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Welkom op  
onze school

Jij en je ouders zijn op zoek naar een gepaste opleiding  
en dat is helemaal geen makkelijke zoektocht!  
Onze school wil je op weg helpen door een gevarieerde  
keuze aan studierichtingen aan te bieden.  
Hierdoor kan elke jongere een richting vinden  
volgens zijn of haar talenten en interesses. 
 

In deze brochure kan je kennismaken met onze school  

en studierichtingen. Voor verdere vragen kan je natuurlijk 

terecht bij onze medewerkers. Neem alvast een kijkje op   

onze website & sociale media en we hopen je binnenkort  

te mogen verwelkomen!

WELKOM 
op onze school
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Willem Vandenhaute
directeur GO! middenschool

Onze school staat voor méér dan enkel kennis opdoen.  

Ook zelfstandig denken en betrokkenheid, voor jezelf  

opkomen, met anderen samen leren en leven vinden we 

erg belangrijk. Ambitie, leerplezier en positief kritisch 

ingesteld zijn stellen we hierbij centraal. 

We hechten bovendien veel belang aan verbinding, 

het directe en gemoedelijke contact tussen leraren en 

leerlingen en stellen leren in al zijn aspecten centraal. 

We geloven dat jongeren, die geschikte keuzes leren  
maken, vrije, mondige mensen kunnen worden. 

Als school werken we graag samen met jou én je ouders,
zodat je stevig staat in de moderne samenleving. 

Je kan daarbij vertrouwen op een team van leerkrachten, 

ondersteunend personeel en vele andere partners om  

samen de juiste keuzes te maken en te  helpen bij  

het leerproces. In een vertrouwelijke sfeer plegen  

we overleg met ouders en leerlingen. 

We vinden het immers belangrijk dat je je goed  

voelt op school. Op die manier willen we je optimaal 

begeleiden, zowel wat betreft je onderwijsloopbaan,  

als je fysieke en sociaal-emotionele welzijn. 

Adeline Delporte
directeur GO! atheneum
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GO! atheneum Avelgem 

Onze visie

BETROKKENHEID 

Door elke dag aandacht te schenken aan respect, normen  

en waarden zetten we ons in om een warme en open school  

te zijn waar het fijn samen leren en leven is.  

Betrokkenheid is immers een basisvoorwaarde  

om goed én graag te kunnen leren.

LEERPLEZIER 

Een school waar je je goed voelt, is een school waar je veel  

en graag leert. Leerplezier is de voorwaarde om tot meer  

leerwinst te komen, zodat we op ons eigen niveau stap  

voor stap leren ondernemend en zelfstandig te worden.

ZELFSTANDIGHEID 
We moeten kunnen exploreren, ontdekken en zelf het  

leerproces in handen nemen met de aanmoediging van  

de leerkracht als actieve coach.  

We durven onze grenzen verleggen om te kunnen opgroeien  

tot positief denkende en kritische jongeren.

POSITIEF KRITISCH 
Kritiek beschouwen we niet als iets negatiefs.  

We maken onze mening op een constructieve manier kenbaar 

en helpen onze jongeren om op zoek te gaan naar een eigen 

identiteit en om hun mening te vormen, want die telt.

Onze visie
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Eerste graad
Eerste jaar
In de eerste graad onderscheiden we twee stromen:  
de A-stroom en de B-stroom.  
Leerlingen met een getuigschrift basisonderwijs starten in de A-stroom.  
De leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet behaalden, starten  
in de B-stroom. We spreken van 1 A (de A-stroom) en 1 TOP (de B-stroom).

 

 In het eerste leerjaar A krijg je een ruime basisvorming  
 van 29 uren algemene vakken aangevuld met één coachuur.  

 Tijdens dit coachuur maken we samen met jou tijd vrij om te werken  

 aan de klassfeer, burgerschap, leren leren, sociale vaardigheden … 

 Bovenop de basisvorming kies je nog een explore-module. 
 Hierin kan je jouw talenten en interesses verkennen.  

 Je kiest één van de volgende 6 modules:  

 praktijk technologie, creatief met taal, klassieke talen,  

 sport, maatschappij & welzijn of wetenschappen.

 In het eerste leerjaar B krijg je onderwijs op maat.  
 Het is een eigentijds en vernieuwend project onder begeleiding  
 van een team van twee leraren. 

 In de TOP-klas krijg je 28 uur algemene vorming (waarvan 16 uur  

 TOP-werking) en 5 uur praktijkmodules. 

