SECUNDAIR
ONDERWIJS

het
atheneum
secundair onderwijs

DENK VERDER,
BEREIK MEER
BOUWEN AAN EEN
DUURZAME TOEKOMST
Onderwijs mag niet los staan van
de wereld. Daarom staat Duurzame
Ontwikkeling centraal in onze
school. De Verenigde Naties hebben
een aantal duidelijke duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)
geformuleerd tegen 2030.
Die integreren we in onze lessen,
projecten en activiteiten.

NEXT LEVEL AANPAK
History in English? Of
course! (CLIL)
Versterkingsuren
Grensverleggers om te
exploreren en excelleren in
een bepaald domein of
interessegebied

HET ATHENEUM,
MEE MET JOUW TIJD
Ons doel is om je zo goed
mogelijk voor te bereiden op
het hoger onderwijs. Dus ja,
we leggen de lat best hoog
op het vlak van kennis en
inhoud. In het atheneum willen
we iedereen een brede basis
bieden, maar ook maatwerk.
We hechten veel belang aan
innovatie, internationalisering
en duurzaamheid. Je werkt
samen aan projecten met
buitenlandse scholen en onze
externe partnerinstellingen, zo
kan jij straks als wereldburger
mee een verschil maken.

GRAAG IS
BETER
WAT JE GRAAG DOET,
DOE JE BETER!
MAAR WAT BETEKENT
‘METHODEONDERWIJS’?
In een methodeschool leer je
op basis van een bijzondere
pedagogische en didactische
methode. Je persoonlijke
motivatie staat daarbij centraal.
Je leerkrachten en de school
zorgen voor een evenwichtige
sturing, op basis van succesvolle,
wetenschappelijk onderbouwde
tools. Volledig gericht op jóuw
individuele ontwikkeling.
Kortom, in van Veldeke voel jij
je lekker in je vel en werk je met
veel goesting en initiatief mee aan
leuke, boeiende projecten!

Dat geldt niet alleen voor jou, maar ook
voor je leerkrachten en voor heel onze
school. Vandaar onze slogan ‘Graag is
beter’. Methodeschool van Veldeke staat
dan ook voor zoveel meer dan voor
lessen en leerplandoelen alleen…

NEXT LEVEL AANPAK
Aandacht voor leerlingen
met een leervoorsprong
Studiewijzers en toetsenwijzers
Herkansingstoetsen
Samen leren plannen
Ervaringsgerichte
studiekeuzebegeleiding: van
projecten naar stages in de
derde graad ASO
School in de maatschappij en
de maatschappij in de school

methodeschool
secundair onderwijs

secundair onderwijs

TOP IN SPORT
EN STUDIE
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING IN EEN SPORTIEVE
LEEROMGEVING
Sportschool Hasselt wil jongeren
voorbereiden op een actieve, sportieve
en gezonde rol in de maatschappij. Een
stevige opleiding, zowel op het gebied
van studie als van sport, biedt hiervoor
de beste kansen.
Al vanaf de eerste graad is ons
pedagogisch project doordrongen van
een grondige sportieve mentaliteit.
Doorzettingsvermogen, teamspirit en
fair play zijn geen loze begrippen.

NEXT LEVEL AANPAK
Groot aanbod keuzesporten
vanaf de 1ste graad
Multimedia
Externe partners geven
mee vorm aan een
ervaringsgerichte aanpak en
realistische context

EEN GEZOND LEEFEN STUDIEKLIMAAT
VOOR IEDEREEN
De afwisseling van sport en
studie stimuleert leerlingen zowel
op sportief als op intellectueel
vlak. Iedereen, van topsporter
tot recreant, is welkom in onze
school. Door extra ondersteuning
of extra uitdagingen aan
te bieden, krijgen onze
leerlingen alle kansen om in het
vervolgonderwijs succesvol door
te groeien.
Al onze trainers zijn experten
binnen hun sporttak en hebben
jarenlange nationale en/of
internationale ervaring. Wij
leggen de lat hoog op elk vlak en
trekken deze visie ook door naar
ons internaat.

LEVEL 1
ZELFSTANDIGHEID
EN LEREN OP JE
EIGEN TEMPO
MET DE JUISTE
ONDERSTEUNING
Door de specifieke aanpak en
de nadruk op differentiatie
en activerende werkvormen,
verzachten we de overgang
tussen de basisschool en het
secundair onderwijs.
Door projecten en een nauwe
samenwerking met de andere
scholen op de campus,
doorbreken we de schoolmuren
en kan je een brede waaier van
mogelijkheden exploreren.
Groeiende zelfstandigheid
en persoonlijke ontwikkeling
doorheen de schoolloopbaan
blijft steeds de rode draad.

ONTDEK JE TALENTEN IN
EEN BREDE BASISVORMING
Je proeft van het brede aanbod van
alle scholen van GO! Next. Level 1 ligt
midden in een scholencampus met
een totaalaanbod van studierichtingen
en vormt op die manier de eerste
aanzet tot het expertenonderwijs van
scholengroep GO! Next.

