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Na de basisschool …  
het secundair onderwijs 

 

GO! Middenschool Campus Van Eyck 
een kleinschalige, leerlinggerichte, actieve, 

creatieve & sportieve school 
 

 

Beste jongens en meisjes 
Beste ouder(s)  
 

 

Einde juni beëindig je de basisschool en na de zomervakantie (van 1 juli tot 
en met 31 augustus) vat je de middelbare studies in het secundair of 
voortgezet onderwijs aan. 
 
Leerlingen van de eerste graad (12- tot 14-jarigen) volgen les in de 
Middenschool. 
 

Aan de hand van deze infobrochure willen wij je kennis laten maken met het middelbaar onderwijs, 
zoals het in GO! Middenschool  Maaseik wordt georganiseerd. 
 
 

Kiezen voor GO! Middenschool is kiezen voor kwaliteit, een krachtige leeromgeving waarbinnen 
elke leerling stapsgewijs de nodige kennis, vaardigheden en attitudes ontwikkelt om het eigen leren 
te stimuleren en te motiveren.  
Onze leerlingen staan centraal, samen met hen gaan we op zoek naar innovatieve oplossingen, 
waarbij het gestuurd en autonoom leren centraal staat. Ook hechten we veel belang aan de 
onderwijsloopbaanbegeleiding. 
Binnen ons opvoedingsproject brengen wij de leerlingen waarden bij waar respect voor ieders 
opvatting, luisteren naar en omgaan met elkaar een centrale plaats krijgen. 
 
Mochten er na het doorlezen van de volgende bladzijden nog vragen zijn over onze school, zijn wij 
altijd bereid om die te beantwoorden. 
 
Wij hopen, samen met jou, op het succesvol beëindigen van het basisonderwijs, en als je, samen 
met je ouders, al beslist hebt naar de Middenschool te Maaseik te komen, heten wij je namens het 
ganse schoolteam van harte welkom. 
 
 
Yvette Swillens 
Directeur  
GO! Middenschool Campus Van Eyck 
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Verkennend 
 
Het is moeilijk om op 12–jarige leeftijd een definitieve studiekeuze te maken. Het onderwijs van 
de Vlaamse gemeenschap biedt in het 1ste jaar een ‘proefjaar’ aan, waarbij de leerlingen hun 
talenten en kwaliteiten kunnen ontdekken. 
Er zijn 27 gemeenschappelijke lesuren voorzien waarbij aandacht besteed wordt aan een 
gemeenschappelijke vorming. Naast deze basisvorming wordt er een rotatiesysteem 
aangeboden van 5 lesuren. 
 

Een klein woordje uitleg bij de verschillende mogelijkheden: 
 
 

 Eerste leerjaar A Latijn   
 

Iets voor jou? 
Het instuderen van een uitgebreide woordenschat is  
intensief werk en neemt veel tijd in beslag. 
Spraakkunstpuzzels met uitgangen van naamwoorden en 
werkwoorden komen met regelmaat voor in het 
programma. Zo oefen je het logisch denken en het spelen 
met een taal. Als welgekomen afwisseling komt ook de Romeinse cultuur uitgebreid aan bod. 
Om deze afdeling met kans op succes te kunnen volgen, moet je over een groot 
bevattingsvermogen en over een sterke wil beschikken om te kunnen doorzetten en volhouden 
als het wat moeilijker wordt. 
 