 Je leert op eigen tempo en neemt je leerproces in handen.  

 Je bent dus de piloot van je eigen traject. 

 Dit doen we samen in vernieuwde klaslokalen met de nieuwste  
 ICT-toepassingen, waar voldoende ruimte is om samen te werken,  

 te leren en pauze te nemen.

Eerste graad 
Eerste jaar
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KLASSIEKE TALEN
 - je bent taalvaardig

 - je krijgt een initiatie in de  
  Romeinse taal en cultuur

 - je leert een een basisvocabularium  
  en grammatica 

 WETENSCHAPPEN
 - je hebt interesse in wetenschappen

 - je experimenteert in het labo

 - je werkt graag in team 

 MAATSCHAPPIJ & WELZIJN
 - je helpt graag mensen (kinderen, ouderen) 

 - je bent graag bezig met voeding

 - je hebt interesse voor onze samenleving,  
  het milieu, de veiligheid

CREATIEF MET TAAL
 - je gaat op ontdekking in de wereld  
  van taal en cultuur

 - je improviseert, houdt een voordracht  
  en speelt taalspelletjes

 - je speelt mee in een (mini-)theater  
  op school 

 PRAKTIJK TECHNOLOGIE
 - je wil een praktijkgerichte opleiding volgen

 - je proeft van mechanica en elektriciteit  

 -  je bent handvaardig

 -  je werkt met kleine machines  

  en gereedschappen

 
SPORT
 - je sport extra tijdens de schooluren

 - je houdt van extra actie 

-  je ontdekt graag actieve spelvormen  
  en nieuwe sportactiviteiten

 - je werkt aan je persoonlijke  
  en sociale ontwikkeling

PRAKTIJKMODULES
Elke praktijkmodule duurt 10 lesweken. 

Je werkt er samen aan een project: een 

vogelhuisje, puddingtaart of naamplaatjes 

in metaal,.. Wat maak jij het liefst?

 

Tijdens zo’n praktijkmodule ontdek je 

welke praktijkmodule in 2 TOP voor jou  

de beste keuze is. 

Eerste graad 
Eerste jaar

1 A  BASISVORMING & EXPLORE-MODULES 1 TOP  BASISVORMING & PRAKTIJKMODULES

Eerste graad 
Eerste jaar

33 LESUREN PER WEEK

         BASISVORMING

16 top-vakken (algemene vakken)

2 plastische & muzikale opvoeding

2 levensbeschouwing

2 lichamelijke opvoeding

5 techniek

1 list (Lezen IS Top)

         PRAKTIJKMODULES

5 hout

5 mechanica

5 maatschappij & welzijn

          BASISVORMING

2 lichamelijke opvoeding

5 Nederlands

4 Frans

2 Engels

5 wiskunde

3 stem & techniek (STEM)

1 natuurwetenschappen

1 aardrijkskunde

1 geschiedenis

2 plastische & muzikale opvoeding

2 levensbeschouwing

1 mediawijsheid & geldzaken

1 coachuur

          EXPLORE-MODULE

3 klassieke talen (Latijn)

2 maatschappij & welzijn

2 creatief met taal

2 praktijk technologie

2 sport

2 wetenschappen

32/33 LESUREN PER WEEK
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Eerste graad 
Tweede jaar

Eerste graad
Tweede jaar

Ook in het tweede jaar kan je les volgen in een A-stroom en een B-stroom. 

 Wanneer je geslaagd bent in het eerste jaar A  
 dan stroom je automatisch door naar 2 A.  
 In 2 A kies je naast de basisvorming voor één basisoptie,  

 afhankelijk van jouw interesse.  

 Na het tweede jaar A kan je in het derde jaar elke studierichting volgen,  

 ongeacht welke basisoptie je volgde in het tweede. 

 Daarom spreken we van een brede eerste graad,  
 alles is immers nog mogelijk na het tweede jaar.

 Wanneer je geslaagd bent in 1 TOP  
 dan stroom je in principe door naar 2TOP.  
 In 2TOP kies je naast de basisvorming nog uit 2 opties. 

 Je kan kiezen voor STEM-technieken of maatschappij & welzijn. 

