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INLEIDING
Het is zover! Het eerste jaar zit er (bijna)

De leerkrachten weten wie je bent, kennen

op. Dit betekent dat je toch moet beginnen

je bij naam en er is altijd wel iemand

nadenken over je toekomst, niet evident

bereid te luisteren naar wat je te vertellen

met zo een mogelijkheden en keuzes!

hebt.

Uiteraard wil je deze keuzes op een

Geef toe, een school waar je iets kan

doordachte manier maken maar je moet

bijleren, niet alleen over leerstof maar ook

dan ook rekening houden met zoveel

over jezelf, waar plaats en tijd wordt

zaken. Wat doe ik graag? Wat wil ik

gemaakt voor jou, waar ruimte is om te

worden? Wat interesseert me? Waar liggen

ontspannen… is toch echt wel de moeite!

mijn talenten? Dit zijn allemaal vragen

Atheneum Lier campus Anton Bergmann

waar je misschien niet zo direct een

vat het allemaal samen en dit dan ook nog

antwoord op hebt. Hierbij kan deze

eens in een groene, veilig en makkelijk te

brochure je vast en zeker helpen. Je vindt

bereiken omgeving … Wij kijken er dan ook

hier de verschillende mogelijkheden voor

naar uit je te verwelkomen op 1 september.

het tweede middelbaar.
Hartelijk dank voor het vertrouwen.
Maar onze school is meer dan een brochure

Met vriendelijke groet,

op zich. Onze school is - behalve écht en
alleen een school waar je verschillende

Chris Geeraerts

zaken bijleert en leert te doen - ook een

Directeur

plaats waar ruimte is voor jou, jezelf, jij -

Atheneum Lier campus Anton Bergmann

wie je ook bent.
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VISIE IN WOORD
Campus Anton Bergmann in Lier is een

Campus Anton Bergmann heeft een

kleine, kindvriendelijke middenschool

uitgewerkte cel leerlingenbegeleiding

waar een dynamisch lerarenteam

waarbij alle leerlingen van nabij gevolgd

kwaliteitsonderwijs verstrekt. Met onze 350

worden. Dit zowel op studiegebied (leren

leerlingen zijn we een campus waarin we

leren, studiebegeleiding, bijlessen,

de kleinschaligheid kunnen behouden. Niet

huiswerk op school, …) als op socio-

alleen blijkt uit onderzoek dat leerlingen

emotioneel vlak. Door overleg, zowel

beter presteren in een kleine school, ook

intern en indien nodig ook extern,

zijn de jongeren minder afwezig en zijn er

proberen we de leerlingen zo goed

minder voortijdige schoolverlaters.

mogelijk op te volgen en hen te steunen bij
eventuele moeilijkheden. Na de eerste

Daarbij komt nog dat we in onze

graad kunnen onze leerkrachten dan ook

kleinschalige campus iedereen bij naam

een passend advies uitbrengen met

kennen en kort op de bal kunnen spelen.

betrekking tot de studiekeuze in het hoger

We creëren een aangenaam leer- en

secundair onderwijs.

leefklimaat en werken dan ook met up-todate didactisch materiaal o.a. digitale

In de geest van het pedagogisch project

schoolborden, een interactief digitaal

van het gemeenschapsonderwijs streven

leerplatform, Chromebooks in de klas.

wij maximale ontplooiingskansen na voor
ieder kind, ongeacht etnische oorsprong,

Op onze campus vallen de kleine

geslacht, godsdienstige, filosofische of

problemen sneller op en kunnen ze worden

ideologische overtuiging, sociale situatie

aangepakt voor zij kunnen evolueren tot

of financiële draagkracht van de ouders.

een groter probleem. Zo komt bijvoorbeeld
pestgedrag op een kleine school
aanzienlijk minder voor.Gebeurt het toch?
Met ons 'charter tegen pesten' laten wij dit
niet zomaar voorbij gaan, wij praten dit
uit, samen met alle betrokken partijen.
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VISIE IN BEELD

Uw kind staat centraal
Samen leren
Lessenpakket op maat met 'Anton Labs'
Dynamisch en motiverend lerarenteam
Gratis bijlessen wiskunde en Frans
Workshops leren leren

Samen leven
Campus gericht op de interesses van uw kind
Talenten worden opgespoord en ontwikkeld
Elke leerkracht is een aanspreekpunt voor uw kind

Sociocoach
Charter tegen pesten
Conflicten worden herstelgericht opgelost
Overleg met interne en externe partners (ouders, clb, ...)
Luisterend oor / vertrouwenspersoon

Attitudecoach
Conflicten worden herstelgericht opgelost
Overleg met interne en externe partners (ouders, clb, ...)
Assertiviteitstraining - weerbaarheidstraining
Gedragsworkshops
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CAMPUS ANTON LEERT JE LEREN

Leerkrachten

Klastitularissen

Onze leerkrachten staan altijd klaar om uw
zoon/dochter te helpen met het verwerken
van de leerstof.

