Waarom kiezen voor
Campus Herzele?
1

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 de individuele mogelijkheden en talenten. Daarnaast wil de school de leerlingen begeleiden
in hun ontwikkeling tot zelfstandige en verantwoordelijke mensen met
respect voor anderen.

INSCHRIJVEN

Hoe digitaal inschrijven voor
schooljaar 2022-2023?

De inschrijvingsprocedure verloopt omwille van de
coronacrisis maximaal digitaal. Dit kan vanaf heden
via een link op de schoolwebsite:
www.atheneum-herzele.be of via onderstaande

2 Een unieke vakdoorbrekende aanpak
Op onze campus doorbreken we de opsplitsing van vakken en lesuren en
laten jou de leerstof actiever en zelfstandiger verwerken.

3 De leerkracht als coach
Binnen onze vernieuwende aanpak werkt de leerkracht als een coach.
Met de focus op het leerproces van elke leerling afzonderlijk én het
zelfsturend, gedifferentieerd leren.

4 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 leerinhouden bijwerken onder begeleiding van jouw leerkracht.

5 Mooie en goed uitgeruste sportaccommodatie
Je kan bij ons naar hartenlust sporten, want naast de sportvelden van
de gemeente hebben wij ook een recent vernieuwde en goed uitgeruste
sporthal. We maken van Campus Herzele een sportcampus. Momenteel
bouwen we aan de buitenterreinen.

6 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.

7 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 de projectmatige manier van lesgeven
waar te maken.

8 Chromebooks
De school zet binnen het gepersonaliseerd en zelfsturend traject sterk in
op het gebruik van de Chromebook. Alle leerlingen kunnen een Chromebook in bruikleen nemen of aankopen via school.

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:
053 62 23 71
info@atheneum-herzele.be
met de coördinator Jolien Van Elsué
0494 77 89 18
jolien.vanelsue@atheneum-herzele.be
met de leerlingbegeleiding Maxime Gordebeke
0477 80 94 84
maxime.gordebeke@atheneum-herzele.be

Wonderwijs onderwijs

@
GO! Atheneum Herzele

Een succesverhaal

Al gehoord van de 1OK-klas? Neen!
BeNIEUWd? Lees snel verder.

Meer info?

Voor meer info kan je
terecht op onze website
www.atheneum-herzele.be

De vernieuwde pedagogische aanpak in het 1ste jaar van de
B-stroom kent een groot succes! De leerlingen leren plannen, zelfstandig werken, ondernemen en dit op hun tempo.

Hoe laat je leerlingen van 1OK! zin krijgen in school?

● Niet door hen uren te laten stilzitten, maar door
hen actief te betrekken in hun leerproces.
● Zelf hun talenten te laten ontdekken.
● Door onderwijs op maat te geven.
● Voldoende uitdaging te bieden.
● Gepast te begeleiden en problemen onmiddellijk
aan te pakken.

Door de speciale klassetting krijgt men een klas in beweging.
De leerlingen vlinderen doorheen de klas van computer naar
zithoek, van zithoek naar instructieruimte, van instructieruimte naar verbetertafel. Klaswissels vervallen waardoor
de leertijd hoger ligt.

Talentmodules					 4
hout-bouw-elektriciteit-ICT-verzorging-voeding

In de instructieruimte.

Project: werken in team.

Toch wel, er staan telkens twee leerkrachten in co-teaching in de klas om de nodige ondersteuning te geven
en een zeer goed uitgebalanceerde weekplanning stuurt
de leerlingen doorheen hun leerstof. De korte instructiemomenten helpen de leerlingen de leerstof te begrijpen
waarna ze zelfstandig aan de slag kunnen.
De leerlingen komen graag naar school en hebben zin om
bij te leren.

LIST					

2

Differentiatie

5

			

Talentenmodules				 2
BUB-coaching (Begeleid uitdiepen en bijschaven)		
3

Zelfstandig werken.

Wat na 1OK!

Leerling aan het woord:

Geen structuur?

27

Cluster Talen & Cultuur + wetenschappen
15
Levensbeschouwing				 2
Gezondheid en beweging			
2
Crea						 2

Begeleiding van het kernteam.

Project: LIST = Lezen is tof.

De klassetting: individueel werken met pc, tablet. Ondertussen zijn
anderen aan het werk in de leeshoek of in de instructieruimte.

Profiel 1OK!

(1ste jaar B-stroom)
Lessentabel
Algemene vorming			

“Op deze school zijn ze super goed
bezig. Je krijgt hier weekplanningen
die je zelfstandig mag maken op jouw
eigen tempo. Je kiest zelf met welk
vak je begint, maar je moet wel alle
vakken gemaakt hebben op het einde
van de week. Ik droom er van om later
met kinderen te werken!”

Begeleiding tijdens de
algemene vorming.

De nieuwe pedagogische aanpak trekt zich jaar
na jaar door. Van de 1ste oriëntatieklas gaan de
leerlingen door naar het 2de ontwikkelingsjaar
(2OK!) met de opties STEM-Technieken, Economie & organisatie of Maatschappij & welzijn.
In het 3de jaar PIT kiezen de leerlingen voor een
beroepenveld naar keuze waaronder bouw, hout,
zorg & welzijn, organisatie & logistiek of sport*.
*Onder voorbehoud

Wil je onze campus zelf ontdekken?

Voor een rondleiding op onze campus en een kennismaking
met een van de leerkrachten stuur een mailtje naar
kim.vandenberge@leerkracht.sgr20.be
Volg 1OK! op Facebook: 1OK & 2OK - Atheneum Herzele

