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De onderwijshervorming vanaf 1 september 2019

… mijn kind gaat volgend schooljaar naar het secundair!
Wat met de onderwijshervorming?

Geen nood! Hieronder kan u kort meer informatie vinden, hopelijk reeds een aantal antwoorden op uw
vragen.
Vanaf 1 september 2019 start de modernisering in het eerste jaar van de eerste graad en wordt
ze stapsgewijs (= leerjaar na leerjaar) ingevoerd tot en met het derde jaar van de derde graad.
In de eerste graad van het secundair onderwijs wordt de basisvorming versterkt en moeten alle
leerlingen een vooropgesteld niveau halen. Naast de basisvorming komt er een keuzegedeelte om een
betere oriëntatie voor leerlingen mogelijk te maken.
In het eerste jaar in de A-stroom en de B-stroom krijgen de leerlingen 27 uur basisvorming en een
keuzegedeelte van 5 uur. Binnen die 5 uur worden proefmodules aangeboden die verder bouwen op de
basisvorming. Deze keuze-uren zullen bepaalde leerlingen extra remediëren (ondersteunen), terwijl
anderen net extra uitgedaagd zullen worden.
In het tweede jaar in de A-stroom is er 25 uur basisvorming, 2 uur voor keuze/differentiatie
(verdiepen en remediëren) en een basisoptie van 5 uur. In de B-stroom is er 20 uur basisvorming, 2 uur
die dient voor remediëring/verdieping en 10 uur voor de basisoptie.
Zo voorziet de school in een aanbod waardoor de leerling van verschillende domeinen kan proeven. Zo
kan hij een bewustere keuze maken voor een studiedomein en –richting in de tweede graad.
In de tweede en de derde graad kunnen de leerlingen een studierichting kiezen uit 8 studiedomeinen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Taal en Cultuur
STEM
Kunst en Creatie
Land- en Tuinbouw
Economie en Organisatie
Maatschappij en Welzijn
Sport
Voeding en Horeca

Daarnaast heeft men de keuze uit 3 finaliteiten (Doorstroom, dubbele en arbeid). Dat laatste betekent
dat studierichtingen voortaan duidelijk aangeven waarop een leerling wordt voorbereid: doorstromen
naar het hoger onderwijs (aso, tso, kso), doorstromen naar de arbeidsmarkt (bso, buso OV3) of beide
(tso, kso). Dat maakt een goede oriëntering en betere studiekeuze mogelijk.

Meer lezen? Surf naar onderwijs.vlaanderen.be/nl/modernisering-secundair.
Of neem contact op met onze school (02/720.00.58)

Aanbod 1ste leerjaar A / 1ste graad GO! atheneum Zaventem

Basisvorming
27u - 30 weken

Tools For Life
1u - 30 weken

Keuzemodules
2u - 30 weken
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Aanbod 1ste leerjaar B / 1ste graad GO! atheneum Zaventem

Basisvorming
27u - 30 weken

Tools For Life
1u - 30 weken

Proefmodules
2 x 2u – 3 x 10 weken
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Aanbod 2de leerjaar A / 1ste graad GO! atheneum Zaventem

Basisvorming
25u - 30 weken

Basisoptie
5u - 30 weken
Latijn

Moderne talen Wetenschap

of

Keuzemodules
2u – 2 x 10 weken
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Studiekeuzebegeleiding
Beslismoment
2u Laatste 10 weken

Aanbod 2de leerjaar B / 1ste graad GO! atheneum Zaventem

Basisvorming
20u - 30 weken

Basisoptie
10u - 30 weken
Economie & Organisatie
5u

en

Maatschappij & Welzijn
Verzorging
5u

Keuzemodules
2u – 2 x 10 weken
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Studiekeuzebegeleiding
Beslismoment
2u Laatste 10 weken

Aanbod 2de en 3de graad GO! atheneum Zaventem

Binnen de studiedomeinen heeft men de keuze uit 3 finaliteiten:




Doorstroomfinaliteit
Dubbele finaliteit
Arbeidsfinaliteit

Dat betekent dat studierichtingen voortaan duidelijk aangeven waarop een leerling wordt voorbereid:
doorstromen naar het hoger onderwijs (aso, tso, kso), doorstromen naar de arbeidsmarkt (bso, buso
OV3) of beide (tso, kso). Dat maakt een goede oriëntering en betere studiekeuze mogelijk.

Meer lezen? Surf naar onderwijs.vlaanderen.be/nl/modernisering-secundair.
Of neem contact op met onze school (02/720.00.58)

GO! Atheneum Zaventem

De Vlaamse Regering bespreekt momenteel een nieuwe manier van inschrijven. Tot
de Vlaamse Regering hierover beslist, kunnen wij geen concrete informatie geven
over de inschrijvingen voor het eerste jaar A en B voor het schooljaar 2019-2020.

Alle secundaire scholen van Overijse, Tervuren, Wezembeek-Oppem en Zaventem
werken samen en organiseren de inschrijvingen via een gemeenschappelijk
aanmeldingssysteem.

Meld je aan
Het gaat om de volgende scholen:




Voor het Gemeenschapsonderwijs (GO!)
o GO! atheneum Tervuren;
o GO! atheneum Zaventem;
Voor scholengemeenschap Drieklank (KOV en OVSG)
o Gemeentelijk Instituut voor Technisch Onderwijs Tervuren (GITO
Tervuren);
o Gemeentelijk Instituut voor Technisch Onderwijs Overijse (GITO
Overijse)
o Heilig-Hartcollege Wezembeek-Oppem;
o Sint-Martinusscholen Overijse;
o ZAVO Zaventem.

Zodra we meer informatie hebben, zetten we dat op deze webpagina.

www.kazaventem.be

