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Onze visie is gestoeld op drie pijlers die krachtig kunnen worden weergegeven door de 
kernwoorden uit ons TPS-model: ‘talented’, ‘prepared’ en ‘sophisticated’.

 TALENTED    Op onze campussen wordt talent opgespoord en maximaal verder ontwikkeld via 
een gepersonaliseerd en gedifferentieerd curriculum. Ons studieaanbod is divers 
en uitdagend zodat het aansluit bij het profiel van de leerling en elk talent aan 
bod kan komen. 

 PREPARED    Het excellente en kwaliteitsvolle onderwijs dat ons expertenteam biedt, geeft 
onze leerlingen een voorsprong in het hoger onderwijs en garandeert maximale 
slaagkansen. Welbevinden en zorg staan hierbij centraal.

 SOPHISTICATED    Athena staat garant voor een stimulerende leer- en leefomgeving met een open 
schoolcultuur en een  uitgebreid netwerk van partnerschappen. Onze leerlingen 
ontplooien zich tot warme en constructief kritische mensen.  

> Stimulerende leer-en leefomgeving
> Open schoolcultuur
> Uitgebreid netwerk aan partnerschappen

> Maximale slaagkansen in het hoger onderwijs
> Gemotiveerd expertenteam haalt het beste in jou naar boven
> Kwaliteitsvol en innovatief onderwijs waarbij zorg en  

welbevinden centraal staan

> Wij hebben oog voor alle talenten
> Talentontwikkeling via een gedifferentieerd en gepersonaliseerd curriculum
> Divers en uitdagend studieaanbod dat aansluit bij elk talent

PREPARED
SOPHISTICATED

TALENTED

TALENTED
LEERLING

SOPHISTICATED
LEEROMGEVING

PREPARED
EXPERTENTEAM

 CAMPUS PEGASUS  
 
- Junior High School -

Eerste vier jaar secundair onderwijs 
1e graad A-stroom en 2e graad doorstroom 
 

-  Vlotte overstap uit de basisschool 

-  1e graad A-stroom: brede algemene 
ontwikkeling 

-  2e graad: verfijning van de studiegebieden 

-  Proeven van meerdere domeinen en CLIL 

-  Remediëring en verdieping 

  CAMPUS OLYMPUS 
 
- Sports School -
 
Sportieve talenten van het eerste tot en met 
het zesde jaar 
1e graad A-stroom en 2e-3e graad dubbele 
finaliteit/TSO 
 

-  1e graad A-stroom: algemene vorming met 
accent op Edusport 

-  2e en 3e graad: Sport 

-  Samenwerking met sportclubs en 
sportfederaties 

 

 CAMPUS CENTRUM 
 
- Senior High School -

Vijfde en zesde jaar secundair onderwijs 
3e graad doorstroom 
 

-  3e graad: specialisatie in één of meerdere 
studiegebieden 

-  Maximale voorbereiding op verder studeren in 
het hoger onderwijs 

-  Intense samenwerking met hogescholen en 
universiteiten

In 2019 sloegen de twee athenea van Oostende, Atheneum Centrum en 
Atheneum Pegasus, de handen in elkaar. Hieruit ontstond een vernieuwend 
en gedurfd project: GO! Athena OostendeGO! Athena Oostende. Athena is dé doorstroomschool dé doorstroomschool 
van Oostende en wordt gespreid over drie campussengespreid over drie campussen.

ONZE ONZE

CAMPUSSEN VISIE
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TALENT IN WORDING
Athena campus Pegasus vervult een voortrekkersrol op het vlak van 
onderwijsvernieuwing: denk maar aan de invoering van het meerta-
lig onderwijs (CLIL), Edusport, Edumusic en gedifferentieerde leer-
trajecten. Het is niet meer dan normaal dat we verdergaan op de 
ingeslagen weg en de onderwijsvernieuwing ten volle uitwerken.

We streven naar een vlotte overstap van de basisschool naar het 
secundair onderwijs. We laten hen alvast proeven van verschil-
lende domeinen, zetten actief in op “leren leren” en wensen het 
welbevinden van de leerlingen op onze school te verhogen.

