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ASO Talen,
Wetenschappen
en Kunst

WELKOM
Het doet ons plezier
dat jij en je ouders
interesse hebben in
onze school.

H

et EINSTEIN Atheneum, ASO Talen, Wetenschappen & Kunst is een unieke school
met vestigingen in Evergem en Oostakker. Vanaf de eerste graad volg je er algemeen
secundair onderwijs met creatieve toets. Als school geloven wij in een brede algemene
vorming, maar ook sterk in een persoonlijke en creatieve ontplooiing van je talenten.
Met ons specifiek pedagogisch project combineren we leren met creëren. Dit zorgt voor
een groter welbevinden en verhoogt de motivatie.
In onze structureel verankerde leerbegeleiding sta jij centraal. We streven ernaar je
bewust te laten worden van je eigen identiteit. Respectvol leren omgaan met iedereen
is hier een belangrijk onderdeel van. Het is van belang dat je met een open geest positief
kritisch in het leven staat. Naast deze kernwaarden is het noodzakelijk dat je op
het EINSTEIN Atheneum een brede intellectuele basis verwerft die je in de toekomst
verder op weg helpt. Daarom zetten we in op het ondersteunen én uitdagen van
elke leerling. We bewaken hiermee het individueel leerproces en laten je toe je talenten
te ontdekken, ontwikkelen en verdiepen.

“

EVERYBODY IS A GENIUS, BUT IF YOU JUDGE
A FISH BY ITS ABILITY TO CLIMB A TREE,
IT WILL SPEND ITS WHOLE LIFE BELIEVING
IT IS STUPID — ALBERT EINSTEIN

KERNWAARDEN
EN PIJLERS VAN
ONS PEDAGOGISCHARTISTIEK PROJECT

ZELFONTPLOOIING
We geven ruimte voor de ontplooiing van je talent.
We geven ruimte voor de ontplooiing van je eigen ik.
We verwachten dat je actief deelneemt aan
het schoolgebeuren.

RUIMDENKEND
Je hebt respect voor ieders eigenheid en overtuiging.
Je staat positief kritisch tegenover probleemstellingen.
Je kijkt met een open geest naar de wereld rondom jou.

VOORBEREIDEND

CREATIEF.

KRITISCH.

BETROKKEN.

We willen je voldoende voorbereiden op de toekomst
en sturen daarom constant het leerproces bij.
We zetten in op competentiegericht onderwijs in
een dynamische leeromgeving.

ZELFBEWUST
We leren je verantwoord en zelfstandig keuzes te maken.
We leren je dat je de vrijheid hebt om deze beslissingen
zelf te nemen en dat je daar de verantwoordelijkheid
voor draagt.

EINSTEIN ATHENEUM

UITDAGEND.
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1ste GRAAD
2de GRAAD

De lessentabellen van
het EINSTEIN Atheneum zijn
opgebouwd rond drie grote
pijlers: talen, wetenschappen
en kunst.
Samen met de extra pijler
maatschappij & cultuur is er
een horizontale samenhang
tussen de verschillende
pijlers, maar ook een vertikale
en diagonale opbouw
waarbij men steeds het
verloop van de studie
loopbaan met een creatief,
wetenschappelijk of talig
aspect kan aanvullen.
Dit geeft de leerlingen
de mogelijkheid om
te verbreden, te verdiepen
en te excelleren.

3de GRAAD

EINSTEIN Atheneum,
ASO Talen,
Wetenschappen
& Kunst

TALEN

WETENSCHAPPEN

• Moderne Talen
• Klassieke Talen
• Uitbreiding Moderne Talen
• CLIL

• Cluster Wetenschappen en Artistiek met techniek
• Modules en domeinen STEM-Wetenschappen
met keuze uit STEAM en programmeren in 2A
• Domein Moderne Talen en Wetenschappen met
extra wetenschappen in 2A

• Moderne Talen
• Domein Klassieke Talen
• Extra keuzetaal Spaans

• Domein Natuurwetenschappen
• Seminarie STEAM
• Seminarie Program & Design

• Vanaf het schooljaar 2023 – 2024

• Vanaf het schooljaar 2023 – 2024

MAATSCHAPPIJ & CULTUUR

• Cluster Artistiek met techniek
• Modules en domeinen Kunst & Creatie Drama,
Muziek, Musical, Samenspel
• Keuzemodules Drama, Dans en Samenspel
in 2A