 In de tweede graad kan je nog alle arbeidsgerichte opleidingen volgen.
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Eerste graad 
Tweede jaar

2 A  BASISVORMING & BASISOPTIES 2 TOP  BASISVORMING & BASISOPTIES

Eerste graad 
Tweede jaar

         BASISVORMING

14
top-vakken  
(algemene vakken)

1 plastische & muzikale opvoeding

2 levensbeschouwing

3 lichamelijke opvoeding

1 list (Lezen IS Top)

         BASISOPTIE

12
stem-technieken 
(hout & bouw - mechanica)

12
maatschappij & welzijn
(verzorging - mode)

33 LESUREN PER WEEK

         BASISVORMING

2 lichamelijke opvoeding

2 levensbeschouwing

5 Nederlands

3 Frans

2 Engels

4 wiskunde

2 geschiedenis

1 aardrijkskunde

2 natuurwetenschappen

1 plastische & muzikale opvoeding

2 techniek

1 mediawijsheid & geldzaken

1 coachuur

         BASISOPTIE

5 klassieke talen

5 moderne talen en wetenschappen

5
stem-technieken  
(mechanica - elektriciteit)

5 economie & organisatie

5 maatschappij & welzijn

33 LESUREN PER WEEK
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Tweede graad 
Derde & vierde jaar

Tweede graad
Derde 
en vierde jaar

De tweede graad zorgt ervoor dat je inzicht krijgt in je eigen interesses en talenten  
en bereidt je voor op de studiekeuze die je in de derde graad zal maken.  
In onze school kan je kiezen uit een brede waaier aan studierichtingen binnen de  
verschillende domeinen: stem, maatschappij & welzijn, economie & organisatie en  
domeinoverschrijdend.

 De studierichtingen in de 2de en de 3de graad geven duidelijk aan waarvoor  

 een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting.  

 Er zijn 3 mogelijkheden:

 DUBBELE FINALITEIT
 Deze studierichtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten  

 doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs  
 en de graduaatsopleidingen of de arbeidsmarkt.

 ARBEIDSMARKTFINALITEIT
 Arbeidsmarktgerichte studierichtingen hebben de bedoeling om leerlingen   

 succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen of de arbeidsmarkt.

 DOORSTROOMFINALITEIT
 Dit zijn vooral abstract-theoretische studierichtingen die de bedoeling hebben om  

 leerlingen na de derde graad succesvol te laten doorstromen naar academische  

 en professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs.

Meer info & uurroosters 
van deze opleidingen?
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Tweede graad 
Derde & vierde jaar

DOMEINEN

Elektromechanische 
technieken

Biotechnieken*
Economische 

wetenschappen 

Humane  
wetenschappen 

Latijn 

Moderne talen 

Natuur- 
wetenschappen

Hout

Mechanica

Bedrijf  
& organisatie

Maatschappij 
& welzijn

Zorg 
& welzijn

ECONOMIE 
& 

ORGANISATIE

MAATSCHAPPIJ 
& 

WELZIJN

DUBBELE 
FINALITEIT

ARBEIDSMARKT-
FINALITEIT

DOORSTROOM- 
FINALITEIT

D
O

M
EI

N
O

V
ER

SC
H

R
IJ

D
EN

D

Biotechnologische 
stem-wetenschappen

Technologische 
wetenschappen

Maatschappij &  
welzijns- 

wetenschappen

STEM

AANBOD TWEEDE GRAAD

* onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering
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Derde graad 
Vijfde jaar

Derde graad
Vijfde jaar 

In de derde graad bereiden we jou optimaal voor op verder studeren  
of op een zachte overgang naar de arbeidsmarkt.
Je kan bij ons kiezen uit diverse studierichtingen uit de verschillende  
finaliteiten met inbegrip van duale leertrajecten. 

 De studierichtingen in 5de jaar geven duidelijk aan waarvoor een leerling wordt  

 voorbereid na het secundair onderwijs. Dit noemt men de finaliteit van een richting.  

 Er zijn 3 mogelijkheden:

 DUBBELE FINALITEIT
 Deze studierichtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten  

 doorstromen naar de professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs  
 en de graduaatsopleidingen of de arbeidsmarkt.

 ARBEIDSMARKTFINALITEIT
 Arbeidsmarktgerichte studierichtingen hebben de bedoeling om leerlingen  

 succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen of de arbeidsmarkt.

 DOORSTROOMFINALITEIT
 Dit zijn vooral abstract-theoretische studierichtingen die de bedoeling  

 hebben om leerlingen na de derde graad succesvol te laten doorstromen naar  

 academische en professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs.