In de eerste graad A-stroom bieden we een brede algemene 
vorming aan. Leerlingen proeven van meerdere domeinen en 
maken kennis met CLIL. In het eerste jaar gaan we op zoek naar 
de talenten van de leerlingen  via het aanbod van modules 
(STEM, wetenschappen,  kunst, humane wetenschappen, pro-
grammeren, ICT en mediawijsheid). Bovendien zetten we in op 
remediëring en verdieping via Latijn of Leerboost. Door dit aan-
bod kunnen leerlingen in het tweede jaar een doordachte keu-
ze maken om hun talenten, interesses en capaciteiten verder 
uit te diepen via een brede waaier aan basisopties. 

Leerlingen met een uitzonderlijk sportief of cultureel talent kunnen 
via een gedifferentieerd traject hun competenties verder aanscher-
pen via Edusport of Edumusic.
In de tweede graad kunnen de leerlingen door ons zeer brede aanbod 
aan studierichtingen in het doorstroomonderwijs zich toeleggen op 
de uitdieping van een studiegebied. Nadruk ligt hier op de verdieping 
in een bepaalde richting en het uitwerken van de studievaardigheden. 
Via een optievak kan een leerling toch nog een accent toevoegen en 
zo zijn talent verder ontwikkelen. Edusport, Edumusic of een verfijning 
van de studierichting via een extra vak is hier aan de orde. 

Pluralisme en respect voor elkaar staan bij ons hoog in het vaandel. 
Het welbevinden van elke leerling staat centraal. Bovendien zetten we 
hard in op onderwijsloopbaanbegeleiding. De leerlingenbegeleiding 
speelt dan ook een voorname rol op campus Pegasus. 

Leerlingen worden uitgedaagd: ze nemen deel aan extramurosacti-
viteiten, olympiades, taal- en actualiteitswedstrijden. Geïntegreerde 
werkperiodes en internationale uitwisselingsprojecten verruimen 
hun blik op de wereld. Onze naschoolse activiteiten, zowel sportief 
als cultureel, helpen mee om jonge volwassenen met een respect-
volle, positieve en kritische geest te vormen die klaar zijn voor een 
bewuste keuze richting derde graad. 

TALENTENMODULES

GEDIFFERENTIEERD LEERTRAJECT
BREED STUDIEAANBOD

EDUSPORT

ERASMUSPROJECTEN
MILIEUZORG OP SCHOOL
GEÏNTEGREERDE WERKPERIODES
UITWISSELINGSPROJECTEN
MEERTALIG ONDERWIJS (CLIL)
ZEE AAN RUIMTE
LEERLINGENBEGELEIDING
LEERBOOST

BIEDT AAN
EDUMUSIC

CAMPUS

  1 e
Graad

  2 e
Graad
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TALENTENMODULES
Wat wil je later worden? Het antwoord ligt niet voor de hand. De 
talentenmodules in het 1ste jaar laten de leerlingen zelf ontdekken 
waarvoor ze potentieel hebben: STEM, wetenschappen, kunst,  
humane wetenschappen, programmeren, ICT en mediawijsheid. 
Er wordt in modules van 8 weken gewerkt in een doorschuifsys-
teem en met focus op de praktijk. Elke leerling kan proeven van 
alle modules zodat een bewuste studiekeuze kan gemaakt worden. 

 

EDUSPORT
In de tweede graad is het mogelijk om in bijna alle studierichtingen je 
specifieke sporttalenten verder te ontwikkelen via de optie “Edu sport”.  
Binnen je lesurenpakket kan je vier lesuren besteden aan een van 
de volgende opties: basketbal, voetbal, zwemmen, water polo, 
gymnastiek, tennis, padel, skateboarding, volleybal en dans  (allen 
onder voorbehoud van programmatie in het lopende schooljaar). 
Hierdoor win je ca. 85 uren extra sportspecifieke lessen op jaarbasis.  
Opgelet: voor sommige sporten zijn er specifieke oriënterings-
proeven. 

CULTUUR, SPORT EN LEERLINGENRAAD
Om de horizon te verruimen gaan onze leerlingen geregeld op pad: 
een museumbezoek, een andere stad, een theatervoorstelling …  
Sportieve leerlingen kunnen deelnemen aan tal van schoolsport
activiteiten, al dan niet in competitieverband. Ons school
toneel heeft naam en faam in de wijde Oostendse omgeving.  
De leerlingenraad zorgt voor een extra warme toets met de orga-
nisatie van kerst en valentijnsacties. 