 

 Eerste leerjaar A  
 

Iets voor jou? 
Wij laten je kennis maken met verschillende talentenpakketten: 
Beweging, Expressie, STEM W en STEM T. 
Op een gezonde manier extra bewegen. 
Je zal in groepjes experimenten uitvoeren: STEM W. Zo kan je je een 
beter beeld vormen van de eerste begrippen van biologie, fysica en 
chemie.  
Creatief met hout, metaal, kunststof, technische werkstukken: STEM T. Wil je weten hoe een 
motor, gsm, radio, fototoestel ... werkt?  
Je wordt benaderd vanuit een aantal levensgebieden die voor de mens belangrijk kunnen zijn, 
zoals energie, informatietechnologie en communicatie, transport, gezondheid, wonen, materie, 
Ook wordt er op jaarbasis aandacht gegeven aan het culturele en artistieke aspect. 
Je ziet dat je in het eerste leerjaar van deze talentenpakketten kunt proeven, zodat je naar het 
tweede leerjaar een bewuste keuze kunt maken.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=v1hg3ma1u0kDeM&tbnid=_ZGXB1CQ8CbLIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dreamstime.com/stock-images-cartoon-sport-balls-characters-image15094984&ei=QqUwUcKqLczK0AWewICwDA&bvm=bv.43148975,d.ZG4&psig=AFQjCNE5vti5OxiEzfEeVq8S1XTGkevDJA&ust=1362228917308310
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 Eerste leerjaar B   
Iets voor jou? 
Het eerste leerjaar is een voorbereidend leerjaar. 
Je gaat werken met verschillende grondstoffen (metaal, kunststof, hout …). 
Deze grondstoffen worden op vele manieren verwerkt tot een mooi afgewerkt 
werkstukje. Netjes werken, veiligheid en een stappenplan toepassen is hier 
heel belangrijk. 
Ook zijn er lessen voorzien rond hygiëne en verzorging. Je leert werken met 
verschillende materialen en je creativiteit wordt geprikkeld. 
Belangrijk is stap voor stap de mogelijkheden, kwaliteiten en talenten te ontdekken. Ook wordt 
er ingezet op creativiteit, ICT en samenwerken. 
 
Indien je niet beschikt over een getuigschrift basisonderwijs, kan je dit alsnog behalen na een 
geslaagd eerste voorbereidend leerjaar (A-attest). 
 

 Levensbeschouwelijke vakken  
 
Uit respect voor ieders overtuiging biedt de school een ruime keuze 
aan levensbeschouwelijk onderricht.  Je ouders kunnen o.a. kiezen 
uit de volgende erkende levensbeschouwingen :       

* Rooms-Katholieke  Godsdienst;   
  * Protestantse Godsdienst;   
  * Islamitische Godsdienst; 
  * Niet-confessionele zedenleer (vrijzinnig-humanistisch); 
  * … 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=LA-yXNJjBcxI_M&tbnid=9qUz8OxJCQIhHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://metaphorlookout.wordpress.com/2010/06/08/my-computer-is-sick/&ei=OqYwUcObLIa00QXj4IC4Cw&bvm=bv.43148975,d.ZG4&psig=AFQjCNEg2DwsY0GCJtICcCMVSEjPP4gNjg&ust=1362229102227992
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=MQyMole_7L8HrM&tbnid=k3awUK3Cv0MwpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kifarts.be/details.php?image_id%3D396%26sessionid%3D&ei=iqYwUbfnHqay0QXlxoCIDA&bvm=bv.43148975,d.ZG4&psig=AFQjCNE3osui7eFFC254vt2LV-RYlz-k6g&ust=1362229233536592
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Wat verandert er voor jou volgend schooljaar? 
 
Je komt in een nieuwe school terecht. Je krijgt dan ook de kans om een heleboel nieuwe 
vrienden en vriendinnen te maken. Volgend schooljaar behoor je weer tot de jongsten. Dat is 
even wennen … 
 
In plaats van 1 juf of meester zal je voor bijna elk vak een andere 
leerkracht hebben.  
Toch zal er één leerkracht zijn die meer voor jou en de andere 
leerlingen van je klas zal zorgen en bij wie je altijd terecht kan met 
een probleem. Dit is je klastitularis. 
 
Ook bij het leren zal er heel wat veranderen. Je zal meer zelfstandig 
moeten werken, leren plannen en organiseren. 

 

Hoe ziet een schooldag er uit ? 
 