1ste graad
Keuzemodules
• Cultuur en filosofie
• Mens in beeld
• Kunstinitiatie
Domein Kunst en cultuur in 2A

• Seminaries Samenspel, Dans, Toneel en Musical

2de graad
• Domein Humane Wetenschappen

• Vanaf het schooljaar 2023 – 2024

• Vanaf het schooljaar 2023 – 2024

STEAM
• STEM + Arts
• Leerlijn van 1 tot 4
• Verbinden van wetenschappen
en techniek met kunst
• Projectmatig werken
• Nadruk op creativiteit en
probleemoplossend denken
• Excelleren en verdiepen
• Gebaseerd op stappen
wetenschappelijk onderzoek

EINSTEIN ATHENEUM

KUNST
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EINSTEIN ATHENEUM
> 1ste leerjaar A
modules Klassieke Talen, Moderne Talen,
STEM-Wetenschappen, Maatschappij
en Cultuur, Kunst & Creatie
> 2de leerjaar A
domeinen Klassieke Talen,
Moderne Talen en Wetenschappen,
STEM-Wetenschappen, Kunst & Creatie
Drama - Muziek - Musical - Kunst
en cultuur
> 2de graad doorstroomfinaliteit
Humane Wetenschappen Natuurwetenschappen Moderne Talen - Latijn + seminaries
talen, wetenschappen of kunst

CAMPUS OOSTAKKER :

UNIEKE 1ste GRAAD A - CREATIEVE 2de GRAAD DOORSTROOMFINALITEIT
Een site met open ruimte en ambitie
Onze campus aan de Gentstraat te Oostakker biedt dezelfde keuzemogelijkheden als
onze campus in Evergem. De voorbije jaren werd er volop geïnvesteerd in de ontwikkeling
van de site in Oostakker, die vlot bereikbaar is met de fiets en de bus vanuit zowel de Gentse
binnenstad, als vanuit de omliggende gemeentes. Er rijdt dagelijks een pendelbus
van Zeveneken via Lochristi-dorp naar de campus.
Het uitgestrekte domein biedt veel groen en open ruimte waar er plaats is voor een kind
om rustig te ontwikkelen en zichzelf te zijn.
Er is ook mogelijkheid tot internaat.

Eigentijdse nieuwbouw
Vanaf het schooljaar 2023-2024 nemen we ons nieuw schoolgebouw, ingericht naar
het onderwijs van de 21ste eeuw en naar de noden van ons pedagogisch project, in gebruik.
EINSTEIN Atheneum campus Oostakker
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In deze brochure vindt u een overzicht
van ons aanbod. Meer inhoudelijke
uitleg over de verschillende studie
domeinen, vakken en seminaries
vindt u op onze website.

Gentstraat 194 | 9041 Oostakker
T 09 394 30 70
E info@einsteinatheneum-oostakker.be
F facebook.com/einsteinatheneum
www.einsteinatheneum.be

H

et EINSTEIN Atheneum heeft in de 1ste graad enkel
richtingen in de A-stroom.
We zetten in op een kwaliteitsvolle basisvorming die
de toegang tot de tweede graad veilig stelt.
Via een breed aanbod van keuzemogelijkheden in 1A en
keuzes tussen verschillende domeinen in 2A laten we
leerlingen hun talenten ontdekken.
Vanuit ons specifiek pedagogisch project kan er bij alle
keuzemogelijkheden en domeinen ook een keuze gemaakt
worden voor een creatief vak.

HET EERSTE LEERJAAR A :
proeven, verbreden, verdiepen, remediëren
PRINCIPES
Het lessenpakket van 1A telt maximum 32 lesuren. Hiervan worden er
27 ingevuld door de basisvorming en 5 door het keuzegedeelte.

27 u. +
KEUZEGEDEELTE = 5 u.

BASISVORMING =

MODULE 4 u. (Latijn / STEAM) + MODULE 1 u.
of
MODULE 3 u. + MODULE 2 u.