Deze leerkrachten zijn op infoavonden of
oudercontacten het eerste aanspreekpunt voor
ouders.
Zij volgen uw kind immers van nabij op (zoals
de studieresultaten, algemene (studie)houding,
rapporten uitdelen, …).

Klassenraden en deliberaties
Op geregelde tijdstippen vergaderen alle
leerkrachten samen met de directeur en het
CLB-team om de individuele prestaties van
elke leerling te bespreken en waar nodig
een geschikte aanpak/remediëring uit te
werken. Op het einde van het schooljaar
vinden de deliberaties plaats. Hier wordt
niet enkel een beslissing genomen over het
al dan niet geslaagd zijn, maar er wordt ook
een weloverwogen advies bij deze
eindbeslissing geformuleerd.

Workshop leren leren
In functie van de verschillende vakken en
thema’s kan je een workshop volgen. Deze
worden regelmatig herhaald en (bijna)
wekelijks aangeboden. Zo kan je doelgericht
aan de slag om goed te leren en dus mooie
resultaten te behalen

Studiebegeleiding
In elk vak krijg je studietips hoe dit vak best
geleerd wordt, lukt het niet (zo goed) dan
hebben wij een leerkracht leren leren die je op
weg helpt.

BOOST-module
Sommige vakken liggen je nu eenmaal beter
dan andere, je kan niet voor alles evenveel
talent hebben. Maar dat wil natuurlijk niet
zeggen dat je voor die vakken waar het iets
moeilijker loopt, moet opgeven. Onze
vakleerkrachten zijn de eersten om je extra
uitleg te geven. Is dat niet voldoende? Bijlessen
wiskunde, Frans en Nederlands worden
standaard en kosteloos opgenomen in het
pakket, aan jou om in te gaan op dit aanbod!
Deze bijlessen worden georganiseerd vanuit de
school, het is dus de vakleerkracht die je
‘doorstuurt’ naar deze boost-module. De
vakleerkracht heeft immers het best een zicht
op welk stukje van de leerstof je nog niet
(helemaal) onder de knie hebt. Wanneer een
korte boost niet voldoende blijkt te zijn, kan je
vanaf januari (na de examens dus en wanneer
de leerkrachten je goed kennen) aansluiten in
het boost-lab.
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SAMEN SCHOOL MAKEN
Leerkrachten
Naast het overbrengen van leerstof, is ook
elke leerkracht bereid om je een luisterend
oor te bieden wanneer het wat moeilijker
gaat…

Sociocoach
Wij vinden het belangrijk om respect voor
elkaar te hebben maar vooral om dit ook te
tonen. Wij hebben niet voor niets een
'charter tegen pesten'. Soms loopt het
echter mis. Op die momenten gaan we met
z'n allen rond de tafel zitten om de zaken
uit te praten, zonder verwijten, op een
herstelgerichte manier.

Samenwerking met het CLB
De school werkt zeer nauw samen met het
CLB. Dit centrum staat permanent in voor
hulp en begeleiding. Dit centrum heeft op
onze school trouwens ook een
consultatiekabinet, waar ouders en
leerlingen steeds – na afspraak - terecht
kunnen. Naast onderzoek en begeleiding
van de leerlingen op psychologisch,
medisch en sociaal vlak, zetten deze
specialisten zich in om onze leerlingen te
helpen bij het bereiken van een beter
rendement op school en bij hun
studiekeuze.

Klastitularissen
Deze leerkrachten zijn op infoavonden of
oudercontacten het eerste aanspreekpunt voor
ouders. Zij volgen uw kind immers van nabij op
(zoals de studieresultaten, algemene
(studie)houding, rapporten uitdelen, …).
Wanneer zij opmerken dat uw zoon/dochter
zich niet goed in zijn/haar vel voelt, zal dit duo
uw kind aanmelden bij de sociocoach.
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ONS STUDIEAANBOD IN 2A

Net zoals in het eerste jaar is de

Basisvorming

32 lesuren
25 + 2+ 5

Aardrijkskunde

1

Burgerschap

1

Lab (2u.) te kiezen.

Engels

2

Het overzicht en een woordje uitleg over

Financiële educatie

1

Frans

3

Geschiedenis

2

Levensbeschouwing

2

Lichamelijke opvoeding

2

Plastische opvoeding

1

Natuurwetenschappen

1

Nederlands

3

Techniek

2

Wiskunde

4

Anton Lab (zie pagina 25)

2

Basisoptie

5

basisvorming voor iedereen gelijk en kan je
je studietraject personaliseren. In 2A doe je
dit door een basisoptie (5u.) en één Anton

de basisopties vindt u op de volgende
pagina's. Extra informatie over de Anton
Labs vindt u vanaf pagina 25.