NEXT LEVEL AANPAK
Talentenwijzer
Verdiepen, verbreden,
versterken
School in de campus,
campus in de school

EXPERTENONDERWIJS
WHAT’S NEXT?
Een ruim studieaanbod voor alle
finaliteiten in verschillende domeinen:
zowel doorstroom, dubbele finaliteit als
arbeidsmarktgerichtheid zijn mogelijk
binnen het domein van jouw keuze.
Een ruim netwerk in de verschillende
sectoren en het hoger onderwijs zorgt
voor een goede voorbereiding op de
toekomst.

NEXT LEVEL AANPAK
Functioneel ingerichte
praktijklokalen en ateliers
voor levensecht leren
Verdiepen, verbreden,
versterken
Samenwerking over de
schoolmuren heen
Duale opleidingen

INNOVATIEF
ONDERWIJS DOOR
EXPERTEN
De leerkrachten zijn
vakspecialisten die jou de
geheimen van hun vak leren
kennen in samenwerking
met externe partners in een
levensechte leeromgeving. Dit
kan zowel binnen als buiten de
school zijn.
Dankzij de kleine groepen
voor specifieke vakken en de
persoonlijke begeleiding groei
je zelfstandig en ben je al snel
op weg om ook een expert te
worden. Je doet dit op de manier
die het beste aansluit bij jou:
voltijds onderwijs, duaal leren of
leren & werken. Zo krijgt iedere
leerling alle kansen.

VAKBEKWAAMHEID IN
HORECA EN TOERISME
VOLGENS EEN UNIEK
LIMBURGS RECEPT

GASTVRIJ ONDERWIJS
MET TOEKOMST
De hotelschool legt enerzijds
de nadruk op een gedegen
algemene vorming van iedere
jongere, anderzijds op een
kwalitatieve competentiegerichte
vakopleiding. Deze dubbele
focus moet onze leerlingen
uiteindelijk in staat stellen om
op het eind van derde graad met
succes te kiezen voor een verdere
professionalisering in het hoger
onderwijs of een kwalitatieve job
in te vullen op de arbeidsmarkt.
Door coaching, feedback
en ondersteuning worden
de jongeren begeleid in hun
ontwikkelingsproces. Ze
doorlopen dit op de manier die
het best bij hen aansluit: voltijds
onderwijs of duaal leren. Zo krijgt
elke leerling alle kansen.
Deze aanpak trekken we ook door
in ons internaat.

ONTWIKKEL JE PASSIE
EN TALENTEN IN EEN
UITDAGENDE SECTOR
In een creatieve omgeving leren de
leerlingen in uiteenlopende disciplines
de basis van voeding en horeca.
Je maakt ook kennis met de laatste
trends en ontwikkelingen dankzij de
expertise van ons uitgebreide netwerk
op de werkvloer.

NEXT LEVEL AANPAK
CLIL
Duaal leren
Levensecht leren in
didactische restaurants
en winkel

secundair onderwijs

oASSe
SBSO
opleidingsvorm 4

SBSO
De Dageraad

school voor buitengewoon
secundair onderwijs

HAAL MEER
UIT JEZELF!
OPVOEDING, OPLEIDING
EN ONDERWIJS OP MAAT
VAN ELKE LEERLING
Vertrekkend van de ervaringswereld
van de jongere en de positieve
mogelijkheden van elke jongere
afzonderlijk, begeleiden we hen om een
realistisch beeld te ontwikkelen van hun
mogelijkheden en beperkingen.

OV4: LEERSTOF EN
DOELSTELLINGEN VAN
HET GEWOON ONDERWIJS
MET OMKADERING VAN
HET BUITENGEWOON
ONDERWIJS
In Opleidingsvorm 4 (OV4) bieden
wij het programma van het reguliere
onderwijs aan aan leerlingen die omwille
van hun motorische beperking en/
of autismespectrumstoornis meer
ondersteuning nodig hebben dan het
gewoon onderwijs kan bieden.
Jongeren worden voorbereid op
herintegratie in het secundair onderwijs,
hoger onderwijs of tewerkstelling en
integratie in het gewone leven.

MULTIDISCIPLINARITEIT ALS BASIS
Een multidisciplinair team zorgt
ervoor dat de leerlingen in een
drempel- en drukverlagende
omgeving een levensechte
onderwijsleersituatie ervaren.
Sociaal-emotioneel welbevinden
staat hier voorop:
Succeservaringen bouwen het
zelfvertrouwen op en dragen
bij tot de ontwikkeling van
een positief zelfbeeld. Dit
gebeurt in nauw overleg met
het internaat, dagcentra, het
beschermde werkmilieu en
arbeidsmarktactoren.