Gedurende enkele schooljaren werken we aan ons project: “School in beweging” (zie hoofdstuk 
hierna). Eén of twee dagen per week zijn de lesuren afwijkend van de andere dagen in de week 
omwille van dit project.  
De lessen starten om 8u25. Er is toezicht op school voorzien vanaf 8u10. 
Op woensdag eindigen de lessen om 11u55. 

 
Lesuren tijdens projectdag(en)      Lesuren op gewone lesdagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Enkel een 8ste uur voor de studierichting die 34 lesuren omvat. 

1ste lesuur 8u25 – 9u10                    

2de lesuur 9u10 – 9u55 

  Pauze 

3de lesuur 10u05 – 10u50 

4de lesuur 10u50 – 11u35 

Project 11u35 – 12u15 

  Middagpauze  

5de lesuur 12u55 – 13u40 

6de lesuur 13u40 – 14u25 

  Pauze 

7de lesuur 14u40 – 15u30       

*8ste lesuur 15u30 – 16u20 

1ste lesuur 8u25 – 9u15           

2de lesuur 9u15 – 10u05 

  Pauze 

3de lesuur 10u15 – 11u05 

4de lesuur 11u05 – 11u55 

  Middagpauze  

5de lesuur 12u50 – 13u40 

6de lesuur 13u40 – 14u30 

  Pauze 

7de lesuur 14u40 – 15u30        

*8ste lesuur 15u30 – 16u20 
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Project: “Scholen in beweging” 

Via het Vlaams Ministerie van Onderwijs o.l.v. Minister Crevits werden wij gekozen als 
pilootschool om het project “School in beweging” op te starten.   

Tijdens het schooljaar 2017-2018 heeft onze school deelgenomen aan deze proeffase met dit 
ambitieuze project. Dit hield in dat alle 200 leerlingen en leerkrachten extra bewegen gedurende 
dat schooljaar en dit op maandag en dinsdag tussen 11u35 tot 12u20. Hierbij worden er 8 
verschillende activiteiten per maand uitgewerkt om alle betrokkenen meer te laten bewegen. 
Wandelen, start to run, boksen, insanity, hockey, basketbal, yoga en core-stability, dans, 
volleybal en nog vele andere sporten komen aan bod.  
We zijn ons allemaal bewust dat bewegen onze geest gezonder maakt. Ons jaarthema 
is/was/blijft:” Een gezonde geest in een gezond lichaam”. Vandaar dat wij elk schooljaar 
inzetten om onze school te laten bewegen! 

Leren op school 
 

 De digitale schoolagenda 
Het dagelijkse contactmiddel tussen ouders en school is de agenda, waarin als controle-  en 
hulpmiddel alle taken en toetsen worden genoteerd. Van de ouder(s) wordt verwacht dat zij deze 
wekelijks tekenen en controleren. 
De leerlingen noteren steeds wat ze moeten kennen of maken.  Hun taken, oefeningen of toetsen 
worden tegen de volgende les ingeschreven.  Vooraan vindt men ook de ontvangen 
correspondentie, lessenrooster alsook de  behaalde punten terug.   
De digitale agenda wordt gebruikt om het lesonderwerp van het vak terug te vinden, maar ook ter 
controle of als je ziek bent geweest. Alles kan je hierin terugvinden. 
 
 

 Schoolboeken 
Leerwerkboeken worden aangekocht en blijven eigendom van de leerling.  Bij de inschrijving of via 
de nieuwsbrief vragen we een borgsom. 
De betaling gebeurt in twee schijven:  een voorschot van €200 en een definitieve 
afrekening afhankelijk van de klas en dit voor hand- en werkboeken, fotokopieën, 
materiaal…. (eind januari per overschrijvingsformulier).  
Eventuele andere spreiding van betaling kan mits afspraak.   
 
