrijkskunde 1 1 

Complementair gedeelte optie sport 1e leerjaar 2e leerjaar 

AV Lichamelijke opvoeding—sport 4 4 

Totaal 3/4 3/4 

      

Algemeen Totaal 32/33 32/33 
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Derde graad ASO Wetenschappen Wiskunde 

Basisvorming 1e leerjaar 2e leerjaar 

AV Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer 2 2 

AV Nederlands 4 4 

AV Frans 3 3 

AV Engels 2 2 

AV Wiskunde 3 3 

AV Aardrijkskunde 1 1 

AV Geschiedenis 2 2 

AV Chemie 1 1 

AV Fysica 1 1 

AV Biologie 1 1 

AV Lichamelijke opvoeding 2 2 

Totaal 22 22 

      

Fundamenteel gedeelte 1e leerjaar 2e leerjaar 

AV Wiskunde 4 4 

AV Fysica 1 1 

AV Chemie 1 1 

AV Biologie 1 - 

AV Fysische Aardrijkskunde - 1 

Totaal 7 7 

      

Complementair gedeelte 1e leerjaar 2e leerjaar 

AV Duits 1 1 

AV Informatica 1 1 

AV Biologie - 1 

AV Fysische Aardrijkskunde 1 - 

Complementair gedeelte optie sport 1e leerjaar 2e leerjaar 

AV Lichamelijke opvoeding—sport 4 4 

Totaal 3/4 3/4 

      

Algemeen Totaal 32/33 32/33 
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Derde graad TSO Handel 

Basisvorming 1e leerjaar 2e leerjaar 

AV Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer 2 2 

AV Nederlands 3 3 

AV Frans 2 2 

AV Engels 2 2 

AV Wiskunde 2 2 

AV Aardrijkskunde 1 1 

AV Geschiedenis 1 1 

AV Lichamelijke opvoeding 2 2 

Totaal 15 15 

      

Specifiek gedeelte 1e leerjaar 2e leerjaar 

AV Frans 1 1 

AV Engels 1 1 

AV Economie - 2 

TV Boekhouding 4 2 

TV Dactylografie / Toegepaste Informatica 2 2 

TV Toegepaste economie - Recht en Wetgeving 4 - 

TV Toegepaste economie - Bedrijfseconomie 2 - 

TV Toegepaste economie - Logistiek en distributie - 5 

TV Verkoop 1 2 

TV Toegepaste Informatica 2 - 

PV/TV Stage toegepaste economie/verkoop - 2 

Totaal 17 17 

      

Algemeen Totaal 32 32 

LET OP 
Bij 5 TSO (Handel en LOSP) geldt er een inschrijvingsstop vanaf 28 leerlingen. 
Bij 6 TSO (Handel en LOSP) geldt er een inschrijvingsstop vanaf 28 leerlingen. 
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Derde graad TSO LO sport 

Basisvorming 1e leerjaar 2e leerjaar 

AV Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer 2 2 

AV Nederlands 3 3 

AV Frans 2 2 

AV Engels 2 2 

AV Wiskunde 2 2 

AV Aardrijkskunde 1 1 

AV Geschiedenis 1 1 

Totaal 13 13 

      

Specifiek gedeelte 1e leerjaar 2e leerjaar 

AV Toegepaste economie 3 3 

AV Theorie van de sport 2 2 

AV Fysiologie van de sport 2 2 

AV Sport 12 11 

AV Stage sport - 1 

Totaal 19 19 

      

Algemeen Totaal 32 32 

LET OP 
Bij 5 TSO (Handel en LOSP) geldt er een inschrijvingsstop vanaf 28 leerlingen. 
Bij 6 TSO (Handel en LOSP) geldt er een inschrijvingsstop vanaf 28 leerlingen. 
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In de pers... 
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Centrum voor leerlingenbegeleiding 

Het CLB is een door de overheid gefinancierde dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en school-
directies een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. Het CLB waakt over het welbe-
vinden van leerlingen en speelt een belangrijke rol bij de contacten tussen leerlingen, ouders, school, 
welzijns– en gezondheidsinstellingen. In het CLB Westhoek werken verschillende disciplines samen in een 
team: een arts, een psycho-pedagogisch consultant (psycholoog [ortho-]pedagoog), een maatschappelijk 
werker en een verpleegkundige. 
De begeleiding van de leerlingen door het Centrum voor Leerlingenbegeleiding situeert zich binnen vier 
begeleidingsdomeinen: 
 leren en studeren 
 onderwijsloopbaan 
 preventieve gezondheidszorg 
 psychisch en sociaal functioneren 
 
 
 

Cel leerlingenbegeleiding 

Directie, leerkrachten en medewerkers van het CLB komen geregeld bijeen om problemen die zich voor-
doen met leerlingen te bespreken. Samen wordt voor elke situatie naar een passende oplossing gezocht. 
 