EINSTEIN ATHENEUM

DE 1ste GRAAD
A-STROOM :
TALENTEN
ONTDEKKEN
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BASISVORMING
1e jaar A-stroom

LEVENSBESCHOUWING

2

LICHAMELIJKE OPVOEDING

2

NEDERLANDS

4

HISTORISCH BEWUSTZIJN

1

CLUSTER MODERNE TALEN

4

FRANS
ENGELS
ARTISTIEK MET TECHNIEK

3

CLUSTER WETENSCHAPPEN

4

WISKUNDE

5

ECONOMISCH BEWUSTZIJN

1

COMPETENTIE-ATELIER

1
27

In de cluster Moderne Talen en de cluster Wetenschappen wordt er intensief
samengewerkt tussen de verschillende vakgebieden. Leerplandoelen, remediëring
en evaluatie worden op elkaar afgestemd. In de basisvorming zetten we in
op aangepaste werkvormen en differentiatie waarbij we oog hebben voor
de individuele ontwikkeling van de leerling. Op deze manier proberen we sterke
leerlingen uit te dagen en minder sterke leerlingen extra te ondersteunen.
In Artistiek met techniek werken we STEAM-gericht.

“

EDUCATION IS NOT
THE LEARNING
OF FACTS, IT’S RATHER
THE TRAINING OF
THE MIND TO THINK
— ALBERT EINSTEIN
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Binnen het vak Competentie-atelier werken we aan sociale en 21e eeuwse
vaardigheden (zoals kritisch denken, creatief denken, probleemoplossend denken, …).
De leerlingen leren plannen en organiseren en werken rond burgerschap,
weerbaarheid en digitale competenties.

De keuze geldt in principe voor
een heel schooljaar.

Modules STEM - WETENSCHAPPEN
STEAM

4

CREATIEVE TECHNIEKEN

2

Module MODERNE TALEN
FRANS - ENGELS - NEDERLANDS UITBREIDING

3

STEAM
In de module STEAM verdiep je je in de componenten Science, Technology, Engineering,
Arts en Mathematics die via projectmatig werken worden gebundeld. Daarnaast ontwikkel
je een aantal sleutelcompetenties, zoals leren samenwerken, opzoeken, samenvatten,
presenteren, jezelf evalueren, die je in andere vakken en in de volgende graden als
bouwstenen kan gebruiken bij het verwerven en verwerken van de leerinhouden.

Creatieve technieken
Hou je van wetenschappen en ga je hiermee liever creatief aan de slag? Dan is de module
Creatieve technieken iets voor jou. Aan de hand van een probleemstelling verken je vanuit
een creatieve invalshoek verschillende domeinen zoals fotografie, vormgeving, geluiden lichttechnieken, houtbewerkingstechnieken, elektriciteit, e.a.

Uitbreiding moderne talen
Heb je een talenknobbel? Of zomaar interesse in Frans, Engels en Nederlands? In de extra
uren ga je dieper in op de Franse, Engelse en eigen taal en cultuur. Je stelt je bijvoorbeeld
de vraag waar de oorsprong van de woorden ligt die we vandaag gebruiken. Je onderzoekt
hoe literatuur ons als mens verrijkt en gaat de diepere betekenis van teksten na. Je verdiept
je in grammatica en taalbeschouwing en leert op deze manier een taal beter kennen.

EINSTEIN ATHENEUM

MODULES
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Module KLASSIEKE TALEN
LATIJN

Modules MAATSCHAPPIJ & CULTUUR
4

Latijn
Heb je een brede interesse of een talent voor taal
en cultuur? Verlang je om je te verdiepen in de studie
van een oude taal, de cultuur en de mythologie van
de Grieken en de Romeinen? Dan is de module
Klassieke talen iets voor jou. Zonder dat je het beseft,
scherp je je doorzettingsvermogen aan, train je je
geheugen en verwerf je inzichten in moderne talen.

CULTUUR EN FILOSOFIE

2

MENS IN BEELD

2

KUNSTINITIATIE

1

Cultuur en filosofie
Creëer, inspireer en experimenteer je graag? In deze module leer je jezelf, de anderen
en de wereld op een creatieve en filosofische manier kennen. Je onderzoekt onder
andere hoe je brein werkt, hoe we met elkaar en de maatschappij omgaan en wat
de impact is van onze levenswijze op onze omgeving. Tijdens de lessen leer je zo
je inzicht vergroten, nadenken, een dialoog opbouwen en gesprekken vorm of
richting geven, samenwerken en gemeenschappelijke doelen onderzoeken.

