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van harte welkom!
Geachte ouder
Beste leerling

Met deze brochure willen we jullie graag wegwijs maken in onze school
GO! campus Genk Middenschool.
Op onze school willen we het beste uit iedere leerling en uit iedere
leraar halen.
Dit doen we door in te zetten op onze gepersonaliseerde visie op
lesgeven.
Wij geloven in het pedagogische project van het GO!. Door in te zetten op
de gepersonaliseerd samen leren geloven wij dat personen zich beter
kunnen ontwikkelen. Deze theorie levert immers de drijfveren om het
leren te stimuleren en de motivatie zo hoog mogelijk te houden. Wanneer
een persoon zelf beslissingen kan nemen, verbonden is met het
onderwerp en de omringende personen en zich competent voelt, zal hij of
zij zich maximaal kunnen ontplooien. Dit is het fundament van onze
werking en visie.
We hebben echter een unieke manier om dit daadwerkelijk op de
klasvloer om te zetten in de praktijk.
We gidsen jullie door de structuur en de praktische afspraken in onze
school, maar bovenal nodigen we jullie uit om een kijkje te komen nemen.
Zo kunnen jullie de proef op de som nemen.
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Studieaanbod

In onze school willen we alle leerlingen bereiken. Door korte, expliciete
instructies te geven, is het mogelijk om op verschillende niveaus te werken.
Leerlingen bepalen zelf wanneer ze aan welke vakken werken, rekening
houdend met vooropgestelde deadlines.
Omdat de lokalen zo zijn ingericht dat er 2 klasgroepen op hetzelfde
moment kunnen werken, zijn leerkrachten dubbel zoveel aanwezig om de
leerlingen te begeleiden.
Een goede band tussen leerkracht en leerling vinden wij erg belangrijk.
Daarom is het de leerling die zijn
of haar coach kiest. Deze coach
fungeert als leerbegeleider, maar
ook als vertrouwenspersoon.
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1ste LEERJAAR A-STROOM

Basisvorming (27u)
In het 1ste leerjaar A wordt er verder gebouwd op de leerstof uit het
basisonderwijs. De nadruk ligt op een brede basisvorming voor iedereen.
Het is de bedoeling dat alle
leerlingen de basiskennis
verkrijgen van Nederlands en
wiskunde. Er wordt ook aandacht
besteed aan digitale vaardigheden
en aan financiële geletterdheid.
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Keuzegedeelte
Als je kiest voor Latijn, zal je begrijpen hoe de Romeinen ons hebben
beïnvloed. Je leert Latijnse teksten begrijpen en je onderzoekt de taal en
cultuur.
Kies je voor Project, dan maak je enerzijds kennis met STEM, dat staat voor
Science, Technology, Engineering en Mathematics. Je gaat vanuit
verschillende invalshoeken op zoek naar oplossingen voor hedendaagse
problemen. Anderzijds zal je ook kennis maken met Taal en Cultuur. Hierbij
ontdek je de wereld van de literatuur.
Bovendien kies je, zowel bij Latijn als bij Project, voor één extra uur sport of
één extra uur artistieke vorming.

Parlement (Samen school maken)
Het Parlement (Samen school maken) bestaat uit verschillende
werkgroepen die ervoor zorgen dat al onze schoolse activiteiten in goede
banen geleid worden. In het begin
van het schooljaar krijg je de kans om
te kiezen voor een werkgroep die
aansluit bij jouw talenten.
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2de LEERJAAR A-STROOM

Basisvorming (25u)
In het 2de leerjaar A wordt er verder gebouwd op de leerstof uit het 1ste
leerjaar A. Hier wordt in het 2de leerjaar ook aandacht besteed aan
burgerschap. In het vak burgerschap staat het uitbouwen van duurzame
sociale vaardigheden centraal.
Parlement (Samen school maken)
Het Parlement (samen school maken) bestaat uit verschillende
werkgroepen die ervoor zorgen dat al onze schoolse activiteiten in goede
banen geleid worden. In het begin van het schooljaar krijg je de kans om te
kiezen voor een werkgroep die aansluit bij jouw talenten.
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Basisopties
In het 2de leerjaar A kies je voor 1 basisoptie. De basisopties dienen als
kennismaking met de domeinen in de 2de en 3de graad. Je kan ontdekken
wat je goed kan en wat je graag doet.

Klassieke talen
Deze basisoptie bereidt je voor op de doorstroomrichting Latijn in de 2de
graad. Er wordt verder gebouwd op de leerstof van het 1ste leerjaar. Deze
basisoptie kan je enkel kiezen als je in het eerste leerjaar Latijn volgde.
Economie en Organisatie
Hier staat duurzaam ondernemerschap centraal. Je onderzoekt de
economisch maatschappelijke actualiteit vanuit het perspectief van de
consument. Je kan hierna verder studeren in de doorstroomrichting
’economische wetenschappen’ of ‘bedrijfswetenschappen’ of een richting
met dubbele finaliteit zoals ‘bedrijf en organisatie’ of ‘toerisme’.
Maatschappij en Welzijn
In deze basisoptie staat de maatschappij waarin je leeft centraal. Je gaat op
zoek naar verklaringen voor het gedrag van mensen. Je vertrekt hierbij
steeds vanuit je eigen leefwereld. In de 2de graad kies je dan voor een
doorstroomrichting zoals ‘humane wetenschappen’ of ‘maatschappij– en
welzijnswetenschappen’ of een richting met dubbele finaliteit zoals
‘maatschappij en welzijn’, ‘creatie en mode’ of ‘wellness en lifestyle’.
STEM-wetenschappen
De focus ligt hier op het onderzoekend leren. Je onderzoekt prototypes en
je leert technieken om ze te ontwerpen en te maken. Je kan hierna
doorstromen naar een richting met wetenschappen en wiskunde of een
richting dubbele finaliteit zoals ‘elektromechanische technieken’.
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1ste LEERJAAR B-STROOM