Studieprofiel 2A
en studeren
Zelfstandig kunnen leren
l gemiddeld 1 uur per
Bereidheid om na schoo
in taken en toetsen
schooldag te investeren
artschool opvolgen
Dagelijks je agenda en Sm
indien noodzakelijk om
Bereidheid tot bijsturen
te groeien
s 1 keer per week
Ouders openen minsten
n, resultaten en
Smartschool om berichte
afspraken op te volgen

NAAR HET TWEEDE MIDDELBAAR

PAGINA 09

OVERZICHT BASISOPTIES

Basisoptie

5 lesuren

Economie en organisatie

Basisoptie

5 lesuren

STEM technieken

Economie en organisatie

4

Elektriciteit

2

Onderzoekscompetenties

1

Hout

2

Onderzoekscompetenties

1

Klassieke talen
Klassieke talen

4

STEM wetenschappen

Onderzoekscompetenties

1

STEM

2

Wetenschappen

2
1

Maatschappij en welzijn
Maatschappij en welzijn

4

Onderzoekscompetenties

Onderzoekscompetenties

1

Sport

Moderne talen en wetenschappen
Talen (Frans & Engels)

2

Wetenschappen

2

Onderzoekscompetenties

1

Sport

4

Onderzoekscompetenties

1
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WAT IS WAT - BASISOPTIES
Economie en organisatie
Geld moet rollen
Wat houdt deze basisoptie in?
Tijdens de lessen economie en organisatie
verkennen de leerlingen alles wat met
handel en handelen te maken heeft.
Je bekijkt het concept vraag en aanbod en
je probeert dit in praktijk om te zetten.

Wat is het leerlingenprofiel?

Welke doorstroommogelijkheden

Leerlingen met interesse in de financiële

biedt deze richting?

wereld of een geboren ondernemer zijn,

Rond je het tweede middelbaar succesvol

zullen in deze basisoptie zeker hun ding

af, dan kan je uit het volledige

vinden.

studieaanbod van het eerste leerjaar in de
tweede graad kiezen.
Een logisch vervolg in het derde
middelbaar doorstroomfinaliteit (ASO) is
Economische Wetenschappen. Deze
richting wordt ingericht op campus Arthur.
Een alternatief voor deze richting in de
dubbele finaliteit (TSO) is Bedrijf en
Organisatie. Deze richting wordt ingericht
op campus Louis.
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WAT IS WAT - BASISOPTIES
Klassieke talen
Veni Vidi Vici

Welke doorstroommogelijkheden
biedt deze richting?

Wat houdt deze basisoptie in?

Rond je het tweede middelbaar succesvol

Tijdens de lessen klassieke talen leggen de

af, dan kan je uit het volledige

leerlingen de basis van de oude talen. Zo

studieaanbod van het eerste leerjaar in de

kunnen ze oa de avonturen van Caesar zelf

tweede graad kiezen.

uit de eerste hand lezen.
Naast Latijn staat er ook een initiatie

Een logisch vervolg in het derde

Grieks op het programma. Ze weet je op

middelbaar doorstroomfinaliteit (ASO) is

reis in Griekenland wat er op de borden

Latijn.

staat.

Blijken de oude talen niet echt jouw ding
te zijn? Kies dan voor Moderne Talen.

Wat is het leerlingenprofiel?
Ben je geïnteresseerd in talen en van

Een alternatief voor de moderne talen in

nature uit nauwkeurig? Ben je daarnaast

de dubbele finaliteit (TSO) is Taal en

bereid om elke dag de leerstof bij te

communicatie. Al de bovenstaande

houden? Dan is klassieke talen echt iets

richtingen worden ingericht op campus

voor jou!

Arthur.
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WAT IS WAT - BASISOPTIES
Maatschappij en welzijn
Sociaal geëngageerd?
Wat houdt deze basisoptie in?
Tijdens de lessen maatschappij en welzijn
leren de leerlingen enkele basisgerechten
bereiden in de keuken. Maar maatschappij
en welzijn houdt meer in dan enkel en
alleen koken. Zo werken de leerlingen ook
projecten rond actuele thema's in de
zorgsector uit.

Welke doorstroommogelijkheden
biedt deze richting?
Rond je het tweede middelbaar succesvol
af, dan kan je uit het volledige
studieaanbod van het eerste leerjaar in de
tweede graad kiezen.
Een logisch vervolg in het derde
middelbaar doorstroomfinaliteit (ASO) is
Humane wetenschappen op campus
Arthur.
Twee alternatieven in de dubbele finaliteit
(TSO) zijn Welness en lifestyle of
Maatschappij en welzijn. Beide worden
georganiseerd op campus Louis.

Wat is het leerlingenprofiel?
Je bent sociaalvaardig en empathisch. Je
kan goed omgaan met mensen, kookt
graag en je bent niet schuw om voor de
klas een presentatie te houden? Dan is
deze basisoptie zeker iets voor jou!
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WAT IS WAT - BASISOPTIES
Moderne talen en
wetenschappen
De wetenschappelijke wereldburger
Wat houdt deze basisoptie in?
In deze richting kies je naast je basispakket
voor een uurtje extra Frans en een uurtje
extra Engels. Daarbij komt ook nog 2u
wetenschappen. Ongetwijfeld een richting
waar je later nog ‘alle kanten’ mee uit kan.

