Ontdek het allemaal zelf
Wil je weten wanneer de info- en opendeurdagen van Atheneum Klein-Brabant plaatsvinden?
Bekijk onze website
www.atheneumkleinbrabant.be of
bel naar 03 897 98 13.

Atheneum Klein-Brabant is goed bereikbaar
Onze beide campussen zijn vlot bereikbaar per fiets, met de auto en de bus.
Ze liggen allebei op 5 minuten wandelafstand van het station.
Met de trein
Lijn Mechelen - Sint-Niklaas
Lijn Sint-Niklaas - Mechelen
Met de bus naar campus Bornem
Lijn 252 Dendermonde - Bornem - Puurs - Boom
Lijn 257 Boom - Bornem - Dendermonde
Lijn 938 Belbus Klein-Brabant
Lijn 98 Londerzeel - Sint-Amands
Met de bus naar campus Puurs
Lijn 250 Brussel - Londerzeel - Liezele - Puurs
Lijn 252 Dendermonde - Bornem - Puurs - Boom
Lijn 253 Dendermonde - Puurs - Boom
Lijn 254 Dendermonde - Lippelo - Puurs - Boom
Lijn 260 Brussel - Puurs
Lijn 938 Belbus Klein-Brabant

Ik kies voor Atheneum Klein-Brabant!
Denk je dat Atheneum Klein-Brabant bij jou past? Vul dan het contactformulier
in op de website of schrijf je meteen in op het secretariaat van de school!
Je dient de volgende documenten mee te brengen bij je inschrijving: identiteitskaart, getuigschrift van de vorige opleiding en kopie van het rapport.

Accent op jouw talent!
Wie zich goed voelt op school kan zich beter ontwikkelen, krijgt meer goesting om te
leren en te werken en presteert beter. Goed in je vel zitten en vertrouwen hebben in
je eigen kunnen is een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren. Daarom gaan wij
samen met jou op zoek naar wat je doet stralen.
In ons Tools4life-programma verkennen we de vijf domeinen van het secundair
onderwijs (kunst en creatie, taal en cultuur, techniek en wetenschap, economie en
organisatie, mens en maatschappij). Op die manier gaan we als school de uitdaging
aan om alle kinderen hun talenten te laten ontdekken en ontwikkelen. Zo begeleiden
we ze optimaal bij hun studiekeuze.
Hoe doen we dat?
Uitdagend onderzoek

De leerling centraal

Resultaten?

Hoe overleeft een ei
een val van 5m?

Wanneer je een duidelijk
talent hebt voor een domein
de leerstof uitdiepen.

Je eigen talenten
verkennen en ontdekken

Hoe laat je een achtjarige
ervaren wat het is om
blind te zijn?
Hoe maak je een selfie
met potlood en papier?

Als het domein niet
helemaal aansluit bij
je talenten andere
invalshoeken zoeken.

Kritisch kijken naar
je eigen werk
Goed communiceren
Problemen aanpakken
en oplossen

Alle Tools4Life-projecten sluiten aan bij de leefwereld van de leerlingen en laten hen
experimenteren in een uitdagende situatie. Leren door te doen is volgens ons de meest
efficiënte manier om nieuwe kennis en vaardigheden bij te brengen!

Verdere inlichtingen
Campus Bornem
Lindestraat 123A | 2880 Bornem | T 03 897 98 13
info@atheneumkleinbrabant.be
www.atheneumkleinbrabant.be
Campus Puurs
Molenstraat 7 | 2870 Puurs | T 03 369 01 71

Verantwoordelijke uitgever: Eddy Hancké, directeur Atheneum Klein-Brabant - 061802

Heb je hulp nodig met je studiekeuze of wens je
kennis te maken met onze campussen neem dan
contact op met de school. Je kan ook een kijkje
nemen op onze
pagina.

Accent op
jouw talent!

Als Kind Binnen...

. . .A l s K a n j e r B u i t e n . . .

Studieaanbod

Waar we trots op zijn

Wij bieden een zesjarige structuur aan in algemeen (ASO), beroeps (BSO) en technisch
(TSO) secundair onderwijs. Welk onderwijsniveau uw kind ook kiest, er is één constante: de ruimte en aandacht voor de talenten van uw kind.

• De kwaliteit van ons onderwijs. Door
extra wiskunde en wetenschappen aan
te bieden in alle wetenschappelijke studierichtingen verstevigen wij de wetenschappelijke basis van deze leerlingen.
Ook taalvaardigheid zien wij als een
belangrijke troef. Daarom krijgen onze
leerlingen al Engels vanaf het 1ste middelbaar. In de studierichting Moderne
Talen versterken we de talen bovendien
met Spaans vanaf de 2de graad en met
Duits vanaf de 3de graad. Ook als je voor
Handel kiest, krijg je Duits vanaf de 3de
graad. Remediëring, differentiatie en extra uitdieping maken integraal deel uit
van de lessen.