Basisvorming (27u)
In het 1ste leerjaar B wordt de leerstof uit het basisonderwijs herhaald. In 1B
leer je vooral door te doen. Je krijgt dus veel techniek en praktijk. Er wordt
ook aandacht besteed aan digitale vaardigheden en aan financiële
geletterdheid.
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Keuzegedeelte
Binnen het keuzegedeelte krijg je het vak Project, je maakt er enerzijds
kennis met STEM, dat staat voor Science, Technology, Engineering en
Mathematics. Je gaat vanuit verschillende invalshoeken op zoek naar
oplossingen voor hedendaagse problemen. Anderzijds zal je ook kennis
maken met Taal en Cultuur. Hierbij ontdek je de wereld van de literatuur.
Bovendien kies je voor één extra uur sport of één extra uur artistieke
vorming.

Parlement (Samen school maken)
Het Parlement (Samen school maken) bestaat uit verschillende
werkgroepen die ervoor zorgen dat al onze schoolse activiteiten in goede
banen geleid worden. In het begin van het schooljaar krijg je de kans om te
kiezen voor een werkgroep die aansluit bij jouw talenten.
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2de LEERJAAR B-STROOM

Basisvorming (20u)
In het 2de leerjaar B wordt het aantal lesuren in de basisvorming
verminderd tot 20u. In het 2de leerjaar wordt er ook aandacht besteed aan
burgerschap. In het vak burgerschap staat het uitbouwen van duurzame
sociale vaardigheden centraal.
Parlement (Samen school maken)
Het Parlement (Samen school maken) bestaat uit verschillende
werkgroepen die ervoor zorgen dat al onze schoolse activiteiten in goede
banen geleid worden. In het begin van het schooljaar krijg je de kans om te
kiezen voor een werkgroep die aansluit bij jouw talenten.
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Basisopties
In het 2de leerjaar B kies je voor 1 of 2 basisopties. De basisopties dienen als
kennismaking met een aantal beroepen. Zo bereid je je voor op een
studierichting in de 2de graad.

Economie en Organisatie
Je maakt kennis met de wereld van kopen en verkopen. Je leert welke
invloed de consument heeft op het milieu en de maatschappij. Hierbij leer je
ook ICT gebruiken. Je kan hierna doorstromen naar een
arbeidsmarktgerichte studierichting zoals ‘organisatie en logistiek’.
Maatschappij en Welzijn
In deze basisoptie leer je mensen en hun gedrag observeren. Je leert onder
andere over verzorging, lichaamszorg en schoonheidszorg. Je oefent op
communicatieve vaardigheden. In de 2de graad kies je dan voor een
arbeidsmarktgerichte studierichting zoals ‘haar– en schoonheidsverzorging’,
of ‘zorg en welzijn’.
STEM-technieken
De focus hier ligt op het maken van constructies en producten. Je leert
installaties bedienen en ICT gebruiken. Je kan hierna doorstromen naar een
arbeidsmarktgerichte studierichting zoals
‘elektriciteit’, ‘hout’ of ‘mechanica’.
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Praktisch
Dagindeling

Er is op onze school dagelijks toezicht vanaf 8u15. Om 8u30 stipt starten de
lessen. Op woensdag eindigt de school om 12u00. Op andere dagen eindigt
de school om 15u30. De leerlingen hebben de mogelijkheid om op die
dagen in de begeleide avondstudie te blijven tot 17u00.
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Bereikbaarheid
GO! campus Genk Middenschool

Mosselerlaan 62
3600 Genk

089/ 35 16 31
gocampusgenk.be
Info.middenschool@gocampusgenk.be
Gocampusgenkms
@MiddenschoolGenk
De leerlingen komen de school binnen via de ingang aan de Mosselerlaan 62.

Kom je met de fiets?
De school is makkelijk en veilig te bereiken met de fiets. We hebben achter
onze ruime speelplaats een overdekte fietsenstalling.
Kom je met de bus of trein?
Vlak voor de ingang van onze school ligt de bushalte ‘Koninklijk Atheneum’.
Hier stoppen lijnen G6, 8, 9, 11, 31, 35, en 45. Het treinstation ligt op
ongeveer 15 minuten wandelen.
Kom je met de auto?
We hebben een ‘kiss & ride’ — zone op ons schooldomein zodat iedereen
veilig kan in – en uitstappen.
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School in beeld
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