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Beste leerling
Beste ouder

Ben je op zoek naar een warme school die je op 
weg zet om je ambities te bereiken? Een school 
die je helpt om je eigen sterktes te ontdek-
ken en te ontwikkelen? Een school waar leren, 
ontdekken en beleven hand in hand gaan? 

Dan ben je in Atheneum
Borgloon aan het juiste
adres!
Ons dynamisch en enthousiast lerarenteam 
staat garant voor een aangename en 
kwalitatieve studiebegeleiding. 

Bij ons krijg je alle kansen om je talenten te
ontdekken en te ontplooien. Zo kan je later met 
een gerust hart verdere studies aanvangen.

Vanessa Vandepoel
directeur 1e graad

Sigi Roosen
directeur 2e en 3e graad
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Missie
In Atheneum Borgloon bereiden we jou optimaal voor op verdere studies. Dit betekent dat 
we ernaar streven om je niet alleen alle nodige kennis en vaardigheden, maar ook de nodige 
studietools en studieattitude aan te reiken om te kunnen slagen in je verdere studies en in 
je verdere leven. 

Om dit te bereiken stellen we in onze visie drie waarden centraal: 
ambitie, verantwoordelijkheid en welbevinden. 

#ambitie
Intelligentie zonder ambitie is als een vogel zonder 
vleugels. – Salvador Dali

Wij geloven dat elke jongere diep vanbinnen 
ambities en dromen heeft. Het is belangrijk dat je 
die ambitie durft uit te spreken. Pas dan kan je het 
onderste uit de kan halen.

#verantwoordelijkheid
The price of greatness is responsibility. 
– Winston Churchill

Wie zijn ambities wil realiseren moeten durven zijn 
verantwoordelijkheid op te nemen. Maar dat is niet 
altijd gemakkelijk. Daarom ondersteunen we jou om 
zelf je leerproces in handen te nemen en om de juiste 
studiekeuzes te maken. 

#welbevinden
Welbevinden bereik je met kleine stapjes en toch is het van 
groot belang. - Zeno

Welbevinden is de motor die ervoor zorgt dat je je 
ambities durft waar te maken. Je komt pas tot leren 
wanneer je je veilig en uitgedaagd voelt. 
Omdat we beseffen dat jij uniek bent, kiezen we voor 
een persoonlijke aanpak waarbij we oog hebben voor je 
interesses, je sterktes maar zeker ook voor je emoties.
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Overzicht studierichtingen
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4e jaar Algemeen Secundair Onderwijs

Latijn Wetenschappen Economie Humane 
Wetenschappen

4e jaar Technisch Secundair Onderwijs

Sociale en Technische 
Wetenschappen Business, IT & Communication
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Eerste graad
EERSTE LEERJAAR
In het eerste leerjaar kan je kiezen tussen de optie Latijn of de optie Algemene Vorming. De 
basisvorming loopt voor beide opties gelijk. Kies je voor de optie Latijn dan bestudeer je 4 uur per 
week deze oude taal. Wil je al eens proeven van Latijn, maar heb je ook nog zin in iets anders? 
Dan kies je best voor 2 uur Latijn. 
Kies je voor de optie Algemene Vorming, dan krijg je extra talen en de mogelijkheid om tijdens 
twee lesuren je talenten te ontdekken. Zo krijg je een goed zicht op je interesses en talenten.

Basisvorming 1e jaar

Nederlands 4

Wiskunde 5

Frans 3

Engels 2

Aardrijkskunde 2

Geschiedenis 1

Lichamelijke opvoeding 2

Godsdienst/ NC Zedenleer 2

Natuurwetenschappen 1

Techniek 1

Expressie & Cultuureducatie 1

Burgerschap & Mediawijsheid 1

Modules 2

TOTAAL 27

Keuzeopties

Latijn 2 Latijn 4 Algemene 
Vorming

Latijn 2 4 -

Atelier Talen 1 1 1

Klasse-uur 1 - 1

Ontdekking - - 2

CLIL Crea 1 - 1

TOTAAL 5 5 5
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Achtergrondinfo
Opties in het eerste jaar

In het eerste jaar bieden we drie opties aan: Latijn 4, Latijn 2 en Algemene vorming.