Meer info & uurroosters 
van deze opleidingen?
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Derde graad 
Vijfde jaar

DOMEINEN

Biotechnologische 
& chemische 

stem-wetenschappen*

Technologische 
wetenschappen 
& engineering*

Welzijns- 
wetenschappen*

ECONOMIE 
& 

ORGANISATIE

MAATSCHAPPIJ 
& 

WELZIJN

Elektromechanische 
technieken

Biotechnische  
& chemische 
technieken*

Commerciële 
organisatie*

Gezondheidszorg

DUBBELE 
FINALITEIT

Binnen- en 
buitenschrijnwerk

Mechanische  
vormgeving

Basiszorg & 
ondersteuning

ARBEIDSMARKT-
FINALITEIT

DOORSTROOM- 
FINALITEIT

D
O

M
EI

N
O

V
ER

SC
H

R
IJ

D
EN

D

Economie 
Wiskunde 

Economie  
Moderne talen 

Humane  
wetenschappen 

Moderne talen* 

Latijn 
Wiskunde 

Latijn  
Moderne talen 

Wetenschappen  
Wiskunde

AANBOD DERDE GRAAD, VIJFDE JAAR

* onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering

STEM
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Derde graad
Zesde jaar 

In de derde graad bereiden we jou optimaal voor op verder studeren  
of op een zachte overgang naar de arbeidsmarkt.
Je kan bij ons kiezen uit diverse studierichtingen.

 In het aso ligt de nadruk op een ruime algemene vorming.
 Er wordt niet voorbereid op een specifiek beroep.  

 Het aso legt vooral een stevige basis voor het volgen van hoger onderwijs.
 

 In het tso wordt aandacht besteed aan algemene  
 en technisch-theoretische vakken.  
 Na het tso kan de jongere een beroep uitoefenen of overstappen  

 naar het hoger onderwijs. Bij deze opleiding horen ook praktijklessen.

 Het bso is een praktijkgerichte onderwijsvorm waarin de jongere  
 naast algemene vorming vooral een specifiek beroep aanleert.

Derde graad 
Zesde jaar

Meer info & uurroosters 
van deze opleidingen?
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Derde graad 
Zesde jaar

In aso kan je naast de algemene en specifieke vakken  kiezen uit een aanbod aan 
keuzevakken. Je maakt je keuze in functie van je interesses of verdere studiekeuze.

6 TSO  ALGEMENE & TECHNISCH-THEORETISCHE VAKKEN

6 BSO  ALGEMENE VORMING & SPECIFIEK BEROEP

     ALGEMENE & SPECIFIEKE VAKKEN

Economie-Wiskunde

Economie-Moderne talen

Humane wetenschappen

Latijn-Wiskunde

Latijn-Moderne talen

Wetenschappen-Wiskunde

     KEUZEVAKKEN

Spaans

Duits

wiskunde

socio-economische aardrijkskunde

labo wetenschappen

economie voor elke dag

computationeel denken

Elektromechanica

Sociale en technische wetenschappen

Secretariaat-Talen

Houtbewerking

Werktuigmachines

Verzorging

6 ASO  ALGEMENE & SPECIFIEKE VAKKEN & KEUZEVAKKEN



2726
Derde graad 
zevende jaar

Derde graad
Zevende jaar
Duale leertrajecten
In een zevende jaar bso kan je je verder specialiseren in één van onze 5 richtingen. 
Bovendien ontvang je bij slagen een diploma secundair onderwijs. 
 
In de duale trajecten stippelt de school  
samen met bedrijven een leertraject voor jou uit.  
Je leert zowel van leraren op school als van experten op de werkvloer.

Bij duaal leren combineer je dus de school met een werkplek.  
Dit is een ideale mix om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.  

 Je volgt de algemene vakken op school en oefent quasi alle praktijk in  

 een bedrijf. Ben jij in staat de werkuren van de werkplek te volgen?  

 Kriebelt het om je te specialiseren en een opleiding in een bedrijf te volgen?  

 Dan kan je via duaalleren van het werkleven en het werken in team proeven,  

 veel ervaring opdoen en tegelijk een leervergoeding ontvangen.   

 • INTERIEURINRICHTING
 • INTERIEURBOUWER DUAAL
 • SCHRIJNWERKER HOUTBOUW DUAAL
 • COMPUTERGESTUURDE WERKTUIGMACHINES CNC
 • THUIS- EN BEJAARDENZORG - ZORGKUNDIGE

Meer info & uurroosters 
van deze opleidingen?
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LEREN 
Van het eerste tot en met het derde jaar krijg je een coach toegewezen.  
Krijg jij voldoende uitdaging of steek je graag een tandje bij?  

