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INHOUDSTABEL VOORWOORD

GO! atheneum Willebroek, een brug naar je toekomst

We loodsen onze leerlingen veilig op weg via de kleinschalige Campus De 
Vaart - dicht bij huis - waar ze hun eerste en tweede jaar volgen. Wij bieden 
hen leerlinggericht en kwaliteitsvol onderwijs. Naast de verplichte vakken 
hebben onze leerlingen een assortiment aan interessante keuzevakken 
waarbij ze sterk begeleid worden. 

Campus Vaartland is de thuishaven voor allerlei studierichtingen ASO, TSO, 
BSO. Naast een sterke begeleiding, een stimulerende aanpak en een hoog 
inhoudelijk niveau, waarborgt onze school een menselijke vorming vol 
respect en verdraagzaamheid. Wij hebben steeds oog en waardering voor 
ieders vaardigheden. 

Wij garanderen een professionele begeleiding naar de volgende fase in het 
leven: universitaire en andere hogere studies of een beroep, ons hoofddoel 
blijft hetzelfde: de jongere een stevige basis en leergierigheid meegeven. 
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GO! scholengroep Rivierenland

GO! atheneum Willebroek valt onder GO! scholengroep Rivierenland. 
De scholengroep heeft bestuursbevoegdheid over alle GO!-instellingen in het gebied Rivierenland en omvat 
een aantal basisscholen en secundaire scholen, een academie en een Centrum voor Leerlingenbegeleiding.
www.scholengroep-rivierenland.be 
 



AAN HET WOORD CAMPUS DE VAART eerste graad
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Hallo!
Wij zijn Luïs De Boeck en  

Lina El Farri.
Doorheen deze brochure vertellen  

we meer over onze school.
Veel leesplezier en wie weet 

tot binnenkort!

Centrum van 
Willebroek

“Campus De Vaart is een 
gezellige groene campus naast 
de bibliotheek van Willebroek. 
Een rustige tussenstop tussen de 
basisschool en de tweede graad 
van het secundair onderwijs.”
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STUDIERICHTINGEN
A-stroom: 

1ste jaar
BASISVORMING + KEUZE UIT :

* Latijn: interesse in de cultuur van de Romeinen en het uitdiepen van de taal

* STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics -> 
 onderzoekend, inzichtelijk en projectmatig onderwijs rond wetenschappen, technologie,  
 ingenieurswetenschappen en wiskunde.

* Sport: uitdieping van het basispakket  
 (voor de sportievelingen of zij die graag wat meer beweging hebben)

* Talen: projectmatig werken rond talen, zoals Nederlands, Frans en Engels

* Kunst: projectmatig werken en creatief zijn met kunst en uitdieping van MO en PO

2de jaar

* Klassieke Talen
* Moderne Talen en Wetenschappen
* Economie en organisatie
* STEM-Technieken
* Maatschappij en Welzijn

 

De lessentabellen vind je online op onze site: www.atheneumwillebroek.be

B-stroom 

1ste jaar
BASISVORMING + KEUZE UIT:
STEM, Sport, Talen, Kunst 

2de jaar

* STEM-Technieken 
* Economie en Organisatie
* Maatschappij en Welzijn 

De lessentabellen vind je online op onze site: www.atheneumwillebroek.be

Zes weken les + gevolgd door projectweek  
= grote herhalingstoetsen ter voorbereiding van examens + pedagogische uitstappen

Zes weken les + gevolgd door projectweek  
= grote herhalingstoetsen ter voorbereiding van examens + pedagogische uitstappen
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CAMPUS VAARTLAND tweede en derde graad

“Tijdens de projectweek 
doen we heel wat toffe 
uitstappen waarbij we de 
groepssfeer verbeteren 
en heel veel bijleren!”

Groene campus.

Sterke  
leerlingenraad.

Elke twee jaar 
een grote 

lessenmarathon 
voor het 

goede doel!

Elk kind telt!
Leerlingen zijn 
geen nummer.

UNESCO-school dankzij tal van 
unieke projecten.