NEXT LEVEL AANPAK
Digitale borden
Goed uitgeruste up-to-date
praktijklokalen
Uitgebreid multidisciplinair
team
Ondersteuning en
infrastructurele
aanpassingen

OP EXPEDITIE MET
TIENERS VAN
10 TOT 14 JAAR

MAAR WAT IS NU
EIGENLIJK EEN
TIENERSCHOOL?

VOOR TIENERLEVEN EN
TIENERLEREN MOET JE IN
HERX ZIJN

Je blijft nét iets langer in de veilige
en vertrouwde omgeving van
de basisschool. Zo groei je, bijna
zonder het zelf te beseffen, naar
het secundair onderwijs.
Samen met je leeftijdsgenoten
en leercoaches ontwerp jij het
tienerleren en het tienerleven op
onze campus.

Herx ligt op een ruime, groene campus
in Herk-De-Stad en is volledig afgestemd
jouw prachtige tienerbrein. Ben je
tussen 10 en 14 jaar? Dan kan je mee
met ons op expeditie! Alles draait rond
ontdekken, focussen en verbinden in
een digitale leeromgeving.

Vanaf X1 en X2 (het 5de
en 6de leerjaar) krijg je les
van vakexperten onder het
vertrouwde oog van je leercoach.
Gaandeweg neem je steeds
zelfstandiger (X3 en X4/ het
1ste en 2de middelbaar) je eigen
leerproces in de hand.
Ondertussen wissel je af tussen
masterclasses (instructie door de
leerkracht) en labo (zelfstandige
verwerking van de leerstof).
Je werkt op je eigen tempo en
beslist zelf in welke volgorde je
taken afwerkt

NEXT LEVEL AANPAK
Sterk in digitaal werken
Routeplanners
Herkansingstoetsen
Samen leren plannen
Voorbereiding op 2de en 3de
graad methodeschool van
Veldeke
Geborgenheid van de
basisschool
Expedities: ervaringsgerichte
studiekeuzebegeleiding
GRUNST: campusthema
GRoen en kUNST

tienerschool

www.hetatheneumhasselt.be

GO! NEXT HET ATHENEUM

15/01/2020
12/02/2020
14/05/2020

Proefdag
Proefdag
Infoavond

www.sportschoolhasselt.be

GO! NEXT SPORTSCHOOL

16/05/2020
04/06/2020 16u30-19u00

Opensportdag
Infoavond

www.methodeschoolvanveldeke.be

GO! NEXT
METHODESCHOOL
VAN VELDEKE

22/01/2020
10/02/2020
04/03/2020
19/05/2020

Try-out 1
Infoavond
Try-out 2
Infoavond

28/01/2020
12/02/2020
15/03/2020
06/05/2020
28/05/2020

Infoavond
Try-out 1
Opendeurdag
Try-out 2
Infoavond

www.tienerschoolherx.be

GO! NEXT
TIENERSCHOOL HERX
www.levelx.be

GO! NEXT LEVEL X

07/01/2020 19u00
20/01/2020
26/05/2020 19u00
27/05/2020 18u30

Infoavond
Speeddate
Netwerk Duaal leren
Infomoment Level 1

www.hotelschoolhasselt.be

GO! NEXT HOTELSCHOOL

29/01/2020 12u30 - 16u00
19/02/2020 12u30 - 16u00
25/03/2020 12u30 - 16u00
25-26/04/2020 11u00 - 17u00
13/05/2020 12u30 - 16u00

Kennis’S’maken
Kennis’S’maken
Kennis’S’maken
Opendeurweekend
Kennis’S’maken

16/04/2020

Opendeurdag OV3

www.busodedageraad.be

GO! NEXT SBSO DE
DAGERAAD

GO! NEXT INTERNATEN

GO! Next internaat de Zandberg
GO! Next internaat Hoebanx
GO! Next internaat MPI De Dageraad

SECUNDAIR ONDERWIJS

STUDIEAANBOD
EERSTE GRAAD
HET ATHENEUM

VAN VELDEKE

HOTELSCHOOL

LEVEL 1

oASSe

SBSO DE DAGERAAD

SPORTSCHOOL

HERX

DOORSTROOM

ARBEIDSMARKT

LEVEL X

TAAL & CULTUUR

STEM

DUBBELE
FINALITEIT

LEVEL X

KUNST EN CREATIE

LEVEL X

LEVEL X

LEVEL X

LEVEL X

LAND- EN TUINBOUW

ECONOMIE EN
ORGANISATIE

LEVEL X

LEVEL X

LEVEL X

MAATSCHAPPIJ EN
WELZIJN

LEVEL X

LEVEL X

LEVEL X

SPORT

SPORTSCHOOL

SPORTSCHOOL

HOTELSCHOOL

VOEDING EN HORECA

DOMEIN
OVERSCHRIJDEND

HET ATHENEUM
VAN VELDEKE
HERX

HOTELSCHOOL

wereldklas

leren & werken

Armand Hertzstraat 2
3500 Hasselt
011 85 87 40
info@go-next.be

https://go-next.be
@ScholengroepGONext
scholengroep_gonext