Mens in beeld
Hoe drukt de mens zich uit uit met beelden? In het vak Mens in Beeld kijken we
naar kunstenaars van vroeger en nu en dit van over de hele wereld. Samen
ontdekken we verschillende kunstvormen en bespreken we elkaars visies en ideeën.
Na deze kunstbeschouwing ga je zelf beeldend aan de slag en maak je een expressief
werkstuk met veel ruimte tot persoonlijke inbreng. We experimenteren met zoveel
mogelijk materialen en technieken. De lessen Mens in beeld zijn eerder doe- dan
theorielessen ingericht voor kleine groepen.

Kunstinitiatie
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Kunstinitiatie geeft een inleiding in de kunstwereld. Tijdens de lessen bespreek je
wat kunst is en waarom. Je zoekt uit welke verschillende kunstvormen er bestaan
en waar je ze kunt beleven. De vergaarde kennis beleef je op een creatieve manier
door zelf als kunstenaar aan de slag te gaan in verschillende projecten.

Modules KUNST & CREATIE
DRAMA

1

DANS

1

SAMENSPEL

1

*

DRAMA

3

TONEEL

2

EXPRESSIE

1

DANS

3

HEDENDAAGSE DANS

2/1

MODERN JAZZ DANS

1/2
3

MUSICALZANG

1

EXPRESSIE

1

MODERN JAZZ

1

MUZIEK

3

**

MUZIEKINSTRUMENT / ZANG

1

ZANGKLAS

1

RITMIEK

1

MUZIEKLEER

De module Samenspel
kan gekozen worden indien
voldaan is aan de volgende
voorwaarde: de leerling
volgt het schooljaar van
inschrijving minimum
het niveau 2.2 DKO of heeft
dit behaald.
**
In de module Muziek kan
men bij instrument/zang
kiezen voor klassiek of
pop-jazz.
*

2

MUZIEKLEER
De leerling die kiest voor de module Musical of Muziek heeft minimum
niveau 2.2 DKO of gelijkwaardig behaald. Indien dit niet het geval is dan
neemt hij verplicht het vak Muziekleer als bijkomende keuzevak.

De modules Kunst & Creatie Muziek
en Musical zijn ook voorbereidend
op het kunstsecundair onderwijs
aan het MUDA kunstsecundair op
de campus in Evergem.

EINSTEIN ATHENEUM

MUSICAL

11

Volgende combinaties in 1A zijn mogelijk:

MODULE 4 u. (LATIJN-STEAM) + MODULE 1 u.
STEAM - Kunstinitiatie / Drama / Dans / Samenspel
Latijn - Kunstinitiatie / Drama / Dans / Samenspel

MODULE 3 u. + MODULE 2 u.
Moderne talen - Cultuur en filosofie
Moderne talen - Mens in beeld
Moderne talen - Creatieve technieken
Dans - Mens in beeld
Dans - Cultuur en filosofie
Dans - Creatieve technieken
Drama - Mens in beeld
Drama - Cultuur en filosofie
Drama - Creatieve technieken
Muziek - Muziekleer
Muziek - Cultuur en filosofie
Muziek - Creatieve technieken
Muziek - Mens in beeld
Musical - Muziekleer
Musical - Cultuur en filosofie
Musical - Creatieve technieken
Musical - Mens in beeld
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HET TWEEDE LEERJAAR A:
verdiepen, verbreden, verkennen
PRINCIPES
Het lessenpakket van 2A telt maximum 32 lesuren.
Hiervan worden er 25 ingevuld door de basisvorming,
5 door het domein en maximum 2 door het keuzegedeelte.

“

THE WHOLE OF SCIENCE
IS NOTHING MORE THAN
A REFINEMENT OF
EVERYDAY THINKING

25 u. +
DOMEIN = 5 u. +
KEUZEGEDEELTE = 1 u. of 2 u.
BASISVORMING =

EINSTEIN ATHENEUM

— ALBERT EINSTEIN
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DOMEINEN
Domein KLASSIEKE TALEN
LATIJN