Eerste graad (1ste en 2de leerjaar)
Campus Bornem:
basisonderwijs t/m derde graad
secundair onderwijs

Persoonlijke en toekomstgerichte
onderwijsaanpak in een open
schoolsfeer

1A
1A
1B
2A
2A
2A
2BVL
2BVL

Latijn
Tools4life
Tools4life
Latijn
Moderne wetenschappen-Tools4life
Handel
Elektriciteit-Metaal
Mode-Verzorging-voeding

We vinden het belangrijk dat elke leerling zijn leerkansen optimaal kan benut-

ten. Een vertrouwenssfeer is volgens ons
noodzakelijk om onze leerlingen de beste begeleiding te kunnen bieden. Kleine
groepen en een groene schoolomgeving
vormen daarvoor de gedroomde basis.
Bovendien hebben onze leerkrachten
hetzelfde doel voor ogen: jonge mensen motiveren, inspireren en helpen opgroeien tot slimme en communicatieve
jongeren. Door leerlingen actief bij dit
proces te betrekken, hebben talrijke initiatieven zoals remediëren, leren leren
en schoolloopbaanbegeleiding een maximaal positief effect.
Als je kiest voor een persoonlijk, toekomstgericht onderwijs in een open
schoolsfeer, kies dan voor Atheneum
Klein-Brabant.

1A
1A
2A
2A

Latijn
Tools4life
Latijn
Moderne wetenschappen-Tools4life

Tweede graad (3de en 4de leerjaar)
Algemeen Secundair Onderwijs

Atheneum Klein-Brabant benadert leerlingen als unieke persoonlijkheden met
eigen interesses, ambities en talenten.
We zetten niet alleen in op kennis maar
ook op het aanleren van belangrijke
vaardigheden zoals kritisch en probleemoplossend denken, communiceren, samenwerken en plannen. Op deze manier hebben onze leerlingen na 6 jaar
Atheneum Klein-Brabant een duidelijk
beeld van hun eigen kennen en kunnen
en maken ze een keuze in functie van
hun talenten. Een virtuele leeromgeving
(Smartschool), digitale schoolborden,
het gebruik van laptops, uitdagende leeropdrachten, werkplekleren, portfolio’s …
ondersteunen de leerlingen tijdens dit
groeiproces.

Campus Puurs:
basisonderwijs t/m eerste graad
secundair onderwijs

Latijn met optie Talen
Economie met optie Talen
Latijn met optie Wetenschappen
Economie met optie Wetenschappen

Beroeps Secundair Onderwijs
Basismechanica
Verzorging-voeding

Technisch Secundair Onderwijs
Handel

Derde graad (5de en 6de leerjaar)
Algemeen Secundair Onderwijs
Latijn- Moderne talen
Economie-Moderne talen
Latijn-Wetenschappen
Economie-Wetenschappen

Beroeps Secundair Onderwijs
Mechanisch Onderhoud
Verzorging

Technisch Secundair Onderwijs
Handel

Bekijk de uitgebreide lessentabellen op onze website: www.atheneumkleinbrabant.be
De richtingen Wetenschappen en Mechanisch onderhoud zijn STEM-opleidingen.
Alle STEM-richtingen leggen het accent op exacte wetenschappen, techniek en
wiskunde. Deze richtingen stomen je klaar voor een wetenschappelijk en/of
technisch georiënteerde job.

• We zijn een virtuele school. Onze vakleraars begeleiden het leerproces van
de leerlingen door gebruik te maken
van smartboards, laptops en de digitale
leeromgeving Smartschool. Via een veilig, afgesloten berichtensysteem ondersteunt Smartschool de communicatie
tussen leerlingen onderling, tussen leerlingen en leerkrachten en tussen school
en ouders. Een digitaal puntenboekje
zorgt voor een online opvolging van leervorderingen. Via de digitale schoolagenda kan u het leerproces van uw kind mee
opvolgen.
• Wij vormen ondernemende jonge mensen die vol zelfvertrouwen een eigen
mening ontwikkelen. Zo maakt werkplekleren een vast onderdeel uit van onze

richtingen Verzorging en Mechanisch onderhoud en scherpen we in de 2de en de
3de graad Handel de ondernemerszin aan
door miniondernemingen in de verschillende lessen te integreren.
• Door het inrichten van een brede eerste
graad zetten we in op het ontdekken
van talenten en op het ontwikkelen van
vaardigheden. Na zes jaar schoolloopbaanbegeleiding zijn al onze leerlingen
in staat om een gefundeerde studieen/of beroepskeuze te maken.
• Om de blik van onze leerlingen te verruimen richten we vak- en klas-overstijgende projecten in. We organiseren geïntegreerde werkperiodes in binnen- en
buitenland en hebben ruime aandacht
voor gezondheid, milieu, mondiale vorming en sociaal engagement.
• De overstap vanuit elke basisschool in de
regio verloopt probleemloos. We hebben
twee vestigingsplaatsen. Op de campus in Bornem kan je les volgen van het
1ste tot het 6de middelbaar. De campus in
Puurs ontvangt je met open armen tijdens het 1ste en het 2de middelbaar.