 

 Het gebruik van Smartschool 
De tijd dat leerlingen met griffel en schrijftablet hun dagen op schoolbanken sleten is (gelukkig) 
reeds lang voorbij. Tegenwoordig spreken we van ICT, e-learning en digitale leerplatformen.  
Op de hoogte blijven van het reilen en zeilen op school, zoon of dochter bewonderen in de 
talloze fotoalbums en de nieuwsbrieven raadplegen, en nog zoveel meer: het wordt allemaal 
kinderspel met ‘Smartschool’. In het begin van het schooljaar krijgt zowel de leerling als de 
ouder(s) een inlogcode. 
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 Aanleren van een studiemethode “Leren is Cool” 
Het verwerven van een goede studiemethode is erg belangrijk, ook voor verdere opleiding. Vandaar 
de mogelijkheid om tijdens de lessen door leerkrachten begeleid te worden bij het studeren. Tijdens 
de maand september zullen de leerlingen van het 1ste leerjaar tijdens het lesgebeuren de 
studievaardigheden en -methodes in verband met ‘leren leren’ worden aangeleerd via het project 
“Leren is Cool”. 
 

 Studiebegeleiding/ Leercoach 
Zijn er problemen met het studeren van een bepaald vak? Moeilijkheden met plannen van 
examens? Liggen de resultaten voor een vak te laag volgens geleverde inspanningen? Dan kan 
de leerling terecht bij de vakleerkracht.  
Het organiseren/plannen van de studies kan gebeuren bij de leeroach. 
 

Leven op school 
 

 ANDERS LEREN: leren doe je niet alleen in een klaslokaal.  
Wij kijken verder dan de klasmuren. 
Onze leerlingen leren geleidelijk aan op een zelfstandige manier “leren”. Dat is één van onze 
belangrijkste doelstellingen. 
Hoe we dat doen? Door hen elk jaar wat meer verantwoordelijkheid te geven,  geen 
voorgekauwde leerstof, maar hen zélf te laten zoeken en ontdekken. Ook leren we hen verder 
te kijken dan het klaslokaal d.m.v. projectwerk,  klasuitstappen, studiereizen, 
toneelvoorstellingen, ... Een andere omgeving stimuleert hen en wat ze zelf ontdekken, 
onthouden ze beter. 

 
 Meerdaagse uitstap 

1ste jaars:  meerdaagse fietstocht naar Genk ( Kattevenia). 
2de jaars:  meerdaagse reis naar de Belgische Noordzeekust. 
1ste jaars en 2de jaars die niet kunnen deelnemen aan bovenstaande uitstap kunnen genieten 
van een thuisproject tijdens de schooluren. 

 
 Schooltoneel 

Via een 2-jaarlijkse eigen schooltoneelvoorstelling (Pinokkio, Kladderkatten, Alice in Wonderland, The 
Jungle Book, Belle en het Beest, Peter Pan …) en het inspelen op het schoolprogramma van de 
plaatselijke schouwburg proberen we de leerlingen culturele waarden bij te brengen. 

 
 Sportacademie 

Wij organiseren ’s woensdags van 12u tot 15u voor alle ingeschreven leerlingen op school extra-
sportactiviteiten. Hier maken de leerlingen kennis met andere sporten zoals zeilen, 
verdedigingssporten, schaatsen en ijshockey, duiken, snowboarden, mountainbiken, ….     
 

 Leerlingenbegeleiding 
Naast de klastitularis zijn er enkele leerkrachten die de leerlingen socio-emotioneel 
in hun studieproces begeleiden. Hierop kunnen de leerlingen vrijblijvend beroep 
doen. Zij kunnen er met hun vragen en zorgen steeds terecht. 
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 Gezonde school 
In het kader van onze vakoverschrijdende eindtermen willen wij ook dit schooljaar werken aan 
een bewustmaking rond gezonde voeding en drank. 
Wij bieden alleen waters en ongezoete fruitsappen aan en verwachten van onze leerlingen dat 
zij bij gebruik van hun eigen drank zich hieraan houden.  Ook snoep bannen we uit onze school. 

 

Wat mag je de eerste schooldag verwachten? 
 