Welke doorstroommogelijkheden
biedt deze richting?
Rond je het tweede middelbaar succesvol
af, dan kan je uit het volledige
studieaanbod van het eerste leerjaar in de
tweede graad kiezen.
Een logisch vervolg in het derde
middelbaar doorstroomfinaliteit (ASO) is

Wat is het leerlingenprofiel?
Je bent communicatief en vastberaden om
je uit de slag te slaan in zowel het Frans als
het Engels. Volgende vakantie ben jij
degene die vlotjes voor de hele tafel de
bestelling doet.
Daarnaast kan je nauwkeurig werken en sta
je te springen om wetenschappelijk
onderzoek uit te voeren.

Humane wetenschappen op campus
Arthur.
Twee alternatieven in de dubbele finaliteit
(TSO) zijn Welness en lifestyle of
Maatschappij en welzijn. Beide worden
georganiseerd op campus Louis.
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WAT IS WAT - BASISOPTIES
STEM technieken
Handige Harry's en Henriettes gezocht!
Wat houdt deze basisoptie in?
Als je zelf iets wil maken, komt er
natuurlijk meer bij kijken dan enkel hout…
ook elektriciteit kan een meerwaarde zijn
voor je eigen uitvinding. Wil je veilig aan
de slag met elektriciteit? Niet enkel die
vanuit het stopcontact komt maar
misschien ook zelf opwekken? In deze
richting leer je alles wat je hiervoor nodig

Welke doorstroommogelijkheden

hebt, je leert – om het zo zeggen – hoe en

biedt deze richting?

waar de lamp brandt. Je zal hier dus heel

Rond je het tweede middelbaar succesvol

wat uren proefondervindelijk aan het leren

af, dan kan je uit het volledige

zijn, steek je handen dus maar uit de

studieaanbod van het eerste leerjaar in de

mouwen!

tweede graad kiezen.
Twee logische vervolgen in het derde

Wat is het leerlingenprofiel?

middelbaar doorstroomfinaliteit (ASO) zijn

Zit er kleine uitvinder in je? Zie je de

Natuurwetenschappen of Technologische

oplossing voor die kleine frustraties? Wil je

wetenschappen op campus Arthur.

zelf (kleine) zaken maken? Ben je van het
principe 'Al doende leert men'?

Twee alternatieven in de dubbele finaliteit
(TSO) zijn Electrotechnieken of
Houttechnieken. Beide worden
georganiseerd op campus Louis.
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WAT IS WAT - BASISOPTIES
STEM wetenschappen
Probleemoplossend aan het werk

Wat is het leerlingenprofiel?
Zit er kleine uitvinder in je? Zie je de
oplossing voor die kleine frustraties? Ben
je daarnaast ook wetenschappelijk

Wat houdt deze basisoptie in?

aangelegd, dan is deze basisoptie op jouw

In deze basisoptie volg je 2u STEM, waar je

lijf geschreven!

technische projecten realiseert.

In deze

technische projecten zal je ongetwijfeld

Welke doorstroommogelijkheden

ook linken naar wiskunde en IT. Zo werkten

biedt deze richting?

we de voorbije jaren aan een heuse escaperoom, aan een eigen toog opgebouwd
vanuit het niets, enz…
Daarnaast krijg je in je pakket nog 2u extra
wetenschappen, waar je ook kennis maakt
met wetenschappelijk werk: het effectief
proefjes doen om tot conclusies te komen.

Rond je het tweede middelbaar succesvol
af, dan kan je uit het volledige
studieaanbod van het eerste leerjaar in de
tweede graad kiezen.
Twee logische vervolgen in het derde
middelbaar doorstroomfinaliteit (ASO) zijn
Natuurwetenschappen of Technologische
wetenschappen op campus Arthur.
Twee alternatieven in de dubbele finaliteit
(TSO) zijn Electrotechnieken of
Houttechnieken. Beide worden
georganiseerd op campus Louis.
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WAT IS WAT - BASISOPTIES
Sport
De enige slechte training is diegene die
je overslaat
Wat houdt deze basisoptie in?
Dit is een basisoptie voor de echte
sportievelingen onder jullie. Naast 2u
lichamelijke opvoeding, heb je nog 4u
extra sport. Dit kan je – wanneer je echt
niet te stoppen bent en het te combineren
valt met je buitenschoolse sport – nog
combineren met 2u sport-lab. Zo kom je
maar liefst op 8u (!) sport per week,

Welke doorstroommogelijkheden

tijdens de schooluren.

biedt deze richting?
Rond je het tweede middelbaar succesvol

Wat is het leerlingenprofiel?

af, dan kan je uit het volledige

Aangezien je heel wat van je uren al

studieaanbod van het eerste leerjaar in de

sportend doorbrengt, zal je bij het begin

tweede graad kiezen.

van het jaar een conditietest moeten
afleggen; we verwachten dat je vlot 5 km

Een logisch vervolg in het derde

kan lopen, veilig en goed kan fietsen en dat

middelbaar doorstroomfinaliteit (ASO) is

je minstens 500 m schoolslag kan afleggen.