4

Domein MODERNE TALEN
EN WETENSCHAPPEN

GRIEKS

1

FRANS UITBREIDING

1

5

ENGELS UITBREIDING

1

Domein STEM-WETENSCHAPPEN
STEAM
PROGRAMMEREN

4
1
5

BASISVORMING
2e jaar A-stroom
LEVENSBESCHOUWING

2

LICHAMELIJKE OPVOEDING

2

NEDERLANDS

4

HISTORISCH BEWUSTZIJN

2

CLUSTER MODERNE TALEN

6

FRANS
ENGELS
ARTISTIEK MET TECHNIEK

2

CLUSTER WETENSCHAPPEN

2

WISKUNDE

4

HEURISTIEK
14

1
25

NEDERLANDS UITBREIDING

1

WETENSCHAPPEN UITBREIDING

2
5

Kunstbeschouwing

KUNSTBESCHOUWING

1

KUNSTBELEVING

2

CULTUURBELEVING

2
5

Kunst creëren is leuk, maar ben je eigenlijk ook wel benieuwd naar alle kunst
die al bestaat? In dit vak gaan we daarmee aan de slag. We onderzoeken
alle mogelijke bronnen van kunst en cultuur. Zo ontdekken we verschillende
kunstenaars en hun uiteenlopende artistiek-creatieve producten. Je leert
kunstwerken waarnemen en benoemen. Neemt je familie je wel eens mee
naar een museum? Wie weet ben jij voortaan de gids!

Kunstbeleving
Ben je creatief en geboeid door kunst en cultuur? Ga je graag aan de slag met
verschillende artistieke en creatieve expressievormen? In het vak kunstbeleving
experimenteren en analyseren we verschillende expressievormen. We gaan
aan de slag met beeld, beweging, klank, media en woord. Allerlei creatieve
vaardigheden en nieuwe technieken komen aan bod.

Cultuurbeleving
In het vak Cultuurbeleving worden jouw culturele interesses geprikkeld en
ontwikkeld. Humane thema’s vormen de basis voor de projecten waarbij
de focus ligt op de vorming van een eigen culturele identiteit.
In de lessen gaat het niet alleen om het leren van feiten, kennis of bepaalde
technische vaardigheden. Het gaat erom na te denken over én uitdrukking
te geven aan hoe mensen denken en handelen. Participatie, reflectie en creatie
zijn kernwoorden waarbij beelden vaak de bovenhand nemen op de geschreven
en gesproken taal.

EINSTEIN ATHENEUM

Domein KUNST & CREATIE
KUNST EN CULTUUR
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Domein KUNST & CREATIE
MUZIEK

Domein KUNST & CREATIE
MUSICAL

MUZIEKLEER

2

MUZIEKLEER

2

INSTRUMENT / ZANG*

1

MUSICALZANG

1

SAMENSPEL

1

EXPRESSIE

1

ZANGKLAS

1

DANS

1

5
*

5

In het domein Muziek kan men bij instrument/zang
kiezen voor klassiek of pop-jazz.

Domein KUNST & CREATIE
DRAMA
VERBALE VORMING

1

TONEEL

2

CREATIE

2
5

De domeinen Kunst & Creatie Muziek
en Kunst & Creatie Musical zijn
ook voorbereidend op het KSO in
het MUDA Kunstsecundair op
de campus in Evergem.

MUZIEKLEER
Het vak Muziekleer is een vervolg op hetzelfde vak in het eerste jaar. Voorkennis
is dus noodzakelijk als je hiermee in het tweede jaar wilt starten (niveau DKO 2.2
of gelijkwaardig).
In het begin van het schooljaar wordt een toetsingsproef afgenomen. Op basis
van de resultaten worden de leerlingen ingedeeld in de groep basis of in de groep
gevorderden (met mogelijkheid tot Creatief Musiceren).
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Volgende combinaties in 2A zijn mogelijk:
Klassieke Talen - Mens in beeld
Klassieke Talen - Dans
Klassieke Talen - Drama
Klassieke Talen - Samenspel
Moderne Talen en Wetenschappen - Cultuur en filosofie
Moderne Talen en Wetenschappen - Mens in beeld
Moderne Talen en Wetenschappen - Dans
Moderne Talen en Wetenschappen - Drama
Moderne Talen en Wetenschappen - Samenspel
STEM-Wetenschappen - Cultuur en filosofie
STEM-Wetenschappen - Mens in beeld
STEM-Wetenschappen - Dans
STEM-Wetenschappen - Drama
STEM-Wetenschappen - Samenspel