Heb je extra ondersteuning nodig? Vind je je weg doorheen alle cursussen?

Opvolging in leren vinden we erg belangrijk.  
Een coach overloopt daarom regelmatig met jou, individueel,  

hoe het met je leren en studeren gaat en stuurt bij waar nodig. 

AMBITIE
Schrik je er niet voor terug om een uitdaging aan te gaan?  
Dan heeft onze school je heel wat te bieden. 
Je kan deel uitmaken van innovatieve projecten (o.a. Virtual Reality),  

de leerlingen een stem geven in het leerlingenparlement,  

contact maken met buitenlandse jongeren via e-twinning  

of een Erasmus+project. 

Daarnaast kan je je talen- en wiskundekennis tonen in een Olympiade  

en/of de ondernemer in jou naar boven laten komen door  

bv. een studentenbedrijf op te richten. 

GO! atheneum Avelgem 
Meer info
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LEZEN LEZEN LEZEN
Iedereen leest op onze school. We geloven 

dat lezen mensen sterk vormt, positief- 

kritisch doet kijken naar zichzelf, de ander 

en de wereld. In onze school willen we dat 

ook jij uitgroeit tot een krachtige burger in 

onze maatschappij.

Onze school stimuleert daarom dagelijks 

lezen en leren in verschillende talen.  

We zetten hiermee in om van jou de beste 

versie van jezelf te worden. Kom snel een 

kijkje nemen in onze bibliotheek! 

LEERBOEKEN EN  
SCHOOLBIJDRAGE 

Voo de handboeken en werkschriften  

werken we samen met de firma Iddink.  

Na de online bestelling, worden de  

boeken in augustus bij je thuis geleverd.

LEERLINGENBEGELEIDING
Elke leraar begeleidt jou. Als sterk team 

van directieleden, opvoeders, leraren, 

CLB-medewerkers, ondersteuners, ouders 

en externe partners staan we voor jou klaar. 

We doen het maximale om jouw talenten te 

doen bovendrijven en zetten in op leren en 

studeren, onderwijsloopbaanbegeleiding, 

psychosociaal functioneren en preventieve 

gezondheidszorg.

DIGITALE LEEROMGEVING
Tijdens de lessen ga je regelmatig zelfstandig  

op je eigen chromebook aan de slag  

waarmee je toegang hebt tot educatieve 

apps en bronnen op het internet. 

 

DIGITALE VAARDIGHEDEN WORDEN 
GEÏNTEGREERD IN HET LEERPROCES. 
 

Je leraren gebruiken Google Classroom en 

Smartschool. Hiermee wisselen jullie heel 

eenvoudig opdrachten uit.

FLEXIBELE LEERTRAJECTEN
Elke leerling is anders. Flexibele leerwegen kunnen daar een antwoord op bieden.  

Die leerwegen verhogen de leerwinst en zorgen ervoor dat de leertijd optimaal wordt  

gebruikt. Als school herkennen we niet alleen de talenten van onze leerlingen, maar willen  

we ook omgaan met verschillen in talent. Sommige leerlingen gaan versneld door leerstof  

of zijn vlot tweetalig. Je krijgt als leerling een individueel leertraject waar je versneld,  

verbredend of verdiepend leert. Dit kan via andere lesinhouden, vakoverschrijdende  

projecten en/of online cursussen (bv. via e-leren VDAB, MOOCS en MIT). Je wordt  

hierin steeds gevolgd door een coach-leraar. Op het einde van het e-leren volgt een test.

GWP
Jaarlijks organiseren de leerkrachten een 

geïntegreerde werkperiode (de gwp-week) 

waarin je vakoverschrijdend werkt.  

Dit gebeurt zowel binnen als buiten de 

schoolmuren. Het kan om daguitstappen of 

meerdaagse activiteiten gaan in het binnen- 

of buitenland.

GO! atheneum Avelgem 
Meer info

GO! atheneum Avelgem 
Meer info
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INTERNATIONALISERING ERASMUS+
Via een Erasmus+ project krijg je de kans om deel te nemen aan buitenlandse uitwisselingen.  

Op het programma staan interactieve activiteiten rond een projectthema en culturele 

bezoeken in het gastland.  

De leerlingen verblijven tijdens de uitwisseling in gastgezinnen.  

Dit is een onvergetelijke ervaring die je toelaat kennis te maken  
met andere culturen en nieuwe vriendschappen te sluiten.  
Je wordt zelfstandiger, je verbetert je taalvaardigheid en je verruimt je horizon. 