Sportwetenschappen op campus Arthur.
Een alternatief in de dubbele finaliteit
(TSO) is Sport. Dit wordt eveneens
georganiseerd op campus Arthur.

Let op een dergelijk programma vraagt best veel van je opgroeiende lichaam. Moest je
(langdurig) geblesseerd raken, zoeken we naar een oplossing en kan het zijn dat
je tijdelijk moet veranderen van studierichting en/of lab.
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ONS STUDIEAANBOD IN 2B

Basisvorming

32 lesuren
20 + 2 + 10

Engels

2

Frans

2

Levensbeschouwing

2

Lichamelijke opvoeding

2

Plastische opvoeding

1

Natuurwetenschappen

1

Nederlands

2

Project
Mavo - Burgerschap - Fincanciële educatie Nederlands - Studieoriëntatieproject

6

Wiskunde

2

Anton Lab (zie pagina 25)

2

Basisoptie

10

Studieprofiel 2B
Bereidheid om alle aang

zelfstandiger te leren en

eboden tips om

te werken eigen te
maken en indien nodig tijd
ig hulpvragen stellen
Bereidheid om na schoo
l de volgende schooldag
voor te bereiden (denk aa
n boekentas maken en
materiaal inpakken)
Bereid zijn om de afspra
ken rond taken, lessen,
materialen en agenda go
ed op te volgen
Dagelijks je agenda en Sm
artschool opvolgen
Ouders openen minsten
s 1 keer per week
Smartschool om berichte
n, resultaten en
afspraken op te volgen

Studieprofiel 2TOP
en studeren
Zelfstandig kunnen leren
l gemiddeld 1 uur per
Bereidheid om na schoo
in taken en toetsen
schooldag te investeren
artschool opvolgen
Dagelijks je agenda en Sm
indien noodzakelijk om
Bereidheid tot bijsturen
te groeien
s 1 keer per week
Ouders openen minsten
n, resultaten en
Smartschool om berichte
afspraken op te volgen

Net zoals in het eerste jaar is de basisvorming voor iedereen gelijk en kan je je studietraject
personaliseren. In 2B doe je dit door een basisoptie (10u.) en één Anton Lab (2u.) te kiezen.
Het overzicht en een woordje uitleg over de basisopties vindt u op de volgende pagina's. Extra
informatie over de Anton Labs vindt u vanaf pagina 25.
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OVERZICHT BASISOPTIES

2TOP - opstroomoptie

10 lesuren

2B - Basisoptie

Engels

1

Maatschappij en welzijn

Financiële educatie

1

Maatschappij en welzijn

6

Frans

2

Economie en organisatie

4

Natuurwetenschappen

1

STEM Elektriciteit

Nederlands

2

Elektriciteit

6

Wiskunde

3

Economie en organisatie

4

10 lesuren

STEM Hout
Hout

6

Economie en organisatie

4

Sport
Sport

6

Economie en organisatie

4
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WAT IS WAT - BASISOPTIES
2TOP - Opstroomoptie

Wat is het leerlingenprofiel?

Dreams don't work unless you do

Deze richting is een logisch vervolg
wanneer je 1TOP succesvol afgerond hebt

Wat houdt deze basisoptie in?

of wanneer je vanuit 1A dit advies gekregen

Sommige leerlingen willen een specifieke

hebt van de klassenraad.

voorbereiding op 3 dubbele finaliteit

Je wordt voorbereid op de dubbele

(TSO), via dit aangepaste traject kan dit.

finaliteit. Logisch dus dat deze opleiding

Opgepast! Om te kunnen inschrijven moet

voornamelijk theoretisch gericht is.

je een positief advies van de klassenraad
hebben gekregen.

Lessentabel
Opstroomoptie*

32 lesuren
20 + 10 + 2

Engels

2 + 1*

Financiële educatie

1*

Frans

2 + 2*

Levensbeschouwing

2

Welke doorstroommogelijkheden

Lichamelijke opvoeding

2

biedt deze richting?

Plastische opvoeding

1

Natuurwetenschappen

1 + 1*

Nederlands

2 + 2*

Project
Mavo - Burgerschap - Fincanciële educatie Nederlands - Studieoriëntatieproject

6

Wiskunde

2 + 3*

Anton Lab (zie pagina 25)

2

Rond je het tweede middelbaar succesvol
af, dan kan je uit het volledige
studieaanbod van het eerste leerjaar van
de tweede graad in de dubbele finaliteit
kiezen.
Kies je uiteindelijk toch voor de
arbeidsmarktgerichte finaliteit, dan kan je
jouw keuze baseren op de ervaringen die je
opgedaan hebt in het
studieoriëntatietraject (binnen het
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WAT IS WAT - BASISOPTIES
Maatschappij en welzijn
Zijn gezondheid en uiterlijk jouw ding ?
Wat houdt deze basisoptie in?
De focus ligt bij Maatschappij en Welzijn op
zorg en gezondheid. Het is een erg brede
basisoptie waarin 3 interessegebieden

