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campus Arthur Vanderpoorten

HARTELIJK WELKOM OP ONZE SCHOOL
DE AMBITIE VAN ATHENEUM LIER
Atheneum Lier wil een school zijn die
focust op de groei van ieders talent.

een

Arthur),

doorstroomfinaliteit
richtingen

met

een

(Campus
dubbele

finaliteit (Campus Arthur - Campus Louis)
en

richtingen

met

arbeidsmarktfinaliteit

(Campus

een
Louis).

Onze richtingen met doorstroomfinaliteit
leiden je op om succesvol door te stromen
naar een academische of professionele
bacheloropleiding. Onze richtingen met
een dubbele finaliteit bereiden je voor op
een professionele bacheloropleiding in het
hoger

onderwijs

of

een

graduaatsopleiding. Onze richtingen met
arbeidsmarktfinaliteit bereiden je voor om
na

het

afstuderen

te

gaan

krijg je niet gewoon een pakket leerstof
aangeboden, maar helpen we jou ook om
deze leerstof te verwerken. In de eerste

Als school bieden wij zowel richtingen aan
met

Tijdens je schoolloopbaan op onze campus

werken.

Concreet betekent dit dat wij jou helpen
om je talenten te ontdekken en verder te

plaats kan je hiervoor steeds terecht bij je
vakleerkrachten.
Tot slot willen we je niet alleen opleiden tot
een goede student. We hechten ook veel
belang aan het Pedagogisch Project van het
GO! (PPGO). Onze leerlingen opvoeden tot
respectvolle jongeren en hen begeleiden in
het ontwikkelen van een open, kritische
geest zien wij als één van onze kerntaken.
Als je samen met je ouders vertrouwen stelt
in onze school, ben je van harte welkom.
We kijken alvast uit naar je komst in het
Atheneum Lier!
Directie
Ilse De Bast - Campus Arthur Vanderpoorten

ontwikkelen.
In de eerste graad van onze school kreeg
je reeds de kans om je talenten te
ontdekken. In de tweede graad zetten we
dit groeipad verder, door jouw talenten
verder te ontwikkelen in onze ‘ateliers’.
Wanneer

je

een

beeld

hebt

kunnen

"Wij stimuleren

vormen rond ‘wat jou interesseert’, krijg je

leerlingen om

de kans om je binnen de ‘academies’ in de

nieuwsgierig te

derde graad te verdiepen in je gekozen
studierichting en/of kennis te maken met

zijn en een open

een nieuw vakgebied ter voorbereiding op

geest te hebben."

het hoger onderwijs.

ONZE STUDIERICHTINGEN IN DE 2DE GRAAD
STUDIEDOMEIN
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LATIJN

"MAAK EEN BOEIENDE ONTDEKKINGSTOCHT DOOR DE ANTIEKE
WERELD!"

Wat houdt de studierichting
in?
Vanaf het derde jaar maak je een boeiende
ontdekkingstocht door de antieke wereld via
de lectuur van een grote verscheidenheid
aan

Latijnse

teksten,

geschreven

door

auteurs van wie er een heel aantal tot de top
van de wereldliteratuur behoren. In de
voorbije twee jaar heb je de fundamenten
gelegd:

het

is

nu

een

kwestie

van

aanbod van tekst en cultuur. We lezen ook

Welke doorstroommogelijkheden biedt
deze richting?

teksten uit de ganse periode waarin het

Door de brede basisvorming die je krijgt,

Latijn werd geschreven. Je zal dan ook

heb je heel wat keuzemogelijkheden in

beseffen hoe ‘actueel’ de oudheid is en je zal

de

zo een brede horizon krijgen. De lectuur is

bereidt

ook gericht op creatieve taalvaardigheid:

Wiskunde of Latijn-Moderne talen in de

doordat je een oude taal moet omzetten in

derde graad.

onderhouden en opfrissen,
des te comfortabeler kan je genieten van het

een

moderne,

vergt

dit

een

derde

graad.

specifiek

De

richting

voor

op

intense

taalstudie.
Vanaf de tweede graad is Latijn dus een
unieke mix van taal, literatuur en cultuur
voor gevorderde avonturiers. Maak je alvast
klaar voor deze confrontatie!
De uitdaging is aan jou...