“Alle leerlingen van de eerste graad 
werken met een eigen LAPTOP.
Zo leren we met alle nieuwe media 
omgaan en denken we aan het milieu.”

“Alle klassen 
zijn voorzien van 
SMARTBoards.”



STUDIERICHTINGEN
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2de graad (3de - 4de)
Algemeen secundair onderwijs
 Economische wetenschappen - Economie
 Latijn - Latijn
 Natuurwetenschappen - Wetenschappen

Technisch secundair onderwijs
 Elektrotechnieken - Elektriciteit - Elektronica 
 Bedrijf en organisatie - Handel
 Maatschappij en welzijn - Sociale en Technische Wetenschappen

Beroepssecundair onderwijs
 Mechanica - Basismechanica
 Elektriciteit - Elektrische Installaties
 Organisatie en logistiek - Kantoor
 Zorg en welzijn - Verzorging - Voeding

3de graad (5de - 6de - 7de)
Algemeen secundair onderwijs
  Economie - Moderne Talen
  Economie - Wiskunde
  Latijn - Moderne Talen
  Latijn - Wiskunde
  Wetenschappen - Wiskunde

Technisch secundair onderwijs
  Elektriciteit - Elektronica
  Handel
  Sociale en Technische Wetenschappen
  Toerisme

Beroepssecundair onderwijs
  Elektrische Installaties
  Kantoor
  Verzorging
  Werktuigmachines
  Logistiek Duaal
                   Onderhoudsmechanica auto duaal  
   (onder voorbehoud)

“Op Campus Vaartland 
heb je een breed aanbod

aan studierichtingen: 
VAN BASISMECHANICA 

TOT LATIJN.”

“Ontdek ons aanbod 

DUAAL LEREN 
LOGISTIEK.”

 Stages, samenwerking 
met bedrijven, ...

Internationale contacten met andere scholen.

Oog voor het goede doel.
Samen leren samenleven.

+ Specialisatiejaar (7de jaar) 

- Logistiek assistent  
magazijn duaal leren

- Thuis- en bejaardenzorg

- Industriële elektriciteit

- Kantooradministratie 
en gegevensbeheer

- Kinderzorg



PEDAGOGISCHE UITSTAPPEN AMERIKAREIS

ENGELANDREIS 

3de graad

2de graad

EINDEJAARSREIS 
3de graad

nationale Parken  /  high school experience  / onderdompeling in andere culturen  /  
Rocky Mountains / ‘Utah, life elevated’ / warme gastgezinnen / bezoek aan 
Amerikaanse universiteit / New York citytrip

Londen / Oxford / Cambridge/ Bath /  
jarenlange traditie / reizend leren / ...

unieke ervaring  / reizend leren  / Praag  / Budapest / Rome  / Milaan + Verona 
+ Venetië / Berlijn / ...

“De leerlingen leren niet enkel tussen vier 
muren. Dankzij tal van projecten leren 
we de echte wereld BUITEN kennen!”

“GO! atheneum Willebroek 
leert ons de wereld kennen en 
leert ons KRITISCH DENKEN.”



Een greep uit onze afgestudeerden...
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Van Latijn - Wiskunde tot 
Basismechanica ...  
onze leerlingen worden sterren.



aparte campus voor éérste graad
kleine klassen -> leerlingen zijn geen nummer

centrum Willebroek (dicht bij huis) 
sterke begeleiding

kwaliteitsvol onderwijs 
kritische geest

de wereld ontdekken
van Latijn tot Basismechanica: brede open school

jarenlange traditie - 50-jarig bestaan school

CAMPUS VAARTLAND
Eduard Anseelestraat 46

2830 Willebroek
03 860 98 98 

info@atheneumwillebroek.be 
www.atheneumwillebroek.be

CAMPUS DE VAART
Herman Vosstraat 3

2830 Willebroek
03 860 91 21 

info@atheneumwillebroek.be 
www.atheneumwillebroek.be

V.U. Tim Van Geffen - directeur GO! atheneum Willebroek - Eduard Anseelestraat 46 2830 Willebroek

GO! atheneum Willebroek
www.atheneumwillebroek.be


