
Ontdek zelf je talenten in de eerste graad
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Welkom in Atheneum Martinus Bilzen. 
We maken je graag wegwijs in ons aanbod voor de eerste graad. 
Ontdek je mee?
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Ik wil naar het 

eerste jaar A

beeld en muziek

lichamelijke opvoeding

levensbeschouwing

economie

geschiedenis

digitaal burgerschap
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Ik wil naar het 

eerste jaar B
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In Atheneum Bilzen laten we je zelf kiezen hoe jij je talenten ontdekt. 
Dit doe je door één van de volgende opties te kiezen in 1A of 1B:

kiezen uit 3 talentenmodules

5

Sportieve leerlingen die ook in hun

verdere studies kiezen voor een sportieve

opleiding kunnen gedurende het hele jaar

hun sport beoefenen.  Keuze uit: voetbal, 

tennis, paardrijden en allround sporten.



September Oktober-december Januari-maart April-juni

2u: Leren leren 2u: latijn 2u: latijn

5u: latijn

3u: Talentenmodules3u: TalentenmodulesLA
TI

JN

2u: Leren leren 2u: Update/upgrade 2u: Update/upgrade

3u: Talentenmodules

1A
/1

B 2u: Update/upgrade

3u: Talentenmodules

4: Module Sport (33ste uur mits toestemming ouders)
Vaste keuze uit: Paardrijden-tennis-voetbal-allround sporten

Jij bepaalt dus zelf hoe jouw schooljaar eruit zal zien!
Door te proeven van verschillende modules kan je later 
een gerichte studiekeuze maken.

3u: Talentenmodules
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september-december januari-maart april-juni

3u: Talentenmodules 3u: Talentenmodules 3u: Talentenmodules

omnisport

hout

mode

expressie/toneel

apps en beeld

dans

bouw

Spaans

voeding

STEM-LABO

omnisport

elektriciteit

voeding

STEM-ICT

...

Jij bepaalt dus zelf hoe jouw schooljaar eruit zal zien!
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Wat na 1A en 1B?

De talentenmodules uit het eerste jaar hebben je wat zicht gebracht op je interesses en je talenten: 

“Wat doe ik graag?” - “Waar ben ik goed in?” - “Waar wil ik graag meer over leren?”

Die interesses kan je verder verdiepen in de basisopties van het tweede jaar:

De basisopties verbreden je kennis over verschillende domeinen. 

Ze laten je proeven van hoe de studierichtingen er in de tweede en derde graad kunnen uitzien.

In 2A kies je een basisoptie van 5 lesuren, 
naast je basisvorming van 27 lesuren.
                

2A is gericht op leerlingen die doorstromen naar het 
ASO of naar richtingen met dubbele finaliteit (TSO).

In 2B kies je een basisoptie van 10 lesuren, 
naast je basisvorming van 22 lesuren.
                

2B is gericht op leerlingen die doorstromen naar 
arbeidsmarktgerichte studierichtingen.
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Ik wil naar het 

tweede jaar A

Tweede leerjaar A
BASISVORMING (25 LESUREN)

Basispakket (25u.)

In het tweede jaar bieden we een gemeenschappelijke

basisvorming aan die ervoor zorgt dat je na 2A nog alle

richtingen op kan. 

Update/upgrade (2u.)

Binnen update/upgrade werk je verdiepend en/of remediërend

aan vakken als wiskunde, Frans, Nederlands, … 

Basisoptie (5u.)  

Op de volgende pagina’s stellen we onze basisopties kort aan

je voor. Op onze website vind je uitgebreide infofiches terug.

4

2

2

1

Vanaf september 2021

+ 2 uur update/upgrade
+ 5 uur BASISOPTIE
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BASISOPTIES
(5 LESUREN)

STEM-Wetenschappen

Moderne talen-Wetenschappen

Klassieke talen

Sport

STEM-Technieken

Economie & Organisatie

Maatschappij & Welzijn

5

5

5

5

5

5

5

2A

STEM-Wetenschappen (5u.)