Wat is het leerlingenprofiel?
Deze studierichting is ongetwijfeld iets voor

"Non scholae sed

jou als je ruim geïnteresseerd bent in de

vitae discis.

geschiedenis en de verschillende culturele
aspecten van de oudheid. Lees en beluister

Je leert niet voor

je daarnaast graag spannende, ontroerende,

de school, maar

avontuurlijke en romantische verhalen? Dan

voor het leven!"

is deze richting, waarin je leert spelen met
taal, zeker iets voor jou!

Campus Arthur

Latijn
Latijn-

LATIJN
LESSENTABEL
3de jaar

4de jaar

Levensbeschouwing

2

2

Beweging en Gezondheid

2

2

Nederlands

4

4

Frans

3

3

Engels

3

3

Aardrijkskunde

1

1

STEM Wetenschappen

3

3

Wiskunde

4

4

Historisch Bewustzijn

2

2

Actief Burgerschap

1

1

Economische en financiële
competenties

-

1

Culturele expressie

1

-

Atelier

1

1

1

1

4

4

32 lesuren

32 leusren

Wiskunde

PLUS

Latijn
Totaal

MODERNE TALEN
"WORD EEN COMMUNICATIE-EXPERT IN MAAR LIEFST VIER TALEN!"

Wat houdt de studierichting
in?
In deze richting verdiep je je zowel in het
Nederlands als in drie vreemde talen m.n.
Frans, Engels én Duits. Stap voor stap kom je
alles te weten over elke taal. Je ontwikkelt
een aantal strategieën, verwerft de nodige
grammaticale

kennis

en

breidt

je

woordenschat uit zodat je tegen het einde
van het 6de jaar een vlotte taalgebruiker

Natuurlijk is er in een talenrichting ook

Welke doorstroommogelijkheden biedt
deze richting?

aandacht voor cultuur. Je leert over waar een

Binnen deze richting krijg je een brede

taal gesproken wordt, haar geschiedenis, de

basisvorming, waardoor je heel wat

verschillende dialecten... Je bekijkt films,

keuzes hebt in de derde graad.

toneelstukken, leest boeken, gedichten...

De

Zo reis je vanuit de klas door elke cultuur,

specifiek voor om je studies verder te

een reis die we in de toekomst ook graag

zetten in de richting Economie–Moderne

eens in het echt met je maken! We leven in

Talen, Moderne Talen–Wetenschappen

een multiculturele maatschappij waarin we

of Taal- en Communicatiewetenschappen

omringd worden door andere nationaliteiten

in de derde graad.

bent van maar liefst vier talen!

richting

Moderne-Talen

bereidt

en dus ook andere talen. Het is een verrijking
op persoonlijk vlak en helpt je zowel bij je
verdere studies als in het beroepsleven
waar talenkennis steeds belangrijker wordt.

Wat is het leerlingenprofiel?
Heb je een brede culturele interesse en kom
je graag in contact met anderstaligen?
Verlies je je graag in een goed boek en sta je

"Elke taal die je

open voor andere vormen van literatuur?

spreekt, is een

Beschik je over een goed geheugen?
Ben je nieuwsgierig naar hoe een taal als
systeem werkt en wat de impact van taal op
onze samenleving en cultuur kan zijn?
Dan is deze studierichting vast iets voor jou!