GEÏNTEGREERDE WERKPERIODE EN
UITWISSELINGSPROJECTEN
Het moderne onderwijs is al lang het klaslokaal ontgroeid. Elk 
schooljaar wordt het vaste lesrooster gedurende een week opzij-
geschoven en organiseert de school een projectweek, de GWP of  
Geïntegreerde Werkperiode. In het eerste en het derde jaar 
wordt voor een thuis-GWP geopteerd. Via dagexcursies en ac-
tiviteiten op school wordt gewerkt rond eindtermen en sleu-
telcompetenties. In het tweede en het vierde jaar wordt er-
voor gekozen om dezelfde onderwijsdoelen te realiseren via 
een meerdaagse GWP.    Zo trekken de tweedejaars richting  
Ardennen (Durbuy), in het vierde jaar staan Parijs of Am-
sterdam op het programma afhankelijk, van de gekozen  
studierichting.

LEERBOOST
Wekelijks worden 1 tot 2 lesuren Leerboost voorzien in de eerste 
graad. Hierin wordt gewerkt rond planning en ingezet op leren 
leren. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan verdieping of 
remediëring van een bepaald onderdeel van een vak uit de basis-
vorming of wordt gewerkt rond sleutelcompetenties.

GEDIFFERENTIEERDE LEERTRAJECTEN
Athena heeft oog voor de specifieke noden van elke leerling. Om 
in bepaalde gevallen onderwijs op maat te bieden is er de moge-
lijkheid om in te stappen in een gedifferentieerde leertraject.
Hierbij wordt ingegaan op specifieke onderwijsbehoeften binnen 
een artistieke,  sportieve of zorgcontext (tijdelijke leermoeilijkhe-
den, hoogbegaafdheid ...). Gedifferentieerde leertrajecten wor-
den aangeboden in elke graad en op elke campus van Athena in 
overleg met de directie.

EDUMUSIC
Edumusic is de perfecte ondersteuning en aanvulling voor wie al 
muziekles volgt. Binnen het lessenrooster is er ruimte voor meer 
oefentijd zodat muzikaal talent beter en sneller kan ontwikkelen. 
Dit allemaal gebeurt onder begeleiding van professionele muzi-
kanten.

MILIEUZORG OP SCHOOL
Als school geven wij  het goede voorbeeld door voor een deel 
te voorzien in de eigen energievoorziening. Het MOS-team or-
ganiseert regelmatig sensibiliseringsacties en zet in op een mi-
lieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving, met onder 
meer de bouw van insectenhotels. 

MEERTALIG ONDERWIJS (CLIL)
Athena is een trotse CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
pionier en heeft bijgevolg reeds jarenlange expertise opgebouwd in 
kwaliteitsvol meertalig onderwijs. Wie kiest voor CLIL, krijgt de lessen 
van een niet-taalvak in een andere taal (Frans of Engels) aangeboden. 
Athena streeft ernaar om elke leerling een CLILtraject van het 1ste 
tot het 6de jaar aan te bieden en dit in een brede waaier aan vakken 
die aansluiten bij het profiel van de leerling. CLIL is geschikt voor elke 
leerling die het belangrijk vindt om vlot meerdere talen te kunnen 
gebruiken in een meertalig en multicultureel Europa. Niet alleen 
stijgt de taalvaardigheid maar dit bevordert eveneens hun positieve 
attitude tegenover de achterliggende cultuur. We stellen bovendien 
vast dat CLIL een gunstige invloed heeft op het welbevinden en op de 
motivatie van onze leerlingen.

LEERLINGENBEGELEIDING
In Pegasus volgt de leerlingenbegeleiding de leerlingen zeer nauw 
op, zowel wat betreft hun studieresultaten, onderwijsloopbaan als 
wat betreft hun gezondheid en welbevinden. We zijn er immers van 
overtuigd dat je goed in je vel voelen de eerste voorwaarde is om 
optimaal te presteren op school. Het volledige schoolteam doet er 
dan ook alles aan om leerlingen zich thuis te laten voelen op school. 

