WELKOM AAN BOORD

Op
naar hetlbaar
midde

INFOSESSIES

&

Denk je graag na? Ben je liever bezig met
je handen? Ben je een geboren verkoper?
Wil je alles weten over programmeren?
Zorg je graag voor anderen? Ben je
een talenknobbel of een
wiskundig genie?

ONLINE INFOAVOND
8 februari
INFOAVOND OP SCHOOL
17 februari

OPENKLASDAG
zaterdag 12 maart

BESTE LEERLING
Volgend schooljaar ga jij naar het
middelbaar, dat is ontzettend spannend.
Maar hoe kies je een school die bij je past?
Dat is niet makkelijk en toch heel belangrijk.
Denk er goed over na en kies voor een school
die gelooft in jouw enthousiasme!

op ontdekkingsreis

In onze school geloven we dat iederéén barst van het
talent. Wij geven je volop de kans om jouw talenten
te ontdekken en te ontwikkelen. In de 2de en 3de graad
kan je daarom kiezen uit wel 12 studierichtingen.

Kom naar onze school, dan gaan we samen op
ontdekkingsreis! De volgende jaren zal je enorm
veel leren, proberen, doen en meemaken. Met
de kennis én de ervaring die je hier opdoet,
ben je vertrokken voor een boeiende reis
door het echte leven.

vragen
Het is normaal dat jij aan het begin van deze ontdekkingsreis veel vragen hebt. Wij zijn er voor je, dus geen
zorgen! Je kan bij al je leerkrachten terecht voor meer
informatie of om problemen te bespreken. Iedere klas
heeft ook een mentor die extra voor je zorgt. En dan
is er ook nog de leerlingenbegeleiding voor wie een
beetje meer hulp nodig heeft.

JOUW
ONTDEKKINGSREIS
BEGINT HIER!

Warm onthaal
De stap die jij nu zet is groot, dat weten we. Weet dat wij
jou met open armen zullen ontvangen. We gaan ervoor zorgen dat jij je heel snel thuis voelt op onze school.

Elly Meeus & Christine Albers
de directie

GO MALLE GO!
INFO VOOR LEERLINGEN

ONTDEK

het team van GO! Malle

TALENT
JE

ATHENEUM MALLE
Herentalsebaan 56
2390 Malle
03 312 39 11
info@gomalle.net
www.gomalle.net

ONTDEK

Tot binnenkort!

TALENT
JE

SECUNDAIR ONDERWIJ S

klasgenoten
Een nieuwe school betekent ook nieuwe vrienden
maken. We nemen de eerste weken veel tijd om
zowel je leerkrachten als je klasgenoten écht te
leren kennen. Voor je het weet, heb je er op school
een heleboel fijne vrienden bij.

eigen keuzes
Je leert beter als je graag leert. Daarom bieden
we in het 1ste en 2de jaar een aantal boeiende
keuzevakken aan in de A- en de B-stroom. Zo
kan je zelf ontdekken wat jou interesseert en waar
jouw talenten liggen. Je kan trouwens ook voor
onze afdeling Freinet Didasco kiezen waar je op
een andere, meer zelfstandige manier leert.

REIS

Freinet Didasco
Het GO! Atheneum in Malle is op zoveel vlakken
anders. Dat is helemaal waar voor Freinetonderwijs
Didasco (Grieks voor onderrichten, leren, lesgeven).
Zelf is het allerbelangrijkste woord in didasco: je gaat

zelf op ontdekking, je leert zelf studeren, je werkt zo
zelfstandig mogelijk én je kiest zelf een aantal thema’s
en opdrachten. Natuurlijk helpen we je daarbij en
leren we je om steeds meer de touwtjes in handen
te nemen.

Soms werk je alleen en soms in groepjes aan grotere
opdrachten en dat voor verschillende vakken tegelijk.
We vertrekken vanuit het leven zoals het is, want
de echte wereld is gewoon de allerbeste reisgids.
Didasco is een gezellige, kleine, aparte afdeling met
veel groene ruimte. Ben je nieuwsgierig en creatief?
Denk je graag zelf? Neem je graag initiatief? Wil je
een ICTovenaar worden? Dan is Didasco zeker iets
voor jou!

Freinet Didasco is ...
# zelfsturend, zelfontdekkend leren
# verkennen, bedenken, zelf doen

ROUTE A OOK MOGELIJK
IN FREINET DIDASCO

ROUTES

A

B

1ste en 2de jaar A
brede basis, brede interesse
eigentijdse methodes & projecten
sturing & zelfstandigheid
computervaardigheid

#
#
#
#

studiekeuze in het 2de jaar 5 uur
Economie & organisatie
Klassieke talen
Maatschappij & welzijn
Moderne talen & wetenschappen
Sport
STEM*-technieken
STEM*-wetenschappen
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Ontdek je talent
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reis

1ste en 2de jaar B

# keuzevakken
# interesse-uren
# verschillende manieren van leren

# stevige basis & gepersonaliseerd leren
# handen uit de mouwen
# actief & levensecht leren

Zijn wie je bent
# respect voor iedere leerling zoals hij is
# we lossen problemen samen op
# jouw mening telt

studiekeuze in het 2de jaar 2x5 uur

Ga zelf aan de slag

# Economie & organisatie
# Maatschappij & welzijn
# STEM*-technieken

# zelfstandig leren op maat van wat jij kan
# extra uitdaging als je ergens goed in bent
# aan de slag op laptops

* STEM = Science, Technology, Engineering, Mathematics
(wetenschap, technologie, ontwerp & wiskunde)

Graag leren
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# samen onderzoeken wat jou motiveert
# leren kiezen
# je eigen studiemethode ontwikkelen

# individueel en samen met anderen
# ICT-gericht leren
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keuze

eien

persoonlijkheid

# levensecht leren