Latijn 4 staat voor de optie met 4 uur Latijn. Ideaal als je je helemaal willen onderdompelen in de 
Romeinse taal en cultuur. Een uitdagende keuze want dit vak zal veel studiewerk vragen. Maar de 
beloning is dan ook groot wanneer je binnen enkele jaren zelf de Latijnse opschriften op gebouwen 
kan ontcijferen.

Kies je voor Latijn 2, dan krijg je 2 uren Latijn per week. Zo kan je rustig nagaan of deze keuze jou 
bevalt. Val je helemaal voor deze uitdaging, dan word je in het tweede jaar klaargestoomd voor het 
derde jaar met 5 uur Latijn. 

Heb je nog heel wat te ontdekken vooraleer je je definitief op het pad naar de toekomst begeeft? 
Dan is de optie Algemene Vorming de juiste keuze voor jou. Twee uur per week ga je op ontdekking 
naar jouw talenten via allerlei workshops. Door de degelijke algemene vorming in deze optie liggen 
na het eerste jaar nog heel wat keuzes voor je open!
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Een woordje uitleg bij het lessenpakket
Heel wat vakken spreken voor zich, maar bij enkele heb je misschien je wenkbrauwen gefronst. We 
verklaren ze even voor jou. 

Talentenmodules: Tijdens deze modules kom je 
met 5 vakgebieden in contact: computationeel 
denken, STEM, welzijn, ondernemen en taal. Zo 
ervaar je waar je sterktes liggen.

Expressie & Cultuureducatie: Hoe druk jij je het 
best en het liefst uit: met muziek of met beeld? 
Misschien zelfs met beide. Je ontdekt het tijdens 
dit uur.

Atelier Talen: Taal is meer dan regels en 
woordenschat. Het wordt immers pas echt leuk 
als je kan communiceren met anderen. Daarom 
staan in dit Atelier Talen zelfstandig werk en 
communicatieve vaardigheden centraal.

CLIL Crea: Frans leren terwijl je mooie tekeningen 
maakt, een toneelstukje in elkaar bokst of je de 
longen uit het lijf zingt. Is er een leukere manier 
om de Franse taal machtig te worden?

Klasse-uur: Tijdens het klasse-uur helpen we 
je bij je overstap naar onze school: we leren 
je je boekentas te maken, een planning op te 
stellen, leerstof te onthouden, je examens voor te 
bereiden... 

Burgerschap & Mediawijsheid: Om helemaal 
voorbereid te zijn op de maatschappij van morgen, 
is het belangrijk dat je leert samenwerken en 
samenleven met de mensen rond je. We leren je 
daarom filosoferen en debatteren zodat je jezelf 
leert kennen. Want wie zichzelf kent, is mild voor 
een ander.

Ontdekking: Waar liggen jouw talenten? Ben je een 
stille kracht op de achtergrond of sta je graag in de 
spots? Druk je je graag uit met woorden of met 
beelden? Je ontdekt het tijdens deze workshops.

Naast deze vakken voorzien we ook enkele  
projecten rond gezondheid, mediawijsheid en 
verkeersveiligheid. Tijdens deze projectdagen 
worden leerlingen een halve of hele lesdag 
vrijgemaakt om rond deze thema’s te werken. 7

Achtergrondinfo
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Extra troeven
Welbevinden vanaf dag één

De overstap naar het secundair onderwijs is een grote stap: plots ben je weer de kleinste, krijg je 
meerdere leerkrachten, zijn er andere afspraken, wordt er meer van jou verwacht en zit je weer met 
heel wat nieuwe gezichten in de klas.
Omdat we weten dat je meer leert wanneer je met goesting naar school komt, proberen we jou zo 
snel mogelijk te laten wennen aan je nieuwe school.

We starten hiermee vanaf de eerste schooldag. Onze leerkrachten verwelkomen jou aan de 
schoolpoort en op de speelplaats. Daarna start de klastitularis met een teambuilding voor de hele 
klas. Deze leerkracht zal je het ganse jaar bijstaan met raad en daad, zowel tijdens het klasse-uur 
als daarbuiten.

Omdat het belangrijk is dat je zo snel mogelijk ook de andere leerlingen van het eerste jaar leert 
kennen, ga je eind september al op vriendschapsdagen.