Leerlingen die zich wel eens de vraag stellen hoe een

natuurfenomeen of een toestel werkt, leerlingen die graag

zelf experimenteren en onderzoeken… Die leerlingen zitten

goed in deze basisoptie.
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Extra uitleg bji  de basisopties

A-STROOM

Klassieke talen (5u.)
Wie geïnteresseerd is in de taal en cultuur van de Grieken en Romeinen kan 
terecht in deze basisoptie. De enige vereiste is interesse en nieuwsgierigheid 
om een klassieke cultuur te leren aan de hand van authentieke teksten.  De 
studie van klassieke talen vormt nog steeds een zeer brede algemene 
basisvorming voor alle verdere studies. 

Moderne talen –Wetenschappen (5u.)

Deze basisoptie is geknipt voor leerlingen die zich zowel in interessante

aspecten van moderne talen als in wetenschappen willen verdiepen. 

Er is tijd en ruimte voor experiment, maar ook taal wordt op een wetenschappelijke manier 

benaderd. Het beste uit beide werelden dus!

Sport (5u.)
Hier kunnen leerlingen terecht die graag bewegen en uit zijn 
op een kennismaking met een uiteenlopende waaier aan 
sporten. Je kan proeven van onder andere voetbal, tennis, 
paardrijden en nog vele andere sporten. Hierbij werken we 
nauw samen met de sportdienst van Bilzen en verschillende 
sportverenigingen. 
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STEM-Technieken (5u.)

Doordacht doen en denken met techniek. De leerlingen die graag zelf 

de handen uit de mouwen steken; leerlingen die hun eigen 

uitvindingen écht willen maken, deze leerlingen zitten goed in de 

basisoptie STEM-technieken. 

Economie en organisatie (5u.)

In deze basisoptie verruimen leerlingen de leerstof uit 

het vak economie tot een breder, economisch en 

maatschappelijk geheel.

Maatschappij en Welzijn (5u.)

Deze basisoptie in de A-stroom richt zich tot alle leerlingen die mens en 

maatschappij op een wetenschappelijke manier willen benaderen. Je 

leert daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informatie: 

verzamelen, verwerken en rapporteren. 
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Ik wil naar het 

tweede jaar B
Tweede leerjaar B
BASISVORMING (20 LESUREN)

Basispakket (20u.)

In het tweede jaar bieden we een brede gemeenschappelijke

basisvorming.  Het project ICT en gezondheid focust op 

belangrijke digitale vaardigheden en een gezonde levensstijl 

in de brede zin van het woord.

Update/upgrade (2u.)

Binnen update/upgrade werk je verdiepend en/of remediërend

aan vakken als wiskunde, Frans, Nederlands, … 

Basisopties (10u.)

Elke basisoptie in een 2B is een prima voorbereiding 

voor een latere keuze in de tweede graad. 

1

2

3

2

2

beeld en muziek

lichamelijke opvoeding

levensbeschouwing

economie

MAVO

Project ICT en gezondheid

STEM-Technieken 
     -  hout/bouw

     -  elektriciteit

     -  land- en tuinbouw

Maatschappij en Welzijn
     -  mode

     -  voeding-verzorging

     -  haarzorg

10

10

BASISOPTIES

2

2

2

1

3

1

10 LESUREN

+ 2 uur update/upgrade
+ 10 uur BASISOPTIE
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Extra uitleg bji  de basisopties

B-STROOM

STEM-Technieken (10u.)

De leerlingen die zich wel eens de vraag stellen hoe een toestel werkt, de leerlingen die graag zelf de handen uit de mouwen steken, 

de leerlingen die hun eigen uitvinding écht willen maken … die leerlingen zitten goed in de basisoptie STEM-Technieken. In 

Atheneum Martinus Bilzen verdiepen de leerlingen STEM-Technieken zich in land- en tuinbouw, houtbewerking en elektriciteit. Deze 

vakgebieden kunnen een vervolg krijgen binnen de domeinen bouw of paardrijden en –verzorgen in de tweede en derde graad. 

Wanneer ze kennis hebben gemaakt met al deze mogelijkheden,

 zullen de leerlingen al een heel ander beeld hebben van alle

beroepsmogelijkheden waarbij ze deze talenten kunnen inzetten.

