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ONZE VISIE LEERLING STAAT CENTRAAL

INNOVEREND ONDERWIJS OP MAAT

OPEN SCHOOL

Leerlingen en hun ouders staan bij ons voorop. We
proberen je zo goed mogelijk te begeleiden om je
maximaal te doen groeien. Wie bij ons op school zit
mag rekenen op onze blijvende inzet en steun.

We bieden een 'op maat gemaakte' aanpak, zowel voor leerlingen die
nood hebben aan meer uitdaging als voor leerlingen met
leerproblemen en ontwikkelingsmoeilijkheden. Uiteraard wijken we
niet af van de voorgeschreven leerinhouden.

Zitten jij of je ouders met een vraag? Spreek ons aan! We zijn een
open school waar alles bespreekbaar is. Samen zoeken we naar
oplossingen en nieuwe kansen.

Wat verandert er?
Hervorming
1e - 2e jaar

Vakken worden gegroepeerd, waardoor je kind minder
verschillende leerkrachten heeft
Begeleiding op maat van jouw kind.
Samen leren in parallelklassen.
Accent op verbanden tussen de verschillende vakken d.m.v.
projecten.
Nog meer inzetten op een digitale leeromgeving



Organisatie A-stroom

1A
BASISPAKKET 27 lestijden

CLUSTER 1 - 6 lestijden
Nederlands (4u), Geschiedenis (1u), Burgerschap (1u)
CLUSTER 2 - 10 lestijden
Wiskunde (4u), Techniek (2u), Natuurwetenschappen (2u), Aardrijkskunde (2u)
CLUSTER 3 - 5 lestijden
Frans (3u), Engels (2u)
OVERIGE VAKKEN - 6 lestijden
Lichamelijke Opvoeding (2u)
Levensbeschouwelijke vakken (2u)
Cultureel bewustzijn en culturele expressie (2u)

TALENTENLABS 5 lestijden

BASISPAKKET 27 lestijden

TALENTENLABS
5 lestijden

3 lestijden

DINSDAG

Klassieke talen: Latijn

Je proeft van onderstaande
talentenlabs (wisselend om de
5 weken). Zo kan je in het 2e
jaar een weloverwogen keuze
maken uit de basisopties.

OF

Je kiest voor Latijn en volgt
het hele jaar 3u Latijn op
dinsdag.

Maatschappij en welzijn
Economie en organisatie
STEM Technieken
STEM Wetenschappen
Moderne Talen
Sport

2 lestijden

DONDER
DAG

LatijnLABO
Sport
Maatschappij en welzijn
Economie en organisatie
STEM Technieken
STEM Wetenschappen
Moderne Talen
Kunst en creatie

Je maakt een keuze uit
onderstaande talentenlabs en volgt
dit het hele jaar 2u op donderdag.

Latijnse cultuur en STEM
+

TOTAAL
32

lestijden

Heeft je kind extra remediëring
nodig? Dan volgt het 2u BOOST.



Organisatie A-stroom

2A
BASISPAKKET 25 lestijden

CLUSTER 1 - 7 lestijden
Nederlands (4u), Geschiedenis (2u), Burgerschap (1u)
CLUSTER 2 - 8 lestijden
Wiskunde (4u), Techniek (2u), Natuurwetenschappen (1u), Aardrijkskunde (1u)
CLUSTER 3 - 5 lestijden
Frans (3u), Engels (2u)
OVERIGE VAKKEN - 5 lestijden
Lichamelijke Opvoeding (2u)
Levensbeschouwelijke vakken (2u)
Financiële geletterdheid (1u)

BASISOPTIE 5 lestijden

BASISPAKKET 25 lestijden

BASISOPTIE
5 lestijden

TALENTEN
LABS
2 lestijden

TOTAAL
32

lestijden

Je kind maakt een keuze uit onderstaande basisopties en volgt dit het hele jaar.
Hiernaast vind je meer duiding bij wat deze keuzes inhouden.

Klassieke talen - Latijn

Moderne talen en wetenschappenSTEM Wetenschappen

STEM Technieken Maatschappij en welzijn

Economie en organisatie

Mechanica - Elektriciteit



Organisatie A-stroom

TALENTENLABS 2 lestijden

Klassieke talen - Latijn

2 lestijden

DONDER
DAG

Je onderzoekt de Romeinse taal en
cultuur.
Je situeert, begrijpt
en interpreteert Latijnse teksten.
Je krijgt inzicht in de invloed van de
Grieks-Romeinse beschaving en klassieke
talen op hedendaagse culturen.

Sport
Maatschappij en welzijn
Economie en organisatie
STEM Technieken
STEM Wetenschappen
Moderne Talen
Kunst en creatie

STEM Wetenschappen

Je kiest uit onderstaande
talentenlabs en volgt dit het hele
jaar 2u op donderdag. We raden
aan iets anders te kiezen dan in de
basisoptie.

