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 ATHENEUM
   MARTINUS  
    BILZEN

INSCHRIJVINGEN:
elke schooldag van 9.00 tot 16.00 uur

Eerste graad A en B

En wat daarna?!

Tweede en derde graad:

  

Al deze richtingen 

worden op dezelfde 

campus aangeboden. 

Verhuizen is niet nodig!

Atheneum Bilzen
Sint-Martinusstraat 3

3740 Bilzen

tel: 089.41.16.18
fax: 089.41.84.82

www.martinusschool.be
ms.bilzen@g-o.be

STUDIERICHTINGSBEURS
vanaf 19u
DINSDAG 8 MAART 2016

ASO:
Latijn - Wetenschappen -Economie
Humane Wetenschappen - STEM

TSO:
Lichamelijke Opvoeding en sport
Farmaceutisch - technisch assistent
Design & Build

BSO:
Bouw: duurzaam wonen - ecologisch
Hout: schrijnwerk -  stijlmeubelen - design
Land- en tuinbouw: paardrijden
manegehouder - rijmeester
Mode: realisatie - verkoop - trendstudie
Personenzorg: voeding - kinderzorg
Sense: apotheekassistent

DINSDAG 7 MAART 2017
van 19u tot 21u



Eerste leerjaar A
Beste zesdejaars

Het zesde leerjaar zit er bijna op... Tijd om op 
zoek te gaan naar een nieuwe, “grote” school. 
Logisch dat je een klein beetje zenuwachtig 
bent. Zoveel veranderingen... Bovendien zijn er 
zoveel scholen om uit te kiezen! 

Wij willen aan de hand van deze folder alvast 
onze school voorstellen: Atheneum Martinus te 
Bilzen. Dit is zelfs de enige school in de directe 
omgeving waar je niét hoeft te verhuizen na de 
eerste graad of na het maken van een andere 
studiekeuze tijdens je schoolcarrière.

Atheneum Martinus heeft ook al jarenlange 
ervaring met het ontdekken en ontwikkelen van 
jouw talenten. In de eerste graad kan je,                       
ongeacht je studiekeuze, namelijk ZELF kiezen 
uit een groot aanbod van talentenmodules. Wij 
bepalen je talenten dus niet op basis van jouw 
studiekeuze. Neen, je talent, dat ontdek je zelf!

BASISVORMING
(28 LESUREN)

Godsdienst / Zedenleer  2
Aardrijkskunde   2
Natuurwetenschappen  1
Frans     4
Engels    2
Geschiedenis   1
Lichamelijke opvoeding  2
Muzikale opvoeding  1
Nederlands    5
Plastische opvoeding  1
Techniek    2
Wiskunde    5

+ 4 tot 6 uur TALENTENMODULES

Eerste leerjaar B
BASISVORMING
(28 LESUREN)

Godsdienst    2
Frans     2
Aardrijkskunde   1
Natuurwetenschappen  2
Geschiedenis   1
Lichamelijke opvoeding  2
Muzikale opvoeding  1
Nederlands    5
Plastische opvoeding  2
Techniek    6
Wiskunde    4

+ 4 tot 6 uur TALENTENMODULES

     Kies zélf je talent!
DE TALENTENMODULES:

 Of je nu start in het eerste leerjaar A  
 of B, dat maakt niet uit. Wij geven  
 iederéén de kans om te kiezen uit  
 deze talentenmodules. Dit kan zowel  
 in de eerste als in de tweede graad.  
 Zo kan je pas echt ontdekken waar  
 jouw interesses en talenten liggen!

Latijn
Bestudeer de taal en de rijke 
cultuur van de Romeinen.

Wetenschappen
Bereid je voor op 
wetenschappelijke leerinhouden.
  
Techniek
Concrete benaderingen van metaal, hout, 
tuinbouw, elektriciteit, ...

Creatief
Mode, toneel, voeding, kunst of muziek.

Sportmodules
Turnen, tumbling, dans, voetbal,
paardrijden, omnisport en wielrennen.

Taalmodules
Frans, Spaans, Italiaans, Duits.

Studiebegeleiding
Leren met Leermonster.

Maatschappij economie
Boekhouden, politieke en sociale
wetenschappen.

Latijn
Bestudeer de taal en de rijke
cultuur van de Romeinen.

Wetenschappen - STEM
Bereid je voor op
wetenschappelijke leerinhouden.

Techniek
Concrete benaderingen van metaal, hout,
tuinbouw, elektriciteit, fotografie, ...

Creatief
Mode, toneel, voeding, kunst of muziek.

Sportmodules
Turnen, tumbling, dans, voetbal,triatlon,
paardrijden, omnisport en wielrennen.

Taalmodules
Frans, Spaans, Italiaans, Duits.

Studiebegeleiding
Leren met Leermonster, Huiswerkklas

Maatschappij economie
Boekhouden, politieke en sociale
wetenschappen.