ERASMUSPROJECTEN
Heb je interesse om eens les te volgen in een andere school in 
Europa? Wil je jouw vreemde talen toetsen in de praktijk? Zie je 
het zitten om in een gastgezin te verblijven? Dan kan dat in onze 
school via het programma van Erasmus+ van de Europese Unie. 
In de voorbije jaren hebben we partnerschappen opgebouwd 
met secundaire scholen uit Finland, Griekenland, Italië, Spanje, 
Roemenië, Portugal, Bulgarije, Duitsland en Turkije. 

DAGINDELING EN AVONDSTUDIE
Wij starten dagelijks om 8u25 tot 12u50. Na de middagpauze herbe-
ginnen we om 14u tot 15u40 (eerste graad) of 16u30 (tweede graad). 
Avondstudie is dagelijks mogelijk tot 17u (niet op woensdag en  
vrijdag tot 16u30.)

ICT
Sinds jaar en dag zet onze school in op het gebruik van moderne  
ICT-middelen. Alle lokalen zijn uitgerust met Smartbeamers zodat 
de leerkrachten in de les vlot moderne IT-toepassingen kunnen 
gebruiken. Via de digitale leeromgeving Smartschool kunnen  
ouders en leerkrachten met elkaar communiceren. We beschik-
ken ook over drie volledig uitgeruste computerklassen. Bovendien 
zijn onze laptopkoffers in elke klas inzetbaar.

DE 
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Traject  
Klassieke Talen

Traject  
Algemene Vorming

! Gedifferentieerde leertrajecten eerste graad zijn mogelijk in Edusport (enkel in Klassieke Talen) 
en Edumusic (in alle richtingen). De leerlingen van het traject Edusport volgen hierbij de lessen uit het 
traject Klassieke Talen op campus Pegasus en sluiten aan bij de leerlingen van campus Olympus voor de lessen 
Edusport.  Gedifferentieerde trajecten dienen aangevraagd te worden bij de directie.

In het  tweede jaar  kunnen de leerlingen via een basisoptie bekijken waarvoor ze aanleg en belangstelling 
hebben. Het helpt de leerling om later in de tweede graad een doordachte keuze te maken voor een studierichting 
die aansluit bij de eigen interesses en capaciteiten. Bovendien krijgt iedereen een extra uur wiskunde via de CLIL-
methodiek in het Frans aangeboden en wordt tijdens Leerboost tijd genomen voor verdieping of remediëring 
van een bepaald onderdeel uit een vak van de basisvorming of aan sleutelcompetenties. Op campus Pegasus 
worden maar liefst vier basisopties aangeboden aan 5uur/week.

Onze brede   eerste graad A-stroom   is vooral gericht op het ontdekken van talenten en interesses aan de 
hand van uitdagende en ondersteunende prikkels. Wij stellen als doel elke leerling op maat voor te bereiden op een 
doorstroming naar de tweede graad waarbij de waaier aan keuzemogelijkheden zo breed mogelijk is. We bieden in  
het  eerste jaar  van de eerste graad op campus Pegasus twee mogelijke trajecten aan die de leerlingen kunnen 
door lopen: het traject Algemene Vorming en het traject Klassieke Talen.

In het traject Algemene Vorming wordt naast 
de brede algemene vorming ruimte voorzien 
voor een kennismaking met de CLIL-metho-
diek. Iedereen proeft van wiskunde in het 
Frans. Tijdens Leerboost wordt tijd geno-
men voor verdieping of remediëring van een  
bepaald onderdeel uit een vak van de basis-
vorming of aan sleutelcompetenties. Via de 
talentenmodules maken leerlingen kennis 
met verschillende domeinen zoals STEM, 
wetenschappen, kunst, humane weten-
schappen, programmeren, ICT en media-
wijsheid.

In het traject Klassieke Talen wordt de basisvorming 
uitgebreid met de studie van de Latijnse taal. Via 
Latijnse teksten word je binnengeleid in de antieke 
wereld. Je ontdekt hoe onze samenleving uit de 
Romeinse oudheid ontstaan is. Je geheugen trai-
nen, leren leren, werken aan sleutelcompetenties 
via Leerboost en bovendien via de talentenmodules  
kennismaken met verschillende domeinen zoals 
STEM, weten schappen, kunst, humane weten-
schappen,  programmeren, ICT en mediawijsheid 
is hier het doel. In dit traject kan je bovendien de 
keuze  maken tussen het vak wiskunde in het Ne-
derlands of het vak wiskunde met de CLIL-metho-
diek in het Frans.