Wat is het leerlingenprofiel?
Je bent sociaalvaardig en empathisch. Je
kan goed omgaan met mensen. Is
gezondheid belangrijk voor jou? Heb je een
goed gevoel voor kleur en ben je graag op
de hoogte van de laatste nieuwe trends?
Dan is deze basisoptie zeker iets voor jou!

verwerkt zitten:
Gezondheid: koken en welzijn - ga zelf aan
de slag om een heuse maaltijd op tafel te
zetten of een (gezonde) snack uit je mouw
te toveren!
Schoonheid: haarzorg en
schoonheidszorgen - een maskertje voor je
gezicht of je haar? Hier leer je hoe
je eraan begint. Ook je gezicht, handen en
nagels nemen we onder handen, het oog
wil immers ook wat.

Welke doorstroommogelijkheden

Lifestyle: Mode en leer- & leefomgeving -

biedt deze richting?

ontdek de laatste modetrends voor jezelf

Rond je het tweede middelbaar succesvol

en je huis (of je kamer).

af, dan kan je uit het volledige

Bedoeling is de leerlingen te laten

studieaanbod van het eerste leerjaar in de

ontdekken waar hun interesse naar uit

arbeidsmarktgerichte finaliteit (BSO)

gaat.

kiezen.
Twee logische vervolgrichtingen in het
derde middelbaar arbeidsmarktgerichte
finaliteit (BSO) zijn Haar- en
schoonheidsverzorging of Zorg en welzijn
worden ingericht op campus Louis.
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WAT IS WAT - BASISOPTIES
STEM Elektriciteit
Waar brandt de lamp?
Wat houdt deze basisoptie in?
Je drukt op de knop en je lamp gaat aan! Al
goed, het zou heel vervelend zijn als op dat
moment je koffiezet gaat pruttelen… Je
leert hoe dit komt en hoe je dit zelf kan
verwezenlijken. Ze zullen je snel weten te
vinden als er thuis iets fout loopt!

Welke doorstroommogelijkheden
biedt deze richting?
Rond je het tweede middelbaar succesvol
af, dan kan je uit het volledige
studieaanbod van het eerste leerjaar in de
arbeidsmarktgerichte finaliteit (BSO)
kiezen.

Wat is het leerlingenprofiel?

Een logisch vervolg in het derde

Je bent eerder technisch aangelegd en kan

middelbaar arbeidsmarktgerichte finaliteit

probleemoplossend denken. Je kan met

(BSO) is Elektriciteit op campus Louis.

een stappenplan aan de slag en brengt zo
een project tot een goed einde.
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WAT IS WAT - BASISOPTIES
STEM Hout
Hier zaagt men niet, men werkt!
Wat houdt deze basisoptie in?

Welke doorstroommogelijkheden

Deze richting spreekt voor zich. Je krijgt

biedt deze richting?

een grondige voorbereiding op

Rond je het tweede middelbaar succesvol

houttechnieken.

af, dan kan je uit het volledige

Uiteraard krijg je hier les in een echte

studieaanbod van het eerste leerjaar in de

praktijkruimte. Haal dat werkpak al maar

arbeidsmarktgerichte finaliteit (BSO)

uit de kast en steek je handen uit de

kiezen.

mouwen!
Een logisch vervolg in het derde
middelbaar arbeidsmarktgerichte finaliteit
(BSO) is Houtbewerking op campus Louis.

Wat is het leerlingenprofiel?
Je bent eerder technisch aangelegd en kan
nauwkeurig werken. Je hebt een oog voor
details.
Werken met machines schrikt je niet af!
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WAT IS WAT - BASISOPTIES
Sport
De enige slechte training is diegene die
je overslaat
Wat houdt deze basisoptie in?
Een uitdaging van jewelste! Ben je niet
bang van jezelf helemaal te geven? In dit
pakket heb je naast 2u lichamelijke
opvoeding maar liefst 6u sport.
Onvermoeibaar? Dan kan je er nog 2u
sports-lab aan toevoegen, zo kom je maar
liefst op 10u per week sport.
Binnen dit hele sportverhaal schenken we
uiteraard ook tijd aan hygiëne maar ook

Welke doorstroommogelijkheden
biedt deze richting?

aan gezonde voeding.

Rond je het tweede middelbaar succesvol

Wat is het leerlingenprofiel?

studieaanbod van het eerste leerjaar in de

Aangezien je heel wat van je uren al
sportend doorbrengt, zal je bij het begin
van het jaar een conditietest moeten
afleggen; we verwachten dat je vlot 5 km
kan lopen, veilig en goed kan fietsen en dat

af, dan kan je uit het volledige
tweede graad kiezen.
Een logisch vervolg in het derde
middelbaar arbeidsmarktgerichte finaliteit
(BSO) is Sport op campus Louis.

je minstens 500 m schoolslag kan afleggen.