MAKERSPACE
Open, uitdagend, leerlinggericht, positief kritisch, ondernemend en innovatief… 

Op deze plek ontmoet je leraren en andere leerlingen met gemeenschappelijke  

interesses. Allerhande ideeën uit zowel wetenschap, technologie, digitale en  

elektronische kunst borrelen er op. 

Een inspirerend maaklab waar je leert ontdekken en ontwikkelen,  
waar je denkprocesses uitwerkt en leert samenwerken.

GO! atheneum Avelgem 
Meer info

GO! atheneum Avelgem 
Meer info

Meer zien van Makerspace?
     makerspace_atheneumavelgem

Hier kan je creatief aan de slag in een sfeer 

van open innovatie binnen de domeinen 

wetenschappen, technologie en kunst.  

Met deze makerspace krijg je samen  
met de leraren de ruimte om te excelleren  
in innoverende technieken.

PARTNERS
Een zorgvuldig uitgekozen team van 

uitzonderlijk gedreven leraren staat 

dagelijks voor jullie klaar. 

Onze school werkt samen met andere 

secundaire scholen, alle basisscholen 

rondom en met het GO!.  

Onze oud-leerlingen, ouders en vrienden van 

de school (vzw OLGA) dragen samen met 

tal van andere partners hun steentje bij. 

STUDIELOOPBAAN- 
BEGELEIDING
Een goede keuze maken is belangrijk,  

maar niet makkelijk. Tijdens verschillende 

infomomenten (in het 2e, 4e en 6e jaar)  

helpen de leerkrachten je bij dit proces.  

We organiseren hiervoor een beroependag, 

info-avonden, een ontmoetingsmoment 

met oud-leerlingen, je Colombustraject,  

een bezoek aan de SID-in-beurs...
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Dagindeling
Een schooldag begint om 8.55 uur  
en eindigt om 16.00 uur, op woensdag om 12.30 uur.

Voor sommige klassen begint de dag met een voor-uur  
en/of eindigt die met een na-uur.

 08.05 - 08.55 Voor-uur / leerstudie

 08.55 - 09.45 LESUUR 1

 09.45 - 10.35 LESUUR 2

 10.35 - 10.50 Ochtendpauze

 10.50 - 11.40 LESUUR 3

 11.40 - 12.30 LESUUR 4

 12.30 - 13.20 Middagpauze

 13.20 - 14.10 LESUUR 5

 14.10 - 15.00 LESUUR 6

 15.00 - 15.10 Namiddagpauze

 15.10 - 16.00 LESUUR 7

 16.00  - 16.50 Na-uur / leerstudie

OPVANG- EN  
STUDIEMOGELIJKHEDEN
Toezicht op de speelplaats is er vanaf 8.05 uur. 

In de studiezaal kan je vanaf 8.05 uur,  

onder toezicht, je schoolwerk afwerken. 

Ook na de lessen ben je hier welkom  

tot 16.50 uur (behalve op woensdag).

Op lesvrije momenten of bij afwezigheid  

van een leerkracht ga je eveneens naar  

de studiezaal om er te werken.

LOCKERS
Als leerling hoef je niet altijd een zware 
boekentas mee te sleuren.  
Voor 30 euro (waarvan 10 euro waarborg 

voor de sleutel) kan je een locker huren 

waarin je je mappen, boeken, brooddoos… 

kan opbergen. Tijdens de pauze kan je  

steeds van mappen en boeken wisselen.

MIDDAGMAAL
Tijdens de middagpauze lunch je in het schoolrestaurant.  
Je kan ervoor kiezen om je eigen lunchpakket mee te brengen  

of om een warme maaltijd of een belegd broodje te kopen.  
De gerechten worden elke dag bereid met verse producten. 
De lunch bestaat uit soep en een hoofdgerecht.  

Voor 5 euro krijg je een gezonde en evenwichtige maaltijd voorgeschoteld.

GO! atheneum Avelgem 
Meer info Dagindeling
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GO! atheneum Avelgem 
Oudenaardsesteenweg 20 
8580 Avelgem 

056 65 01 11 Onthaal 
056 65 01 15 Leerlingensecretariaat
 
GO-ATHENEUMAVELGEM.BE 
info@go-atheneumavelgem.be 
           GO! atheneum Avelgem

Altijd rechtstreeks de  
juiste persoon contacteren?
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