 Klassieke Talen
(Grieks en Latijn)

Moderne Talen en 
Wetenschappen 

Economie  en 
Organisatie

Stem-
Wetenschappen

STUDIE AANBOD
DE EERSTE GRAAD

1ste LEERJAAR A 2de LEERJAAR A

  1 e
Graad

  1 e
Graad

BASISOPTIE

1ste LEERJAAR A 2e LEERJAAR A

Je leert hier in STEM 
(Science, Technology, 

Engineering en 
Mathematics) vooral 

onderzoeken, creatieve 
oplossingen bedenken en 

realiseren. Hierdoor worden 
je natuurwetenschappelijke 
(fysica, biologie en chemie), 

technische en wiskundige 
inzichten verder ontwikkeld.

Wetenschappelijk werk 
met onderzoekend leren in 
biologie, chemie en fysica 
wordt aangevuld met een 

extra uur Nederlands, Frans 
en Engels.

Naast de uitgebreide studie 
van de Latijnse taal en de 

Romeinse samenleving is er 
ook voldoende ruimte om 
het Griekse alfabet en de 

Griekse cultuur onder de loep 
te nemen. Veel aandacht 

gaat naar ‘leren leren’ met als 
doel het ontrafelen van een 
authentieke tekst. Het is de 
voorbereiding op een keuze 
Latijn in de tweede graad.

Hier onderzoek je de rol van 
economie in de maatschappij 

op een kritische manier 
vanuit het standpunt 

van de consument, de 
ondernemingen en de 

overheid. Je ontwikkelt 
ondernemingszin 
en aandacht voor 

ondernemerschap tijdens 
projecten. Je ontwikkelt 

digitale vaardigheden 
door data op te zoeken, 

te verwerken en te 
presenteren.

Schoolbrochure PEGASUS 1312 CAMPUS



TRAJECT KLASSIEKE TALEN

 EERSTE LEERJAAR A

BASISVORMING
VAK uur/week

Levensbeschouwing 2

Lichamelijke Opvoeding 2

Aardrijkskunde 2

Geschiedenis 1

Engels 2

Frans 4

Muzikale Opvoeding 1

Plastische Opvoeding 1

Nederlands 4

Natuurwetenschappen 1

Wiskunde 5

Techniek 2

VERKENNEN, UITDIEPEN & REMEDIËREN
VAK uur/week

Talentenmodules 2

CLIL Wiskunde/Frans 1
Leerboost 2

32

 EERSTE LEERJAAR A

BASISVORMING
VAK uur/week

Levensbeschouwing 2
Lichamelijke Opvoeding 2

Aardrijkskunde 2

Geschiedenis 1

Engels 2

Frans 4

Muzikale Opvoeding 1

Plastische Opvoeding 1

Nederlands 4

Natuurwetenschappen 1

Wiskunde 5

Techniek 2

VERKENNEN, UITDIEPEN & REMEDIËREN
VAK uur/week

Talentenmodules 2

Latijn 2
Leerboost 1

32

Wiskunde (basisvorming 5u) 
met of zonder CLIL-methodiek (Wiskunde/Frans)

 TWEEDE LEERJAAR A

BASISVORMING                                                        
VAK uur/week

Levensbeschouwing 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Economie 1
Engels 2
Frans 3
Plastische Opvoeding 1
Nederlands 4
Natuurwetenschappen 2
Wiskunde 4
Techniek 1

VERKENNEN  (via basisoptie)                                                             
VAK uur/week

Klassieke Talen (Latijn en Grieks) 5

REMEDIËREN & UITDIEPEN
VAK uur/week

CLIL Wiskunde/Frans 1

Leerboost 1

32

TRAJECT ALGEMENE VORMING

 TWEEDE LEERJAAR A

BASISVORMING                                                     
VAK uur/week

Levensbeschouwing 2

Lichamelijke Opvoeding 2

Aardrijkskunde 1

Geschiedenis 2

Economie 1

Engels 2

Frans 3

Plastische Opvoeding 1

Nederlands 4

Natuurwetenschappen 2

Wiskunde 4

Techniek 1

VERKENNEN  (via basisoptie - 1 keuze uit )                                                         
VAK uur/week