De eerste dag is een onthaaldag, speciaal voor de leerlingen van het eerste jaar. Je maakt 
kennis met je klastitularis(sen), je klasgenoten, de directeur, … 

In de voormiddag worden allerlei documenten ingevuld, de agenda en het 
schoolreglement overlopen, er wordt gewerkt rond “Leren is Cool” … 
In de namiddag organiseren we een zoektocht om de leerkrachten, onze school 
en de Campus beter te leren kennen. 
 
Tijdens de laatste week van de vakantie ontvang je een brief met alle nodige 
informatie over het afhalen van de boeken en het verloop van de eerste 
schooldagen.  
Wij organiseren eind augustus een onthaalavond voor jou en je ouder(s). 

 

Nog enkele weetjes! 
 

 GSM-beleid 
Op onze school wordt er geen GSM gebruikt. Leerlingen mogen deze meebrengen met de 
toestemming van de ouders i.f.v. de veiligheid (op weg naar of van school kunnen zij hun ouder(s) 
bereiken, indien nodig).  
Tijdens de schooluren staat deze UIT (geen stil- of trilfunctie). In sommige lessen wordt er gebruikt 
gemaakt van een smartphone (o.a. geocaching), de leerkracht zal de ouders en leerling tijdig 
hierover informeren per brief. 
 

 Schoolrestaurant 
Wij beschikken over een nieuwe keukeninrichting en een gezellig 
zelfbedieningsrestaurant. Je kan hier warme maaltijden (max. €4,5), snacks of 
verse broodjes gebruiken of je eigen lunchpakket opeten. 
Alle nodige inlichtingen hier omtrent vind je op onze (school)website: 
www.mscampusvaneyck.be. 
 

 Internaat AMIGO 
Sommige leerlingen verblijven in het internaat Amigo dat aan onze school verbonden is. Hier kunnen 
zij studeren onder begeleiding van een ervaren team opvoeders. Ook voor de nodige ontspanning 
wordt gezorgd.  
 

 Secretariaat 
Voor het afgeven van formulieren, het aanmelden bij het te laat komen, de eerste opvang bij ziekte 
kan je steeds terecht op het secretariaat. 
 
 

 

http://www.mscampusvaneyck.be/
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 Oudercontacten 

Op geregelde tijdstippen organiseert de middenschool ouderavonden, waarop je ouders via de 
leerkrachten, CLB of de directie inlichtingen kunnen verkrijgen omtrent je gedragingen en 
resultaten op school. 
Steeds kunnen ouders met hun vragen, zorgen en ideeën terecht op school.  
Dit kan tijdens de schooluren of na een afspraak. 
Bij moeilijkheden nemen je ouders best dadelijk contact op met de klastitularis of met de 
leerlingbegeleiding. 
Iedere school heeft een schoolreglement met afspraken rond leer- en leefattitudes. 
 

 Schoolbenodigdheden 
Bij het begin van het schooljaar krijg je een aankooplijst met de benodigdheden per vak. We 
raden je dan ook aan vooraf geen schriften of mappen aan te kopen. 
 

 Klassenraad 
Geregeld komen leerkrachten, CLB-leden en directie samen om te praten over 
je persoonlijkheid, aanleg, inspanningen, resultaten, gezondheid, gedrag. 
Deze vergadering heet "klassenraad". Via deze raad kunnen de directeur, de 
CLB-leden en de leerkrachten, indien nodig, contact opnemen met je ouders. 
 
De eindbeslissingsklassenraad  beslist op het einde van het schooljaar aan de hand van de 5 
rapporten en de besprekingen van de vorige klassenraden of de leerling een A of C-attest  krijgt. 
* A-attest: de leerling is geslaagd en moet naar een hoger leerjaar; dit attest kan       
   ondersteund worden door een advies. 
* A-attest met verplichte remediëring: de leerling is geslaagd en moet naar een hoger leerjaar, dit 
attest wordt ondersteund met een verplichte remediëring. 
* C-attest: de leerling is niet geslaagd; er zal een gegronde en gemotiveerde argumentatie worden 
uitgeschreven. 
 