Een taalrijke omgeving
Taal is een belangrijke troef, zowel voor je studies als in je latere leven. Als je goed bent in 
begrijpend lezen, dan zal het studeren je veel gemakkelijker afgaan. Vandaar dat we je hierin 
ondersteunen vanaf het eerste jaar. 
Daarnaast vinden we in Atheneum Borgloon talen ontzettend belangrijk. Dus organiseren we extra 
taalmomenten zoals taalateliers en CLIL Crea (en français!). Zo ben je voorbereid om in het zesde jaar 
biologie in het Engels of psychologie in het Frans te volgen en ben je extra klaar voor de uitdagingen 
die je wachten in het hoger onderwijs.
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Eerste graad
TWEEDE LEERJAAR

Basisgedeelte 25
Talen 9

Nederlands 4
Frans 3
Engels 2

STEM 8
Wiskunde 4
Natuurwetenschappen 2
Techniek 1
Aardrijkskunde 1

Mens en Maatschappij 8
Levensbeschouwing 2
Geschiedenis 2
Artistieke Vorming 1
Economische en Financiële Competenties/ICT 1
Lichamelijke opvoeding 2

Basisopties (1 keuze) 5
Klassieke Talen: Latijn

Moderne Talen-Wetenschappen

STEM-Wetenschappen: Techniek-Wetenschappen

Maatschappij & Welzijn

Economie & Organisatie

Differentiatiepakket 2
Techniek + 1
Remediëring/uitdaging Nederlands, Frans, 
Wiskunde

1
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Tweede jaar
BASISOPTIES

In de tweede jaar kan je kiezen uit de volgende basisopties:

Klassieke Talen: Latijn
Heeft het eerste jaar Latijn jou overtuigd om nog dieper door te dringen in de geheimen van het 
Latijn, dan is de basisoptie Klassieke Talen de juiste keuze voor jou.
Naast de studie van de talen, ga je in het tweede jaar ook in op hoe Grieken en Romeinen 
leefden en welke invloed hun cultuur had op onze samenleving.

Moderne Talen - Wetenschappen
In deze basisoptie pas je communicatieve vaardigheden toe 
in het Nederlands, Frans en Engels. We sporen je aan om 
meer fictie te lezen en je leeservaringen te delen met je me-
deleerlingen.
Spreekt het je aan om onderzoekend de wereld te verkennen? 
Via experimenten, observaties, terreinonderzoek en 
opzoekingswerk leer je om te gaan met wetenschappelijke 
vaardigheden. 
Een combinatie van taal en wetenschap krijg je in 
wetenschappelijk werk in de voertaal Frans.

STEM - Wetenschappen
Stel jij je wel eens de vraag hoe een natuurfenomeen of 
toestel werkt? Experimenteer je graag? Wil je graag je 
eigen uitvinding in elkaar boksen? Dan zit je goed in de 
basisoptie STEM-wetenschappen.
Inspiratie haal je uit systemen die je dagelijks tegenkomt. 
Hiervoor gebruik je wiskundige en wetenschappelijke 
inzichten. Je kan ook creatief aan de slag om je eigen 
systeem te bedenken en uit te voeren.
Je krijgt een solide basis mee zodat je later met een 
gerust hart voor een sterke technologische richting kan 
kiezen.

Maatschappij & Welzijn
Sprak in het 1e jaar de module Welzijn je het meest aan, dan is deze basisoptie de juiste keuze. 
Het welzijn van de mens in de maatschappij staat immers centraal in deze basisoptie. 
Je onderzoekt het sociale gedrag van mensen en hun onderlinge relaties. Je maakt ook kennis 
met een aantal basisbegrippen en - technieken om het samenleven, de eigen gezondheid en de 
eigen  lifestyle in de huidige maatschappij te verbeteren en in stand te houden.

Economie & Organisatie
In deze basisoptie verdiep je je in de wereld van economie en ondernemen. Vanuit je eigen 
beleving bestudeer je het consumentengedrag, je onderzoekt administratieve activiteiten 

binnen een onderneming en krijgt tips om voozichtig om te gaan met een budget.
Deze basisoptie bereidt je voor op de studierichting Bedrijf & Organisatie.
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