 Economie en Organisatie of 
- STEM-Wetenschappen of 
- Moderne Talen en Wetenschappen

5

REMEDIËREN & UITDIEPEN                                   
VAK uur/week

CLIL Wiskunde/Frans 1

Leerboost 1

32

LESSENTABEL   1 e
Graad

1 e GRAAD - A-STROOM

1514



Latijn

Humane
Wetenschappen

OVERZICHT

Moderne Talen 

Sport-
wetenschappen

Natuur-
wetenschappen

Economische
Wetenschappen

Humane 
Wetenschappen

LatijnTechnologische 
Wetenschappen

Bedrijfs- 
wetenschappen
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In de tweede graad lees je grote uittreksels uit authentieke 
teksten van Latijnse auteurs. Er is o.a. aandacht voor de 
Romeinen in onze streken (Caesar), de Romeinse politieke 
organisatie, sociale strijd, mythologie en het dagelijks leven 
in Rome. Het bevorderen van gefundeerde kritische zin 
is een hoofddoelstelling. In alle culturele en historische 
onderdelen is er ruime aandacht voor de relevantie voor en 
de link met de eigen tijd. 

> Wil je de antieke en hedendaagse wereld vanuit 
ruimer perspectief bekijken, dan is deze richting 
misschien iets voor jou?

Durven denken en willen weten staan centraal. “Nieuwsgierigheid” voor nieuwe inzichten 
en een drive om associatief te (leren) denken is cruciaal.  De basis wordt gelegd in het vak 
gedragswetenschappen. Linken worden gemaakt in kunstgeschiedenis en filosofie via ICT-
opdrachten, debatten, artikelbespreking, getuigenissen en onderzoeksopdrachten.
Kortom, we nemen de mens en zijn gedrag onder de loep! 

> Heb je interesse in het waarom achter het menselijk gedrag? Ben je geboeid 
door de stappen die worden gezet in onze ontwikkeling als persoon? 
Schrikken vragen waarop meerdere antwoorden mogelijk zijn je niet af? 
Vind je het fijn steeds opnieuw op zoek te gaan naar nieuwe inzichten?  
Dan is deze richting misschien iets voor jou.

De studierichtingen in de  tweede graad  geven voortaan duidelijk aan waarop een leerling wordt voorbereid. Dit 
noemt men de finaliteit van een richting. Op campus Pegasus bieden wij de doorstroomfinaliteit aan. Dit wil zeggen 
dat al onze studierichtingen leerlingen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. Een leerling gaat zich 
toeleggen op de verdieping in een studiegebied en kan met een keuzevak een accent leggen. Het is de bedoeling dat een 
leerling in de tweede graad kiest in functie van zijn/haar interesses én mogelijkheden.

STUDIE AANBOD
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DE TWEEDE GRAAD
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Deze studierichting is vooral een technisch-wetenschappelijke richting. De algemene 
wetenschappelijke basis focust op wiskunde en een uitgebreid pakket aan fysica (mechanica & 
elektriciteit). Daarnaast besteden de leerlingen veel aandacht aan de STEM-vaardigheden en 
technologische toepassingen. 

> Ben je geïnteresseerd in wiskunde, wetenschappen en technologische realisaties 
(STEM), dan is deze richting misschien iets voor jou? 

Leerlingen in deze richting bestuderen wetenschappen (biologie, fysica en chemie) én hun 
toepassingen aan de hand van bewegings- en sportactiviteiten. De combinatie van deze twee 
vakdomeinen zorgt voor een dieper inzicht in toegepaste wetenschappen. 

> Het je interesse en aanleg voor wetenschappen én sport, dan is deze richting 
misschien iets voor jou? 

In de richting Economische Wetenschappen komt er naast algemene economie ook een mix van 
bedrijfseconomie, recht en boekhouden aan bod in een pakket van 4u. Hierdoor verwerf je inzicht in 
de economie als systeem, kan je de verschillende ondernemingsvormen van elkaar onderscheiden 
op grond van de (juridische) kenmerken en raak je vertrouwd met de registratie van courante 
verrichtingen volgens de principes van het dubbel boekhouden. Dit alles wordt nog aangevuld met 5u 
gevorderde abstracte wiskunde.