 

De leerlingenraad is een groep van enthousiaste leerlingen, onder leiding van een of meerdere leer-
krachten, die zich inzet om het de leerlingen van de school zo goed mogelijk naar hun zin te maken. De 
leerlingenraad vertegenwoordigt de leerlingen naar de school toe, via de leerlingenraad hebben de leer-
lingen een formele spreekbuis naar de directie toe en krijgen ze de kans om projecten op een zelfstandi-
ge manier uit te werken. 
 
Enkele voorbeelden van projecten: 
 Valentijnsactie 
 Organisatie van themadagen 
 Winkeltje met producten van de wereldwinkel 

De meerwaarde van het GO! atheneum 

Leerlingenbegeleiding 

Leerlingenraad 
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De school kan niet voor alle kosten instaan. Voor bepaalde activiteiten waaraan een leerling deelneemt is 
de school genoodzaakt een minimale bijdrage te vragen aan de ouders. De kostprijs wordt zoveel mogelijk 
beperkt en soms worden activiteiten gesponsord door de vriendenkring van het GO! atheneum Ieper
(Voka). 
 
Enkele kosten: 
 fotokopieën .................................................... € 0,05 per kopie 
 huur boeken ................................................... € 5 per boek 
 werkboeken .................................................... € 5 à € 30 per boek 
 T-shirt school .................................................  € 7 
 agenda ............................................................ € 7 
 taakbladen ...................................................... € 1,50 
 huur boekenkastje (vrijblijvend) ...............      € 15 + € 10 waarborg 
 sportuitrusting   ............................................. € 80 à € 100   

(2 T-shirts, 2 sportbroekjes, fluohesje en veters) 

Kostprijs 



 

 

24 

De openleeromgeving Smartschool + Skore 

Als elektronische leeromgeving biedt Smartschool tal van mogelijkheden om het leren vlotter, aangena-
mer en interactiever te maken. Van eenvoudige bestandswisseling over een jaar– en vakoverschrijdend 
portfolio tot het raadplegen van de resultaten op taken en toetsen: het kan allemaal met Skore/
Smartschool.  
Ook ouders kunnen via een eigen account en paswoord gebruik maken van de mogelijkheden van de 
leeromgeving.  
Voor meer informatie kan je terecht op www.smartschool.be 
 
 

Leuker leren met het SMART Board 

Het SMART Board of interactieve whiteboard helpt via energieke presentaties om een visueel en dyna-
misch onderwijs te geven. 
Het SMART Board wordt aangesloten op de computer en een projector waardoor het beeldscherm ge-
projecteerd wordt. Iedere computerapplicatie kan bediend en geactiveerd worden vanaf het scherm van 
het SMART Board. De leerkracht schrijft in digitale inkt en bewaart de gemaakte notities voor later. 
 
 

ICT-materiaal 

Door gebruik van ICT (iPad, computer, laptop, beamer) kan het lesgeven veel gestructureerder gebeuren. 
De leerstof kan verduidelijkt worden door een visuele factor: fotomateriaal, videobeelden, animaties, ... 

Het GO! atheneum Ieper gaat digitaal 
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Uniek project: Ghana met inleefreis naar partnerschool 

Een interculturele dialoog tussen jongeren met als doel wederzijdse kennis van cultuur en respect voor 
elkaar. De leerlingen die meegaan op inleefreis fungeren als ambassadeur om een boodschap van respect, 
vrede en vriendschap uit te dragen in onze school en Ieper. 
 
 

Minionderneming 

De laatstejaars uit TSO Handel richten elk jaar een minibedrijfje op. De 
bedoeling is om hun theoretische kennis aan te vullen met praktijkerva-
ring op het vlak van de oprichting, het beheer en de administratie van 
een klein bedrijf. Precies zoals het er in het echte bedrijfsleven aan toe-
gaat, maar dan op jongerenschaal. Ze werken met “echt” geld en verko-
pen een “echt” product. Immers, jong geleerd is oud gedaan! 

Psychiatrieproject ‘Open vensters’ 

In het GO! atheneum Ieper organiseren we al jaren een psychiatrieproject: ‘Open vensters’. Wat zijn de 
bedoelingen? In confrontatie met zichzelf leren de leerlingen de psychologie en psychiatrie kennen. Ze 
ontdekken dat psychische ziektes iedereen kunnen overvallen en dat de taboesfeer rond psychiatrie men-
sen discrimineert. In de concrete omgang met zieken ontdekken jongeren hun vermogen tot meevoelen 
en meeleven. 
 

