MIDDENSCHOOL TECHNISCHATHENEUM ATHENEUM MIDDENSCHOOL
Zoek jij een
warme school
met een
persoonlijke
TWIST?

Een school die
aandacht heeft
voor jou als
persoon?

Kies DAN voor
GO! Campus
Van Eyck.
Binnen het secundair onderwijs bieden wij een
brede waaier aan studierichtingen aan die je klaarstomen
voor het hoger onderwijs of voor de arbeidsmarkt.
Tegelijk geven wij leerlingen de kans om hun studies
● met sport te combineren door te kiezen voor de optie
4 uur extra multisport of voetbal op school
ongeacht je studierichting
● met artistieke vorming te combineren door te
kiezen voor de optie 2 uur creatie
ongeacht je studierichting
Neem een kijkje op onze website
www.campusvaneyck.be en wie weet word jij op
1 september een leerling van onze school of ons
Internaat Amigo.

1ste leerjaar

LESTABEL

Ongeacht je studierichting kan je op de Campus Van Eyck kiezen voor
extra 4 uur voetbal of multisport OF 2u extra creatie.

2de leerjaar

A-STROOM

B-STROOM

Algemene basisvorming
27 uur
Levensbeschouwelijk vak
2u
Nederlands
4u
Frans
3u
Engels
2u
Wiskunde
4u
Aardrijkskunde
2u
Geschiedenis
1u
Natuurwetenschappen
2u
Plastische opvoeding
1u
Muzikale opvoeding
1u
Techniek
1u
Lichamelijke opvoeding
2u
EFC
1u
Burgerschap
1u
Keuzegedeelte en differentiatiegedeelte 5 uur
Latijn
4u
+ Differentiatie Nederlands/wiskunde
1u*
Rotatie
2u
Stem-techniek
Stem-wetenschappen
Sport
Creatie
(per periode van 8 weken)
+ Differentiatie Nederlands/wiskunde
1u*
+ Engels
1u
+ Frans
1u

Algemene basisvorming
Levensbeschouwelijk vak
Nederlands
Frans
Engels
Wiskunde
MAVO
Natuurwetenschappen
Plastische opvoeding
Muzikale opvoeding
Lichamelijke opvoeding
Techniek
EFC
Burgerschap

Algemene basisvorming
Levensbeschouwelijk vak
Nederlands
Frans
Engels
Wiskunde
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Natuurwetenschappen
Plastische opvoeding
Techniek
Lichamelijke opvoeding
Burgerschap
Keuzegedeelte
Klassieke talen
Latijn
Moderne talen & wetenschappen
Wetenschappen
Nederlands
Engels
Frans
Economie en organisatie
Stem-technieken
Maatschappij en welzijn
Differentiatiegedeelte
Keuze sport of creatie
Verplicht Frans/Nederlands

Algemene basisvorming 		
Levensbeschouwelijk vak
Frans
Engels
Nederlands
Wiskunde
Natuurwetenschappen
MAVO
Plastische opvoeding
Lichamelijke opvoeding
Burgerschap

TWEEDE GRAAD 1ste en 2de leerjaar
Economische wetenschappen
Latijn
Natuurwetenschappen
Humane wetenschappen
NIEUW ! Moderne talen

25 uur
2u
3u
3u
2u
4u
1u
2u
2u
1u
2u
2u
1u
5 uur
5u
2u
1u
1u
1u
5u
5u
5u
2 uur
1u
1u

27 uur
2u
4u
2u
2u
4u
2u
2u
2u
1u
2u
2u
1u
1u

Keuzegedeelte en differentiatiegedeelte
Techniek
+ Differentiatie Nederlands/wiskunde

5 uur
4u
1u*

*Differentiatie staat voor verdieping en remediëring.

Keuzegedeelte
Stem-technieken
Hout/bouw
Mechanica/elektriciteit

20 uur
2u
2u
2u
3u
3u
1u
3u
1u
2u
1u
10 uur
5u
5u

Economie en organisatie
Maatschappij en welzijn

5u
5u

Differentiatiegedeelte
Keuze sport of creatie
Verplicht Nederlands/wiskunde

2 uur
1u
1u

TWEEDE GRAAD 1ste en 2de leerjaar

1

STEM
NIEUW ! Technologische wetenschappen *
Elektromechanische technieken **
Hout ***
Economie en organisatie
Bedrijf en organisatie **
Organisatie en logistiek ***
Domein Maatschappij en welzijn
Maatschappij en welzijn **
Zorg en welzijn ***

* Doorstroomfinaliteit ** Dubbele finaliteit *** Arbeidsmarktfinaliteit

2

TSO
Elektromechanica
Handel
Sociaal en Technische
Wetenschappen
BSO
Hout
Kantoor
Verzorging-Voeding

Als campus geloven wij, naast een brede algemene vorming,
sterk in een persoonlijke, brede, creatieve en sportieve
ontplooiing.
GEZOND KRITISCH
Om te starten denkt en werkt men in Campus Van Eyck gezond
kritisch. Competente en gepassioneerde leerkrachten geven
leerlingen de juiste tools in handen om kritisch te denken vanuit
een brede kennisachtergrond. Slik niet
zomaar alles wat “de maatschappij” of
“het internet” op je af stuurt. Denk
kritisch na, durf dingen in vraag
stellen en gebruik je kennis om feiten
en fictie van mekaar te onderscheiden.