> Ben je geïnteresseerd in het economisch leven en abstract denken binnen economische 
wetenschappen én wiskunde, dan is deze richting misschien iets voor jou? 

 In de richting Bedrijfswetenschappen wordt net zoals in de richting Economische Wetenschappen 
naast algemene economie ook recht, boekhouden en bedrijfseconomie aangeboden, dit alles in 
een pakket van 5u. In deze richting wordt (a.d.h.v. toepassingen) wat dieper ingegaan  op hoe 
een economie functioneert, op het onderscheid tussen de verschillende ondernemingsvormen 
en op het boeken van courante verrichtingen in een dubbele boekhouding.  De wiskunde is 
eerder toepassingsgericht (4u + 1u toegepaste wiskunde) in functie van economie.

> Ben je geïnteresseerd in het economisch leven, in de wisselwerking tussen bedrijven 
en consumenten, dan is deze richting misschien iets voor jou? 

Technologische 
Wetenschappen

Sport-
wetenschappen

Economische
Wetenschappen

Bedrijfs- 
wetenschappen

Moderne 
Talen

Natuur-
wetenschappen

Dit is een studierichting in de tweede graad. Hier kunnen leerlingen hun communicatieve 
vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, verdiepen in  het Engels, het Frans en 
het Nederlands. Daarnaast maken ze kennis met een extra vreemde taal, nl. het Duits. 
De culturele interesse wordt verder uitgewerkt in allerlei vormen van literatuur en 
kunstbeschouwing. 

> Wil je jouw talenknobbel en taalvaardigheid verder ontwikkelen, dan is deze 
richting misschien iets voor jou? 

Deze richting legt een sterk accent op de wetenschapsvakken, zoals fysica, biologie, 
chemie en aardrijkskunde én een sterkere wiskundige ontwikkeling. Leren onderzoeken en 
onderzoekend leren staan hier centraal. Leerlingen leren informatie kritisch te bekijken, te 
structureren en te verwerken.Bovendien kan je door een optie van 3uur/week maritieme 
wetenschappen een introductie krijgen in de wereld van de maritieme technologie en 
vaardigheden.  

> Heb je een neus voor wetenschappen, wiskunde en probleemoplossend 
denken, dat is deze richting misschien iets voor jou? 

IN DE TWEEDE GRAAD
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LESSENTABEL

VAK Uur/week

Levensbeschouwing 2

Lichamelijke Opvoeding 2

Nederlands 4

Engels 3

Frans 3

Aardrijkskunde 1

Biologie   1

Chemie 1

Fysica 1

Geschiedenis 2

Economische en 
digitale vaardigheden

1

Wiskunde 5

Latijn 4

Keuzevak 
(zie tabel pagina 23)

2

32

VAK Uur/week

Levensbeschouwing 2

Lichamelijke Opvoeding 2

Nederlands 4

Engels 3

Frans 3

Aardrijkskunde 1

Biologie 1

Chemie 1

Fysica 1

Geschiedenis 2

Economische en digitale 
vaardigheden

1

Wiskunde 4

Gedrags- en sociale  
wetenschappen

3

Filosofie 1

Kunstbeschouwing 1

Keuzevak 
(zie tabel pagina 23)

2

32

Latijn Humane
Wetenschappen

VAK Uur/week

1e 
ja

ar

2e 
ja

ar

Levensbeschouwing 2 2

Lichamelijke Opvoeding 2 2

Nederlands 5 5

Engels 4 4

Frans 4 4

Duits 1 2

Aardrijkskunde 1 1

Biologie 1 1

Chemie 1 1

Fysica 1 1

Geschiedenis 2 2

Economische en digitale 
vaardigheden

1 1

Wiskunde 4 4

Kunstbeschouwing 1 -

Keuzevak 
(zie tabel pagina 23)