Project solliciteren of verder studeren 

Wat na het humanioraleven? Werk zoeken of verder studeren? Welk werk of welke studies vat ik aan? 
Solliciteren of een kot zoeken? In het GO! atheneum is er begeleiding en sturing.  
 

Projecten 
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London, derde graad  

Om de twee jaar richt het GO! atheneum een didactische uit-
stap in naar de metropool London voor de leerlingen van de 
derde graad. Deze uitstap is zeer populair bij de leerlingen én 
leerkrachten. Op deze vierdaagse excursie maken de leer-
lingen kennis met de grootstad in al zijn aspecten. We bezoe-
ken niet alleen de culturele hoogtepunten zoals het British 
Museum, the Globe, Piccadilly Circus, Madame Tussauds, … 
maar ook de veel bezochte markt in Camden Town staat op 
het programma. Bijkomend voordeel is dat leerlingen in 
groepjes van drie of vier bij een gastgezin logeren. Een echte 
aanrader voor elke anglofiel! 

GWP Zuid-Oost Engeland / Picardië, tweede graad (afwisselend) 

Wat kunnen leerlingen verwachten van de driedaagse excursie naar Zuid-Oost Engeland? Een bezoekje 
aan het ‘liefdesnestje’ van prins George van Wales (Royal Pavillion) staat ongetwijfeld op het programma 
alsook het slagveld en de abdij van de ‘Slag bij Hastings’ (1066) komen uitgebreid aan bod, verder zeker 
ook nog Smuggler’s Adventure en Hastings Castle in Hastings,…. Ook de literairen worden niet aan hun lot 
over gelaten: de verhalen van Geoffrey Chaucher en de ‘Canterbury Tales’ worden op zeer aanschouwelij-
ke manier aan de man gebracht in Canterbury. Voor de sportievelingen onder ons voorzien we twee stevi-
ge wandelingen in Devil’s Dyke en Beachy Head, wat adembenemende uitzichten oplevert. Bijkomend 
voordeel is dat leerlingen in groepjes van drie of vier bij een gastgezin logeren, wat hun algemene taalbe-
heersing alleen maar ten goede komt. Kortom, een culturele, literaire én sportieve GWP waar leerlingen 
nog jaren later met veel plezier aan zullen terugdenken! 

Wat kunnen leerlingen verwachten van de excursie naar Picardië, de 
streek ten zuiden van de Nord-Pas-de-Calais? We bezoeken de stad 
Albert (volledig platgebombardeerd tijdens WOI en heropgebouwd 
in art-decostijl), zijn neo-byzantijnse basiliek met de gouden Madon-
na én zijn museum. Wij houden halt bij andere tot de verbeelding 
sprekende slagvelden van de Somme, zoals Lochnagar Crater en de 
Memorials van Beaumont-Hamel en Thiepval. In Naours stellen we 
vast dat de mensen uit de streek zich ook in andere perioden van de 
geschiedenis wekenlang schuilhielden in oude ondergrondse steen-
groeven.  Natuurlijk mag de stad Amiens, met de grootste gotische 
kathedraal van Frankrijk, niet ontbreken. Ook het sprookjeskasteel 
van Pierrefonds, het indrukwekkende paleis van Compiègne en de 
omliggende bossen staan op het programma. 
We genieten nog meer van de natuur langs de kronkelende Somme 
en haar beroemde baai, waar we vogels spotten in het natuurreser-
vaat Marquenterre en op zoek gaan naar de kolonie zeehonden van 
Le Hourdel, met tussenin nog een hapje geschiedenis in het middel-
eeuwse stadje Saint-Valéry-sur-Somme. 
Drie dagen cultuur en natuur, activiteiten en samenleven, unieke 
ervaringen opdoen en onuitwisbare herinneringen vastleggen voor 
later! 



 

 

27 

GWP Sportafdeling te Sy, 4de jaar sport 

Tijdens deze adventurestage krijgen de leerlingen niet alleen ontelbare buitensporttechnieken onder de 
knie. Deze week staat bovendien bol van de sportieve en uitdagende activiteiten waar zowel je conditio-
nele paraatheid als je sportattitude op de proef gesteld worden.    
Samenwerking, leergierigheid en teamspirit zijn de sleutelwoorden van deze prachtige GWP. 