Campus Arthur

troef!"

je

MODERNE TALEN
LESSENTABEL

3de jaar

4de jaar

Levensbeschouwing

2

2

Beweging en Gezondheid

2

2

Nederlands

4

4

Frans

3

3

Engels

3

3

Aardrijkskunde

1

1

STEM Wetenschappen

3

3

Wiskunde

4

4

Historisch Bewustzijn

2

2

Actief Burgerschap

1

1

Economische en financiële
competenties

-

1

Culturele expressie

1

-

Atelier

1

1

PLUS
Nederlands

1

1

1

1

1

1

2

2

32 lesuren

32 lesuren

Frans

PLUS

Engels
Duits

PLUS

PLUS

Totaal

TAAL EN COMMUNICATIE
"WORD EEN MEERTALIGE COMMUNICATIESPECIALIST & EVENTPLANNER!"

Wat houdt de studierichting
in?
Is taal jouw ding? Ben jij geïnteresseerd in het
bruisende bedrijfsleven en loop je wel warm
voor cultuur? In zowel deze als de sociale sector
is doelgerichte communicatie enorm belangrijk.
Wij willen dan ook van jou

een meertalige

communicatiespecialist en een expert in het
plannen

van

evenementen

maken!

Klinkt

spectaculair, toch?!

leggen wij de focus ook op deze vakken.

Welke doorstroommogelijkheden biedt deze
richting?

Daarnaast leggen we een sterke nadruk op het

De brede basisvorming die je als leerling

samenwerken om verschillende projecten,

krijgt, zorgt ervoor dat je in

sociale evenementen en campagnes te leren

de

(uit)voeren en ondersteunen.

keuzemogelijkheden hebt.

Communiceren in het Duits, Engels, Frans én
Nederlands is tegenwoordig een must. Daarom

derde

graad

nog

heel

wat

Deze richting bereidt specifiek voor op

Wat is het leerlingenprofiel?

Taal en Communicatie in de
derde graad.

Ben je ambitieus? Heb je een aangeboren
talenknobbel of ben je leergierig en wil je niets
liever dan je talenkennis bijschaven? Kan je
goed overweg met een computer, blijf je graag
up-to-date

met

alle

hippe

softwareprogramma’s en sleutel je graag aan
projecten? Dan zit je bij ons goed!

"Je leert
samenwerken om
verschillende
projecten uit te
voeren en te
ondersteunen."

Campus Arthur

TAAL EN COMMUNICATIE

LESSENTABEL

3de jaar

4de jaar

Levensbeschouwing

2

2

Beweging en Gezondheid

2

2

Nederlands

4

4

Frans

2

2

Engels

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Natuurwetenschappen

2

2

Wiskunde

3

3

Historisch Bewustzijn

1

1

Actief Burgerschap

1

1

Economische en financiële
competenties

-

1

Culturele expressie

1

-

Atelier

1

1

2

2

1

1

1

1

Duits

2

2

Eventmanagement

3

3

Public Relations

3

3

34 lesuren

34 lesuren

Nederlands
Frans

PLUS

PLUS

Engels

PLUS

Totaal

PERSONALISEER JE OPLEIDING
ATELIERS WAARUIT JE ALS LEERLING KAN KIEZEN

Gedurende 1 semester (half jaar) is er vrije ruimte voor
de invulling van 2 lesuren. Atheneum Lier
onderscheidt zich van de andere Lierse scholen door
deze vrije ruimte te besteden aan keuzevakken
waarmee de jongere aan talentverbreding of verdieping kan doen.
Bij ateliers van talentverbreding krijgt de jongere de
kans om nieuwe talenten en interesses bij zichzelf te
ontdekken. Het gekozen atelier heeft niet echt te
maken met de studierichting.
De ateliers van talentverdieping hebben tot doel dat
de leerling zijn kennis en vaardigheden binnen de
gekozen studierichting kan verfijnen door te kiezen
uit de aangeboden verdiepingsateliers.

Campus Arthur

"Je krijgt niet
enkel de kans om
je talenten te
ontwikkelen
maar ook om
nieuwe talenten
te ontdekken!"

Atheneum Lier
Hier groeit talent!

Campus Arthur
Contacteer ons!

Arthur Vanderpoortenlaan 35
2500 Lier
03 480 01 28
arthur@atheneumlier.be

www.atheneumlier.be