2 2

32

Moderne 
Talen

VAK Uur/week

Levensbeschouwing 2

Nederlands 4

Engels 3

Frans 3

Aardrijkskunde 1

Biologie 2

Chemie 2

Fysica 2

Geschiedenis 2

Economische en digitale 
vaardigheden

1

Wiskunde 4

Sport en  
bewegingswetenschappen

6

32

VAK Uur/week

Levensbeschouwing 2

Lichamelijke Opvoeding 2

Nederlands 4

Engels 3

Frans 3

Aardrijkskunde 2 

Biologie 2

Chemie 2

Fysica 2

Geschiedenis 2

Economische en digitale 
vaardigheden

1

Wiskunde 5

Keuzevak 
(zie tabel pagina 23)

2/3

32/33

VAK Uur/week

Levensbeschouwing 2

Lichamelijke Opvoeding 2

Nederlands 4

Engels 3

Frans 3

Aardrijkskunde 1

Biologie 1

Chemie 1

Geschiedenis 1

Economische en digitale 
vaardigheden

1

Wiskunde 5

Mechanica 4

Elektriciteit 1

STEM-projecten 1

Keuzevak 
(zie tabel pagina 23)

2

32

Sport-
wetenschappen

Natuur-
wetenschappen

Technologische 
Wetenschappen
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Economische
Wetenschappen

Bedrijfs- 
wetenschappen

OPTIES 3des

La
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sc
ha

pp
en

Programmeren x x

Toegepaste Informatica x x

Media x x

Maritieme wetenschappen (3u) x

Fysica/chemie x

CLIL 
1u Fysica (Engels) - 1u Wiskunde (Frans)

x x x x

Edusport x x x x x x x

Edumusic x x x x x x x

OPTIES 4des

La
ti
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H
um

an
e 
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en
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W
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ha
pp

en
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dr

ijf
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et
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en

Programmeren x x x x

Toegepaste Informatica x

Media x x

Duits/Frans x

Maritieme wetenschappen (3u) x

Fysica/chemie x x

CLIL 
1u Fysica (Engels) - 1u Wiskunde (Frans)

x x x x

Edusport x x x x x x x

Edumusic x x x x x x x

VAK Uur/week

Levensbeschouwing 2

Lichamelijke Opvoeding 2

Nederlands 4

Engels 3

Frans 3

Aardrijkskunde 1

Biologie 1

Chemie 1

Fysica 1

Geschiedenis 2

Economische en digitale 
vaardigheden

1

Wiskunde 5

Economie 4

Keuzevak 
(zie tabel pagina 23)

2

32

2 e GRAAD

VAK Uur/week

Levensbeschouwing 2

Lichamelijke Opvoeding 2

Nederlands 4

Engels 3

Frans 3

Aardrijkskunde 1

Biologie 1

Chemie 1

Fysica 1

Geschiedenis 1

Economische en digitale 
vaardigheden

1

Wiskunde 4

Toegepaste wiskunde 1

Economie en bedrijfs-
wetenschappen

5

Keuzevak 
(zie tabel pagina 23)

2

32

LESSENTABEL
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             AthenA  CAMPUS  PEGASUS 

Steensedijk 495, 8400 Oostende 
Algemeen secretariaat 059 / 50 52 61

Vo
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— JUNIOR HIGH — 

— JUNIOR HIGH — 

www.athenaoostende.be 
pegasus@athenaoostende.be

Openingsuren 
Tijdens schooljaar Maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag van 8.10 uur tot 16.30 uur

 Woensdag van 8.10 uur tot 12.00 uur

Scholenbeurs
⟩	Vrijdag	10	maart	2023      15.30 uur  -  20.00 uur
⟩	Zaterdag	11	maart	2023     10.00 uur  -  12.00 uur

Infomomenten
⟩	Dinsdag	7	maart	2023				19.00 uur – 21.00 uur (1e graad)
⟩	Donderdag	9	maart	2023    19.00 uur – 21.00 uur (2e graad)
⟩	Dinsdag	2	mei	2023				19.00 uur – 21.00 uur (1e graad & 2e graad)

Opendeurdag
⟩	Zaterdag	22	april	2023				10.00 uur – 16.00 uur (1e en 2e graad)

Inschrijvingen
Tot einde juni is dit mogelijk tijdens de schooluren
Van 1 tot en met 5 juli en van 16 augustus tot en met 31 augustus 2023
Elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur 
(behalve op woensdagnamiddag)

Online	inschrijven!
www.athenaoostende.be/inschrijven ((via het aanmeldingsformulier)

CAMPUS