 Verzekering 
Iedere leerling is verzekerd tegen ongevallen, die op school of op de kortste en veiligste weg van en 
naar huis en omgekeerd zouden gebeuren. 
 

 Busabonnementen 
De leerlingen van het secundair onderwijs zijn aangewezen op "De Lijn". 
Informatie i.v.m. de dienstregeling en abonnementen kunt u bekomen op het volgende verkoop- en 
informatiepunt:  “De Lijn”        
                             Industriezone Leuerbroek  
     Weertersteenweg 1014 
     3640 Kinrooi    
            Tel. 0032(0)89/700150 
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Meer info 
 
Aan de ouders: 
 

 Wenst u onze school te bezoeken, dan bent u altijd welkom elke werkdag van 8u25 tot 
15u30. Op woensdag van 8u25 tot 11u55. 

 
 Voor extra informatie neemt u contact op met ons secretariaat: 

 
 

GO! Middenschool Campus Van Eyck 
Burgemeester Philipslaan 20 
3680 Maaseik 
Tel.: 0032(0)89/56 04 85 
E-mail: secrmsmsk@scholengroep14.be 
Website: www.mscampusvaneyck.be 
Facebookpagina: GO Middenschool Campus van Eyck  

 
 

 Voor een afspraak met de directie: 
 

GO! Middenschool Campus Van Eyck 
Burgemeester Philipslaan 20 
3680 Maaseik 
Tel.: 0032(0)89/56 04 87 
E-mail: dirmsmsk@scholengroep14.be 
Website: www.mscampusvaneyck.be 
Facebookpagina: GO Middenschool Campus van Eyck  

 
 

 Gegevens CLB: 
 

Hoofdzetel     Vestiging 
GO! CLB Genk-Maasland  GO! CLB Genk-Maasland 
Weg naar As 199A    Millenstraat 14A 
3600 Genk     3960 Bree 
Tel.: 0032(0)89/365790   Tel.: 0032(0)89/770170 

 
 

 Gegevens internaat “Amigo” is een onderdeel van Campus Van Eyck: 
 

Directeur: dhr. F. Kerkhofs 
Koningin Astridlaan 91 
3680 Maaseik 
Tel.: 0032(0)89/564870  
Msk.internaat@skynet.be   

  
 
   
 

mailto:secrmsmsk@scholengroep14.be
http://www.mscampusvaneyck.be/
mailto:dirmsmsk@scholengroep14.be
http://www.mscampusvaneyck.be/
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Voor inschrijvingen 
 

 Wenst u uw kind in te schrijven, dan bent u altijd welkom elke werkdag van 8u25 tot 
15u30. Op woensdag van 8u25 tot 11u55. 

 
 Inschrijvingen tijdens de vakantie kan tot en met 5 juli en vanaf 16 augustus van 9u30 

tot 11u30 en van 13u30 tot 15u00. Woensdag van 9u30 tot 11u30. 
 

 U kan ook steeds een afspraak maken op het nummer: 089/56 04 85. 
 
Mee te brengen bij inschrijving: 

 Rapport (verplicht) van het voorbije schooljaar ( en eventueel uitslag OVSG-toetsen). 

 Origineel getuigschrift (attest) van het basisonderwijs. 

 Identiteitskaart of SIS-kaart van de leerling. 

 Voor de Nederlandse leerlingen de Cito-toets. 
 

Om organisatorische redenen vragen wij om uw kind zo vroeg mogelijk in te schrijven. (ten 
laatste juni 2020). 
In ieders belang kunnen wij dan onze klasindelingen, lerarenopdrachten en lessenroosters 
voorbereiden. 

 

GO! Middenschool Campus Van Eyck  
kijkt uit naar je komst! 

 
 

Een andere kijk met  
Van Eyck! 

 