Let op een dergelijk programma vraagt best veel van je opgroeiende lichaam. Moest je
(langdurig) geblesseerd raken, zoeken we naar een oplossing en kan het zijn dat
je tijdelijk moet veranderen van studierichting en/of lab.
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ANTON LABS
Elke leerling van het 2de jaar, zowel 2A als 2B, kiest naast een basisoptie ook een lab. In dit
lab werken we klasdoorbrekend, in kleinere groep en op een actieve manier waarbij zelf
doen primeert op theorie. Dit betekent dat je voor het lab dus met andere kinderen kan
samen zitten dan degenen waarmee je in de klas zit, net zoals tijdens levensbeschouwing.
Bedoeling is ook hier om een lab te kiezen waarin je geïnteresseerd bent, zodat je hier ten
volle je talenten kan ontwikkelen. Je hoeft dus niet per se een lab te kiezen in het
verlengde van je studierichting, het mag dus wel maar het is ook ok om iets totaal anders
te kiezen, zo werk je aan een brede kennis.
!Let op de leerlingen 2A moderne talen – wetenschappen kiezen niet voor science-lab.

Anton Labs
Actua-Lab
Beauty, health & lifestyle-Lab
Crea-Lab
Electricity-Lab
IT-Lab
Lango-Lab
Music & Art-Lab
Science-Lab
Sport-Lab
Wood-Lab
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ANTON LABS
Actua-Lab
Ben je ook graag op de hoogte van wat er in de wereld gebeurt? Dan ben je hier
aan het juiste adres! We werken in groep, discussiëren en debatteren over de
actualiteit en zorgen voor een gezonde mix tussen fun & facts.
Is dit jouw ding? Dan is het actua-lab zeker iets voor jou!

Beauty, Health & Lifestyle-Lab
Tijdens dit keuzeproject werk je aan jezelf. De nodige aandacht om een gezonde
twist te geven aan het hele fastfood gamma, wat je uiteraard uitprobeert in de
keuken. Hoe je het meeste haalt uit je make-up, hoe je het langst rimpelvrij door
het leven gaat, welke kleding jouw figuur het best doet uitkomen enz… Daarnaast
maken we tijd om rust te creëren (en te behouden) in het hoofd, in onze huidige
samenleving, een vaardigheid waar je nog een leven lang plezier van hebt! Yoga,
pilates, … alles wat rust kan brengen, testen we uit!

Crea-Lab
Al doende leert men. Aan de hand van verschillende projecten werk je in
groep of alleen aan een bepaald thema. De leerkracht begeleidt je met
verschillende technieken, wat artistieke achtergrond, wat
kunstgeschiedenis, … Zo wordt de verborgen kunstenaar in jezelf naar
boven gebracht.
Je moet geen Van Gogh zijn om je hierin thuis te voelen.
Met creatieve ideeën, een artistiek gevoel of interesse voor kunst ben je
al halfweg!

Electricity-Lab
Ben jij de uitvinder van morgen? Diegene die ons allemaal omver blaast met
zijn/haar goede en baanbrekende ideeën?
Je gaat zelf aan de slag, niet alleen door bestaande machines uit elkaar te
halen, te bestuderen en dan hopelijk ook terug te kunnen laten functioneren
maar ook door zelf (hernieuwbare) energie te maken.
Een lab waarin je veilig leert werken met elektriciteit. Waarin je letterlijk en
figuurlijk weet waar en hoe de lamp brandt.

IT-Lab
Zin in meer informatica dan alleen maar chatten? Heb je interesse om je
vaardigheden te verfijnen en uit te breiden? Dan is het IT-lab zeker iets
voor jou! We geven hierbij voorrang aan die leerlingen die dit reeds in het
eerste jaar volgden. Heb je dit niet gevolgd maar wil je graag aansluiten?
Dat kan, uiteraard zal je hier dan een tandje moeten bijsteken.
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ANTON LABS
Lango-Lab
Tijdens dit keuzeproject werk je aan je communicatieve vaardigheden, maar
dan in het Frans en in het Engels. Let op, het is hierbij zeker en vast niet de
bedoeling om je om de oren te slaan met extra grammatica, wel om te werken,
te spreken en te denken in een andere taal.
Je hoeft hier geen super talenknobbel voor te hebben, het helpt natuurlijk wel.
Wanneer je de nodige 'spreekdurf' hebt, kom je al een heel eind!

Music & Art-Lab
Je hoeft niet muzikaal aangelegd te zijn maar een gevoel voor ritme
hebben, helpt wel! Heb je last van danskriebels? Of voer je graag het
hoge woord voor een volle zaal? Dan ben jij zeker welkom!
Je werkt toe naar een heus podiummoment! Via een workshop en beurtrolsysteem
ontdekken jullie gaandeweg jullie eigen talent en kunnen jullie dit verfijnen.
Dit in samenwerking met de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans in
Lier.

Science-Lab
Heb je een dosis nieuwsgierigheid naar het wat, hoe en waarom van de
natuur? Kan je nauwkeurig werken? Wil je verder in een
wetenschappelijke richting? Dan zit er vast en zeker een Einstein in jou en
is ons science-lab je op het lijf geschreven!
Zelf experimenten leren uitvoeren, waarnemingen en metingen doen bij
planten en dieren en microscopisch onderzoek verrichten. Deze
resultaten in grafieken omzetten en analyseren.