Kwaliteitsvol
onderwijs
volg je op
Campus
Van Eyck
“Educating the mind without educating
the heart, is no education at all”
Aristoteles

SAMENWERKEN
Daarnaast staat in Campus Van Eyck
samenwerken centraal. In onze visie
kunnen nieuwe ideeën en innovaties
ontstaan door verschillende individuen
en instellingen te verbinden.
In het uitwerken van nieuwe
initiatieven gaan wij voortdurend op
zoek naar een nauwe samenwerking
met anderen. Dit maakt dat leerlingen en personeel zich
verbonden voelen met mekaar en externe partners (instellingen
hoger onderwijs, Limburgse Tennis Academie, diverse sportclubs
uit verschillende sporttakken, andere scholen van Campus Van
Eyck, …) hetgeen maakt dat ze zich gesteund, gewaardeerd en de
behoefte voelen om samen ergens voor te gaan. Mensen groeien
door samen te werken. Door samen uitdagingen aan te pakken, kan
je veel meer dan alleen.
ONDERNEMEND
In Campus Van Eyck durft men
ondernemend zijn. Leerlingen maken
hun eigen keuzes, zijn zelfredzaam
en tonen initiatief om samen met
medeleerlingen en leerkrachten nieuwe uitdagingen aan te gaan. Neem het
heft in eigen handen,
want jullie zijn de toekomst!
READY TO GO!
Wij drukken op deze manier onze stempel
op onze leerlingen. We stomen ze klaar
voor hun lancering naar het hoger onderwijs en hun verdere carrière zodat wij, van
het moment dat wij onze leerlingen hun
diploma secundair onderwijs
overhandigen, kunnen zeggen: “Jullie zij
READY to GO! voor de volgende stap!”

Een gezond lichaam en gezonde geest

Sport en ......................Creatie
SPORT
Sport en bewegen gaan hand in hand en hebben als resultaat:
• betere onderwijsresultaten
• actieve gezonde leefstijl
Bewegen zorgt voor het verbeteren van je studieprestaties. Wij zijn
ervan overtuigd dat leren niet louter met ‘het verstand’ of met
onze ‘mind’ gebeurt, maar dat leren kan vergemakkelijkt worden
door lichamelijke bewegingen en fysieke actie.
Het structureel aanbieden van trainingen zal je brein doen veranderen.
Door een enkele keer oefenstof aan te bieden zal er geen structurele
verandering in het brein plaatsvinden doch wanneer je oefenstof vaker
en structureel zal aanbieden zal dit wel veranderingen aanbrengen in je
brein.
Dit is één van de redenen waarom wij op Campus Van Eyck kiezen
voor de optie “4 uur extra sport op school” ongeacht de
studierichting. Binnen de optie voetbal werken we volgens
de methode van BreinCentraal Leren.

Creatie
In het vak Creatie laten wij jou grasduinen
dwars doorheen verschillende kunsttalen:

Muziek / Woord / Film
Fotografie / Dans / Beeld
Samen werk je met je medeleerlingen naar
verschillende toonmomenten toe:
tentoonstelling, voorstelling, video,
vernissage, ...
Voor het vak Creatie is er geen specifieke
voorkennis vereist, uiteraard wel een gezonde
interesse in kunst en creatie. Dankzij deze lessen
zal je samen met je medeleerlingen volgende
doelstellingen bereiken:
• creatief denken
• de diepte opzoeken (opnieuw en opnieuw)
• denken en werken in team
• durven vernieuwen (Kill the baby)
• denken in termen van “Less is more”
(in de eenvoud kent men de meester)
Op Campus Van Eyck kan jij ongeacht je
studierichting je opleiding combineren met een
artistieke vorming door te kiezen voor de optie
2 uur creatie per week.

GO! Middenschool
Burgemeester Philipslaan 20
3680 Maaseik
T + 32 89 56 04 85
secrmsmsk@scholengroep14.be
www.mscampusvaneyck.be
GO Middenschool Campus van Eyck
go_ms_campusvaneyck

GO! Technisch Atheneum
Burgemeester Philipslaan 19B
3680 Maaseik
T. + 32 89 56 04 97
infotamaaseik@campusvaneyck.be
www.tamaaseik.be
TA Maaseik

GO! Atheneum
Burgemeester Philipslaan 19A
3680 Maaseik
T. + 32 89 56 04 80
atheneum@kamaaseik.be
www.kamaaseik.be
GO Atheneum Campus Van Eyck
atheneumvaneyck

GO! Internaat Amigo
Koningin Astridlaan 91
3680 Maaseik
T + 32 89 56 48 70
msk.internaat@skynet.be
www.int-amigo.be
www.facebook.com/internaat.amigo