Kunst en cultuur - Dans
Kunst en cultuur - Drama
Kunst en cultuur - Samenspel
Drama - Cultuur en filosofie
Drama - Mens in beeld
Musical - Cultuur en filosofie
Musical - Mens in beeld
Muziek - Cultuur en filosofie
Muziek - Mens in beeld

MENS IN BEELD

2

CULTUUR EN FILOSOFIE

2

DANS

2

DRAMA

2

SAMENSPEL

1

EINSTEIN ATHENEUM

KEUZEMODULES 1 u. of 2 u.
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2de GRAAD D-FINALITEIT
TALENTEN ONTWIKKELEN
Hervorming: van ASO naar D-finaliteit (doorstroomfinaliteit)

N

a het afronden van de eerste graad, maak je een keuze voor
een studierichting. Elke studierichting behoort tot een bepaald
studiedomein en tot een bepaalde finaliteit. Met finaliteit bedoelen we:
kies je voor een richting die voorbereidt op de arbeidsmarkt, op verder
studeren of op beide?
Studierichtingen met finaliteit doorstroom bereiden je voor op het hoger
onderwijs. Het EINSTEIN Atheneum biedt enkel studierichtingen aan met
D-finaliteit.

Lessentabellen

D

e lessentabellen van onze tweede graad zijn zo opgebouwd dat je,
naast de basisvorming en het domein, ook een aanvullend
seminarie talen, wetenschappen of kunst kiest.
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BASISVORMING
2de graad D-finaliteit
LEERJAAR

3

4

LEVENSBESCHOUWING

2

2

LICHAMELIJKE OPVOEDING

2

2

NEDERLANDS

4

4

FRANS

4

3

ENGELS

3

3

HISTORISCH BEWUSTZIJN

2

2

RUIMTELIJK BEWUSTZIJN

1

1

WISKUNDE

4

4

BIOLOGIE

1

1

CHEMIE

1

1

FYSICA

1

1

HEURISTIEK

1

1

ECONOMISCH BEWUSTZIJN

0

1

26

26

DOMEINEN

LEERJAAR

2de graad SPECIFIEK
NATUURWETENSCHAPPEN
3

4

LEERJAAR

3

4

LATIJN

4

4

BIOLOGIE

+1

+1

WISKUNDE

+1

+1

CHEMIE

+1

+1

5

5

FYSICA

+1

+1

WISKUNDE

+1

+1

4

4

2de graad SPECIFIEK
MODERNE TALEN
LEERJAAR

3

4

NEDERLANDS

+1

0

ENGELS

+1

+1

LEERJAAR

3

4

FRANS

+1

+1

GEDRAGSWETENSCHAPPEN

2

2

1

2

SOCIALE WETENSCHAPPEN

1

1

4

4

FILOSOFIE

1

2

DUITS

“

WISDOM IS NOT
A PRODUCT OF
SCHOOLING, BUT
A LIFELONG ATTEMPT
TO ACQUIRE IT
— ALBERT EINSTEIN

2de graad SPECIFIEK
HUMANE WETENSCHAPPEN

KUNSTBESCHOUWING

1

0

5

5
EINSTEIN ATHENEUM

2de graad SPECIFIEK
LATIJN
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SEMINARIES
Alle leerlingen kiezen voor een seminarie van
1 of 2 uur. Men kan binnen een kolom maar
één keuze maken. De keuze van het seminarie
geldt in principe voor een volledige graad.

Seminarie TALEN
SPAANS

2

Seminarie WETENSCHAPPEN
STEAM

2

PROGRAM & DESIGN

2

Seminaries KUNST
MENS IN BEELD
SAMENSPEL

*

2
1

DANS

2

TONEEL

2

MUSICAL*

2

MUSICALZANG
EXPRESSIE/DANS

*
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Enkel voor leerlingen die:
- reeds instrument/zang hebben gevolgd in de eerste graad;
- minstens niveau 2.3 DKO met vrucht hebben beëindigd.

LEERBEGELEIDING

innen onze leerbegeleiding staat het welbevinden en
de ontwikkeling van het kind centraal. Hierbij proberen
we binnen een duidelijk afgebakend kader het kind verantwoordelijk
heidszin aan te leren en het te begeleiden in zijn of haar individueel
leerproces. Leerbegeleiding is hierbij niet enkel een taak van de cel
leerbegeleiding, maar wordt door het hele schoolteam gedragen.
Als school heeft het EINSTEIN Atheneum daarom ook een belangrijke
maatschappelijke functie, waarbij we voluit kiezen voor
het omarmen van zowel onze sterke als minder sterke leerlingen.