Sport-Lab
Ben je sportief? Ben je niet vies van een inspanning? Ga je voor de uitdaging?
Je hebt er al zin in? Leef je dan helemaal uit in dit sport-lab.
Gedurende de verschillende weken zal je kennis maken met verschillende
sporten en dan hebben we het niet over de coopertest of andere gelijkaardige
uitdagingen … Nee, we gaan met je op stap en laten je proeven van "run &
bike", zwemmen, squash, kettlebells, ...
Teamspirit, sportief gedrag en enthousiasme staan hierbij zeker centraal.

Wood-Lab
Ben je een ‘knutselaar’ in hart en nieren, kan je niet wachten om de
ideeën in je hoofd te vertalen naar iets tastbaars? Dan is dit lab geknipt
voor jou!
Je steekt je handen uit de mouwen, trekt je ‘stofjas’ aan en begint eraan.
In een heuse praktijkruimte leer je de kneepjes van het vak kennen. Je
weet welk hout je best voor welk project gebruikt en je kiest hiervoor het
juiste gereedschap.
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PRAKTISCHE INFORMATIE

Schooluren

Tijdens de (middag)pauzes

1

08u20 - 09u10

Drinkfonteintjes

2

09u10 - 10u00

Belegde broodjes*

Speeltijd

10u00 - 10u15

3

10u15 - 11u05

4

11u05 - 11u55

Middagpauze

11u55 - 12u45

6

12u45 - 13u35

7

13u35 - 14u25

Speeltijd

14u25 - 14u35

8

14u35 - 15u25

Middagactiviteiten
Ping-pong
* 's Ochtends te bestellen en te betalen

Lockers

(Meerdaagse) uitstappen

Zware boekentas? Voor iedereen is een

Wij proberen de leerstof zo aantrekkelijk

locker voorzien. Hier kan je (zware) spullen

mogelijk te maken. Zo gaan we regelmatig

in opbergen, je turngerief, enz… De lockers

op uitstap oa de Haven van Antwerpen, de

zijn vrij toegankelijk tot 8u20 - tijdens de

Hoge Veluwe, de appelboer, … staan op

middagpauze en tot een kwartier na

het programma. In het 2de jaar gaan we

schooltijd.

ook op meerdaagse, meer bepaald naar
Parijs! Elke uitstap wordt tijdig
aangekondigd en grondig voorbereid in de
klas. Zo komt er niemand voor
verrassingen te staan, niet qua inhoud,
niet qua kostprijs.
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OM TE ONTHOUDEN

De eerste schooldag

Anton leert je leren

De eerste dag staat in het teken van elkaar,

Workshops 'leren leren'

de leerkrachten, de school en zijn

Boostmodule: bijles wiskunde en Frans

omgeving te leren kennen. Op dit moment

Stille studie aansluitend op de schooluren

krijg je je lessenrooster, je schoolagenda
en maak je uiteraard kennis met de
vakleerkrachten. Jullie kennen natuurlijk
het ‘reilen en zeilen van een middelbare
school’ dus we kunnen snel aan de slag.

Samen school maken
Wij vinden het belangrijk om respect voor
elkaar te hebben maar vooral om dit ook te
tonen. Wij hebben niet voor niets een

Wat na de eerste graad?

'charter tegen pesten'. Soms loopt het
echter mis. Op die momenten gaan we met

Onze campus maakt deel uit van Atheneum

z'n allen rond de tafel zitten om de zaken

Lier, 1 school met 6 campussen. Elke

uit te praten, zonder verwijten, op een

campus is ingericht specifiek op de

herstelgerichte manier.

behoeften en interesses van de doelgroep.
Na Campus Anton Bergmann kan uw kind
doorstromen - afhankelijk van zijn/haar
interesses - naar campus Arthur
Vanderpoorten of campus Louis Zimmer.
Door samen deel uit te maken van 1 school,
kan u gerust zijn dat de manier van werken
voor uw zoon/dochter hetzelfde blijft.
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OVERTUIGD?

Inschrijven als 'Antonner'

Inschrijven als nieuwe leerling

Om zeker te zijn van jouw plaats in de door

Vanaf 25 april 2022 kan u uw zoon/dochter

jouw gekozen richting vul je uiterlijk op 18

via onze website registeren voor het

april het online invulformulier in. Dit

tweede middelbaar.

formulier bezorgen we je via een bericht op

Op basis van de beschikbare plaatsen

Smartschool.

contacteren wij u om uw inschrijving te

Zonder tegenbericht (deadline 1/7/2022) is

finaliseren.

dit dan ook jouw definitieve studiekeuze

Let op! Het aantal beschikbare plaatsen

voor het tweede middelbaar.

hangt af van de resultaten van onze
huidige eerstejaars. Het kan dus even
duren alvorens wij contact met u opnemen.

www.atheneumlier.be