Je onderzoekt technisch-wetenschappelijke
uitdagingen en leert ideeën omzetten naar
een wetenschappelijk prototype.
Je ontdekt domeinen waarin STEM een
belangrijke rol speelt.
Meer conceptueel dan STEM Technieken.

STEM Technieken
Je onderzoekt technisch-wetenschappelijke
uitdagingen en leert ideeën omzetten naar
de praktijk.
Je verkent ontwerpmethoden en
realisatietechnieken.
Meer toepassingsgericht dan STEM
Wetenschappen.

Economie en organisatie
Je onderzoekt de sociaal-economische
realiteit en actualiteit en stelt je kritisch op
ten opzichte van maatschappelijke keuzes.
Je leert de basisbegrippen uit de
economie.
Je werkt regelmatig met ICT-toepassingen
en oefent je sociale en communicatieve
vaardigheden.

Moderne talen en wetenschappen
Je oefent je communicatieve
vaardigheden in het Nederlands, Frans en
Engels.
Je onderzoekt natuur- en technisch-
wetenschappelijke verschijnselen en
ideeën.

Maatschappij en welzijn
Je onderzoekt het sociale gedrag van
mensen en menselijke relaties.
Je krijgt inzicht in gezondheid en in de
ontwikkeling van een gezonde en
persoonlijke leefstijl.
Je oefent je sociale en communicatieve
vaardigheden.

Heeft je kind extra remediëring
nodig? Dan volgt het 2u BOOST.



Organisatie B-stroom

1
BASISPAKKET 27 lestijden

CLUSTER 1 - 13 lestijden
PAV (13u)
CLUSTER 2 - 4 lestijden
Frans (2u), Engels (2u)
CLUSTER 3 - 4 lestijden
Techniek (4u)
OVERIGE VAKKEN - 6 lestijden
Lichamelijke Opvoeding (2u)
Levensbeschouwelijke vakken (2u)
Artistieke opvoeding (2u)

TALENTENLABS 3 lestijden

BASISPAKKET 27 lestijden

TALENTENLABS
3 lestijden

3 lestijden

WEKELIJKS

Je proeft van onderstaande
talentenlabs (wisselend om de
10 weken). Zo kan je in het 2e
jaar een weloverwogen keuze
maken uit de basisopties.

Economie en organisatie
STEM Technieken
Maatschappij en welzijn

TOTAAL
32

lestijden

FLEXTRA

Extra remediëring of verdieping op maat

BOOST
2 lestijden

BOOST 2 lestijden



Organisatie B-stroom

2
BASISPAKKET 20 lestijden

CLUSTER 1 - 12 lestijden
PAV (12u)
CLUSTER 2 - 4 lestijden
Frans (2u), Engels (2u)
OVERIGE VAKKEN - 4 lestijden
Lichamelijke Opvoeding (2u)
Levensbeschouwelijke vakken (2u)

BASISPAKKET 20 lestijden

BASISOPTIE
10 lestijdenFLEXTRA

BASISOPTIE 10 lestijden

Je kind maakt een keuze uit onderstaande basisopties en volgt dit het hele jaar.

Economie en organisatie

STEM Technieken - Elektriciteit

Maatschappij en Welzijn - Verzorging

Extra remediëring of verdieping op maat
BOOST 1 lestijd

BOOST
1 lestijd

SPORT
1 lestijd

TOTAAL
32

lestijden

+ SPORT 1 lestijd
Een extra uur sport



Benieuwd naar wat onze school allemaal te bieden heeft?
Van harte welkom op één van onze infomomenten!

Je kan je hiervoor inschrijven op onze website www.gogeel.be

Infomomenten GO! Geel 2020
Schooljaar

20-21

11/03 I love Latijn
13.00-16.00 Inleefnamiddag studierichting Latijn

Voor leerlingen van het 6e leerjaar
Overweeg je om Latijn te volgen, maar ben je nog niet helemaal
zeker? Kom zeker eens proeven van de taal en de rijke cultuur, en
maak kennis met een échte legioensoldaat.

12/03 Infoavond 1e middelbaar
19.00 Infoavond overgang 6e leerjaar naar het 1e middelbaar

Voor leerlingen van het 6e leerjaar en hun ouders
Mogelijkheid tot inschrijven
Alle info over het eerste middelbaar netjes bij elkaar.
Heb je vragen? Breng ze zeker mee!

26/04 Opendeurdag GO! Geel
10.00-17.00 Opendeurdag op Campus GO!Geel

Voor alle geïnteresseerde jongeren en hun ouders
Mogelijkheid tot inschrijven
De school in actie met tal van boeiende workshops, animaties en
voorstellingen. We staan klaar om je te verwelkomen!
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2440 Geel

T 014/58 00 31
info@gogeel.be - www.gogeel.be