Structureel verankerd binnen onze schoolwerking werken we rond
de drie pijlers leren leren, leren leven en leren kiezen. Voor elk
van de drie pijlers zijn er maatregelen op het niveau van het kind,
de leerkracht, de klas en de school: aangepaste maatregelen voor
leer- en ontwikkelingsstoornissen, differentiatie binnen de klasgroep,
aangepaste werkvormen, differentiatiegroepen in de 1ste graad, huis
werkklas, begeleiding leren leren, studiecoaching, taalondersteuning,
werken rond weerbaarheid, begeleidings- en preventieve maatregelen.

Leren leven stopt niet aan de schoolpoort. In de huidige samenleving
komen er tal van prikkels op kinderen en jongeren af. Samen met
de ouders moeten we waken over hun weerbaarheid. Een goede
verstandhouding is dan ook belangrijk. We proberen ouders steeds
als partners in onze begeleiding te betrekken. Heldere wederzijdse
communicatie is hierbij van groot belang.

Tot slot laten we ons in onze werking professioneel bijstaan
door het CLB, het ondersteuningsteam, externe instanties als
De Sleutel, Bednet, School en ziek zijn, …

EINSTEIN ATHENEUM
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AANMELDEN EN INSCHRIJVEN
VOOR HET SCHOOLJAAR 2022 - 2023
AANMELDEN EN INSCHRIJVEN 1A
Leerlingen die overstappen van het lager naar het secundair
onderwijs, moeten zich voor het schooljaar 2022 - 2023 online
aanmelden via het centraal aanmeldingsregister van de stad Gent.
Dit gebeurt voorafgaand aan de inschrijving.
Aanmelden kan op 21 MAART vanaf 12 UUR
tot 22 APRIL om 12 UUR.
Inschrijven kan tussen 6 MEI en 31 MEI.
www.meldjeaansecundair.gent.be
Meer info over de procedure vind je op onze website.

INSCHRIJVEN 2A EN D-FINALITEIT
De digitale aanmeldingsprocedure geldt enkel voor leerlingen
die starten in het eerste leerjaar secundair onderwijs.
Leerlingen (van buiten onze school) die wensen in te schrijven
in ons 2de leerjaar A of in een van de richtingen in de 2de graad,
kunnen dit doen vanaf 19 april 2022 om 9 uur.
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INFOMOMENTEN
INFOAVOND INSCHRIJVINGEN
1A SCHOOLJAAR 22 - 23
INFOAVOND CAMPUS OOSTAKKER
Woensdag 23 februari 2022 om 19.30 uur
infoavond voor nieuwe leerlingen 1A schooljaar 2022 - 2023
uitleg over keuzemogelijkheden en werking van de school
deze infoavond wordt eveneens live gestreamd
inschrijven voor de infoavond kan via de link op
de startpagina van onze website

OPENDEURDAG
Zaterdag 12 maart 2022 van 10 tot 16 uur
Op zaterdag 12 maart krijgt u de kans om onze school én
de volledige campus te bezoeken. Het voltallige EINSTEIN-team
staat klaar om uw vragen te beantwoorden.

INFOAVOND 2de GRAAD D-FINALITEIT
Dinsdag 29 maart 2022 om 19.30 uur
•
•
•
•

infoavond structuur en organisatie 2de graad D-finaliteit
uitleg over keuzemogelijkheden en werking van de school
inschrijven is aan te raden en kan via de link op de startpagina
deze infoavond wordt eveneens live gestreamd

Info en programma vindt u via onze website en Facebookpagina.
De infoavonden en opendeurdag zullen worden georganiseerd
onder de op dat moment geldende coronamaatregelen.

EINSTEIN ATHENEUM

•
•
•
•

23

EINSTEIN Atheneum
Campus Oostakker

EINSTEIN Atheneum
Campus Evergem

Gentstraat 194 | 9041 Oostakker
T 09 394 30 70
E info@einsteinatheneum-oostakker.be  
F facebook.com/einsteinatheneum

Hofbilkstraat 21 | 9940 Evergem
T 09 394 30 70
E onthaal@einsteinatheneum.be
F facebook.com/einsteinatheneum

www.einsteinatheneum.be
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