
Waarom kiezen voor
Campus Herzele?

Vernieuwde leeromgeving

De lessen vinden plaats in een volledig vernieuwde leeromgeving met 
een modulaire indeling, specifiek meubilair en alle verdere didactische 
voorzieningen die nodig zijn om onze projectmatige manier van lesgeven 
waar te maken.

Vlot bereikbaar met bus en trein
Onze school ligt op wandelafstand van het station van Herzele en de 
bussen van De Lijn stoppen haast voor de deur.

Mooie en goed uitgeruste sportaccommodatie
Je kan bij ons naar hartelust sporten, want naast de sportvelden van de 
gemeente hebben wij ook een recent vernieuwde en goed uitgeruste 
sporthal. We kozen niet zomaar voor de campus Herzele om er de 
KAZ-sportafdelingen in te richten.

Onze missie
Wij zijn een school met een hart, waar we samen bouwen aan jouw 
toekomst. Wij bieden kwalitatief onderwijs en streven ernaar het beste 
uit elke leerling te halen, rekening houdend met zijn individuele moge-
lijkheden en talenten. Daarnaast wil de school de leerlingen begeleiden 
in hun ontwikkeling tot zelfstandige en verantwoordelijke mensen met 
respect voor anderen.

De leerkracht als coach
Binnen onze vernieuwende aanpak werkt de leerkracht als een coach. Hij 
focust zich op het leerproces van elke leerling afzonderlijk.

BUB-les (Begeleid Uitdiepen of Bijschaven)

Elke week voorzien we BUB-lessen die je zelfstandig kan invullen. Je 
kan dan dieper ingaan op bepaalde delen van de leerstof of leerinhou-
den bijwerken onder begeleiding van jouw leerkracht.

Een unieke vakdoorbrekende aanpak
Op onze campus doorbreken we de opsplitsing van vakken en lesuren en 
laten jou de leerstof actiever en zelfstandiger verwerken.
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De Tramzate 9, 9550 Herzele - tel. atheneum 053 62 23 71

Voor de sprong 
naar het 

middelbaar!

Ben jij klaar?
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INSCHRIJVEN
Hoe digitaal inschrijven?
De inschrijvingsprocedure is omwille van de corona- 
crisis gewijzigd. We kozen ervoor om rechtstreeks 
digitaal in te schrijven. Dit kan vanaf heden via een 
link op de schoolwebsite www.atheneum-herzele.be 
of via onderstaande QR-code. 

Eenmaal het formulier is ingevuld en verzonden zal 
met u contact worden opgenomen om de verdere 
administratie af te handelen.

Vragen?
Neem contact op met de school op het nummer 
053 62 23 71 of per mail info@atheneum-herzele.be

Durf jij springen?
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Een lesweek omvat 32 uren. In de flexibele module zitten 
de vakken Nederlands, wiskunde, Frans, geschiedenis, 
aardrijkskunde en natuurwetenschappen vervat. Tijdens 
deze uren werk je in een vertrouwde leeromgeving, op 
jouw eigen tempo, de weekplanning af. Je gaat aan de slag 
met de aangeleverde tools en je neemt zelf jouw leren in 
handen. Je kan ook rekenen op je medeleerlingen. 

De evaluatie gebeurt aan de hand van permanente eva-
luatie. Op deze manier heeft het kernteam snel zicht op 
jouw mogelijkheden. Je werkt volgens jouw kunnen en het 
kernteam stimuleert jou om grenzen te verleggen.

Naast de vakken uit de flexibele module krijg je ook nog de 
vakken godsdienst of niet-confessionele zedeleer, lichame-
lijke opvoeding, muzikale opvoeding, plastische opvoeding, 
atelier en techniek. 

Er zijn telkens 2 leerkrachten in de klas om jou te begelei-
den en te ondersteunen om zo het maximale uit jezelf te 
halen.

We geloven dat het werken in groep een meerwaarde is 
voor het stimuleren van ieders talenten.

In de begeleidingsklas krijg je de kans om onder begelei-
ding de geziene leerstof in te studeren en door middel van 
de aanwezige klastools zoals de Chromebook, microscoop, 
atlas,... de weekplanning af te werken.

BUB-LES
(begeleid uitdiepen of bijschaven)
Tijdens deze uren werk je op jouw eigen tempo je weekplanning af, met je 
medeleerlingen of individueel.
De leerkrachten zijn er om jou 
te begeleiden indien je dat wenst. 
Er is zowel ruimte voor uitdieping als voor ondersteuning voor elk vak.

OPTIES
(te kiezen naar jouw interesses)
Latijn
Sport
Mens 
STEM

COACHING

BASISVORMING
(identiek voor alle eerste jaars)
Cluster Taal & cultuur
   Engels - Frans - Nederlands
   Geschiedenis

Cluster Wetenschappen & techniek
  Aardrijkskunde - Techniek 
  Natuurwetenschappen
  Wiskunde

Godsdienst of zedeleer
Lichamelijke opvoeding
MO
PO
Atelier
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E-OPENDEUR
Dinsdag 28 april 2020 vanaf 19.00 uur

Hoe deelnemen?

• Klik op de inlogcode van uw keuzerichting 
en ontmoet jouw leerkrachten in de meet 
& greet

• U kunt inloggen vanaf 18.30 uur 

• Ga naar de schoolwebsite en kies voor 
het tabblad e-OPENDEUR

Volg ons op onze website

atheneumherzele
kaztaars

ath.herzele
KazKlas
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