Rome, derde graad 

De Romereis is een tweejaarlijkse reis voor alle leerlingen van 
de derde graad. In de paasvakantie wordt negen dagen in Rome 
en 6 dagen in Sorrento verbleven. Tijdens deze reis bestuderen 
we zowel de cultuur van het Oude Rome als van het heden-
daagse Italië: de talrijke archeologische overblijfselen worden 
afgewisseld met feeërieke pleintjes, musea en panorama’s. In 
Rome slapen we op een boogscheut van het pittoreske Piazza 
Navona, terwijl het hotel in Sorrento zicht op zee heeft. Kortom: 
de Romereis brengt een ideale mix van cultuur, kennis en zui-
derse gezelligheid. In de voorbereiding op deze reis leer je zelfs 
een aardig mondje Italiaans! 

Uitwisseling met Siegen, derde graad 

Al meer dan 20 jaar bestaat er een intense uitwisseling tussen het Peter
-Paul-Rubens-Gymnasium in zusterstad Siegen en het GO! atheneum. 
Op die manier worden onze leerlingen ondergedompeld in een heus 
talenbad en leren ze - alhoewel heel dichtbij - de Duitse ‘Lebensstil’ 
kennen. De leerlingen merken algauw dat de stereotype Duitser in 
‘Lederhose’ niet bestaat en alle mogelijke vooroordelen worden van de 
baan geschoven. 
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GWP Wintersportstage te Oostenrijk, 3de graad sport 

Tijdens deze ski- & snowboardstage krijgen de leerlingen de diverse technieken onder de knie. Tevens 
zullen ze uiteraard de specifieke wintersportsfeer kunnen opsnuiven. Voor velen is dit de unieke gelegen-
heid om met deze sport kennis te maken en wie weet krijgen ze de smaak wel echt te pakken. Een niet te 
missen stage in onze sportafdeling. 

Schoolsport 

Niet enkel binnen de schoolmuren van het GO! atheneum wordt er door de leerlingen stevig gesport. Ook 
tijdens woensdagmiddagactiviteiten zetten onze leerlingen hun beste beentje voor. Jaarlijks zijn we van de 
partij op alle schoolsportactiviteiten georganiseerd door de Ieperse Sportanimatie. Bij de start van het 
schooljaar staat ook de stadsloop Dwars door Ieper met stip op de kalender aangeduid. Resultaten nastre-
ven behoort natuurlijk bij de sport, ons zwemteam bvb graait nu al 6 jaar op rij de gouden medaille mee 
richting Minneplein. Al geldt bij al deze activiteiten uiteraard ook steeds de Olympische gedachte 
“deelnemen is belangrijker dan winnen”. 

Tevens nemen we deel aan een hele reeks sportcompetities georganiseerd door SVS (Stichting Vlaamse 
Schoolsport). Ook hier bewijzen onze leerlingen regelmatig dat we zeker niet moeten onderdoen voor de 
gerenommeerde sportscholen. Onder andere in handbal, veld - en minivoetbal, badminton en zwemmen 
waren we dit schooljaar succesvol actief. 

Sportafdeling Campus Minneplein GO! Ieper 
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Diverse pedagogische uitstappen,... 

 Nord-Pas-de-Calais 
 S.M.A.K Gent 
 Museum Dr. Guislain  
 Museum voor Schone Kunsten 
 REO veiling 
 Topsporters @ Campus Minneplein 
 Geologie Zuid-België 

Fitclass 

24 moderne fitnesstoestellen voor zowel cardio– als krachtoefeningen. Deze toestellen 
zijn ook na de schooluren onder professionele begeleiding beschikbaar op Campus 
Minneplein.  
Meer info op www.fitclass.be  

Olympiades 

Leerlingen van de tweede en derde graad secundair onderwijs kunnen elk jaar deelnemen aan verschillen-
de Vlaamse olympiades. De bedoeling van deze ‘olympische’ wedstrijden is enerzijds leerlingen te motive-
ren en te stimuleren om zich verder in de leerstof te verdiepen en anderzijds om een selectie te maken 
voor de Vlaamse delegatie voor de internationale olympiades. Er wordt op school aan diverse olympiades 
deelgenomen: 
 wiskunde 
 fysica 
 biologie 
 chemie 
 aardrijkskunde 
 Frans 
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ELKE SCHOOLDAG 
van 8u tot 17u of na afspraak 

 
ZOMERVAKANTIE 

van 1 tot 5 juli en van 16 tot 31 augustus 2016 
telkens van 9u tot 12u en van 13u tot 16u (of na afspraak) 

 

GO! atheneum Ieper 
Plumerlaan 26 - 8900 Ieper 

Tel  057 20 07 29 
Fax  057 21 79 02 
ka.ieper@g-o.be 

www.campusminneplein.be 

GO atheneum Ieper 

Sportafdeling Campus Minneplein GO! Ieper 

Contact - Inschrijven 
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