2B
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Extra uitleg bji  de basisopties

B-STROOM

Maatschappij en Welzijn (10u.)
                 

Deze basisoptie richt zich vooral tot leerlingen die sociaal voelend zijn en 

heeft als doel hen te laten kennismaken met verschillende contexten. We 

focussen hierbij vooral op de praktische kant en op toepassingen voor en 

door de leerlingen zelf.

In Atheneum Martinus Bilzen verdiepen de leerlingen Maatschappij en 

Welzijn in 2B zich in de volgende domeinen: voeding, verzorging, mode en 

haarzorg. Via eenvoudige opdrachten en praktische oefeningen leren onze 

leerlingen hoe ze creatief met die welzijnsaspecten kunnen omgaan en hoe 

dat hun persoonlijke lifestyle beïnvloedt. Actuele trends uit de mode– en 

voedingswereld worden bestudeerd.
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Smartschool is een elektronisch communicatie- en 
leerplatform, m.a.w. een veilige schoolwebsite 
waar leerlingen, ouders, leerkrachten, directie … 
informatie met elkaar kunnen uitwisselen met 
pedagogisch-didactische doeleinden.

Zo kan je als leerling van thuis uit je lessenrooster, je 
schoolagenda, je klaslokaal, infodocumenten … 
opvragen. Je leraar stelt hier extra oefenmateriaal 
ter beschikking. Je taken kan je uploaden in de 
uploadzone zodat je leraar deze kan verbeteren en 
je feedback kan geven. Via Skore, een online 
puntenboekje, krijgen jij en je ouders een duidelijk 
zicht op de vooruitgang die je boekt.

Iedere ouder krijgt in september gegevens 
toegestuurd van zijn/haar co-account. Hiermee kan 
je de resultaten van je kind opvolgen alsook 
berichten sturen naar leerkrachten of directie.
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Pedagogische uitstappen en projecten

1ste jaar:                     zeeklassen 
2de jaar:  bosklassen
vanaf het 3de jaar:       buitenlandse reizen
                                   zoals Parijs, Londen, Barcelona

allerlei daguitstappen en studiereizen

 toneelvoorstellingen
bezoeken aan tentoonstellingen
filmvoorstellingen

deelname aan poëziewedstrijden, tekenwedstrijden, ...

levensbeschouwelijke projecten

Europese projecten

Stressfactor

Natuurlijk leer je niet enkel binnen de muren van een klaslokaal. 
Er staan tal van activiteiten, projecten en uitstappen op het programma:

P
P
P

P

P
P
P

P

P

P

P
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Een actieve leerlingenraad die tal
van leuke acties onderneemt!

Ligging en bereikbaarheid:
vlak aan het station,
vlot bereikbaar via openbaar vervoer. 

Samenwerking met internaat: www.tungri.be

Warme maaltijden in ons schoolrestaurant

Actieve ouderraad

Extra troeven

P

P

P

P

P
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Een school waar leerlingen thuiskomen.

Verdraagzaamheid en respect zorgen voor een 

veilig leerklimaat. Via verschillende participatie- en 

overlegorganen worden leerlingen, ouders en 

leerkrachten betrokken om samen school te 

maken. In die samenwerking draagt ieder zijn 

eigen verantwoordelijkheid: de school 

faciliteert een kwaliteitsvol onderwijsproces; 

leerkrachten, leerlingen en ouders nemen op hun 

beurt hun rol in dat proces op. Samen werken we 

aan innovatief onderwijs dat onze jongeren 

voorbereidt op hogere studies of op de 

arbeidsmarkt van de 21ste eeuw.

Onze visie

Atheneum Martinus Bilzen



Contactgegevens en inschrijvingen

Tijdens het schooljaar: 
tijdens kantooruren (na telefonische afspraak)

In de zomervakantie: 
t.e.m. 5 juli en vanaf 16 augustus:
maandag – woensdag – vrijdag: 9u. – 13u.
dinsdag-donderdag: 13u.-17u.

Sint-Martinusstraat 3

3740 Bilzen

tel. 089 41 16 18

info@atheneumbilzen.be

www.atheneumbilzen.be


