WIJ KOESTEREN ELKE LEERLING

INFOSESSIES

BESTE OUDERS

Bij ons zijn alle leerlingen belangrijk. Elk van hen heeft
eigen talenten en eigen groeikansen. Daarmee gaan we
aan de slag, zowel in groep als individueel. Begeleiding
is voor ons het kernwoord. Leerlingen krijgen volop de
ruimte om te ontdekken wat hun sterktes zijn. We dagen
hen graag uit daarin uit te blinken. Zijn er zaken die
minder vlot lopen? Wij bieden uitgebreide ondersteuning.
Problemen worden in een open sfeer besproken,
oplossingen worden in overleg gezocht.

Op dit moment is het ons niet toegestaan om u op een
infoavond of opendeurdag te ontvangen. Maar u kunt
onze school wél op een coronaveilige manier leren
kennen. Verken onze website en maak een afspraak voor
een persoonlijk gesprek. We hopen in februari en maart
toch nog een aantal acitiviteiten op school te kunnen
organiseren:

Van harte welkom op onze school. GO! Atheneum Malle
is dé school waar weten en kunnen, zorg en ontdekking,
ondersteuning en uitdaging perfect samengaan.

De klasmentoren hebben een centrale rol in de begeleiding van hun leerlingen. Deze leerkrachten krijgen tijd
om leerlingen in de klas en individueel te gidsen bij hun
keuzes, twijfels, leermethodes en leerstijlen, behoefte aan
extra uitdaging, emotionele zoektochten, conflictjes in
groep ...

# infoavond op school op di 15 februari* om 19u

De leerlingenbegeleidsters gaan aan de slag met die
leerlingen die nog meer persoonlijke begeleiding nodig
hebben.

Uw zoon of dochter staat op het punt naar het middelbaar te gaan. Daarbij de juiste schoolkeuze maken, is
enorm belangrijk, maar soms niet zo gemakkelijk.
Wij willen u daarom, ook in deze coronatijd, zo goed
mogelijk informeren over onze school, onze aanpak,
onze studierichtingen en onze visie op onderwijs.

# online info-avond op di 8 februari om 19u

# openklasdag op school op za 12 maart*

WAAR EEN NIEUWE

U kan uiteraard ook op onze website alle informatie
terugvinden over onze school, onze leerkrachten, onze
vakken, onze gebouwen en onze schoolsfeer.

U W K I N D G A AT N A A R H E T M I D D E L B A A R

WERELD OPENGAAT

* Deze data zijn afhankelijk van de coronamaatregelen die de
overheid neemt. Raadpleeg onze website voor de meest recente
informatie.

Aarzel zeker niet ons te contacteren per mail of telefoon.
Wij maken graag tijd voor een persoonlijk gesprek.
Tot binnenkort!

In de huiswerkklas geven vakleerkrachten extra uitleg.
Leerlingen kunnen er ook rustig studeren of aan hun
huistaken werken.

Elly Meeus, directie eerste
graad & Freinet Didasco
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CONTACTEER ONS METEEN voor een
persoonlijke afspraak op 03 312 39 11
of info@gomalle.net
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We nodigen u uit om samen met uw kind de twee folders
door te nemen die u in deze enveloppe vindt. Op onze
website vindt u nog veel meer informatie, waaronder ook
een uitgebreid overzicht van alle studie- en keuzemogelijkheden die GO! Atheneum Malle biedt.
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Christine Albers, directie
tweede & derde graad

FREINET DIDASCO
Het GO! Atheneum Malle is op veel vlakken anders.
Dat is helemaal waar voor Freinetonderwijs Didasco
(Grieks voor onderrichten, leren, lesgeven). In deze
eerste graad A werken we op een andere manier om
leerlingen alle kennis en vaardigheden bij te brengen
die ze nodig hebben.
Zelf aan de slag gaan is hierbij het kernidee. Uw zoon
of dochter gaat hier zelf op ontdekking, leert zelf studeren, werkt zo zelfstandig mogelijk en kiest zelf een
aantal thema’s en opdrachten om uit te werken. Alle
leerlingen beschikken over een eigen laptop. In de
lessen komen heel wat ICT- toepassingen aan bod.
Natuurlijk helpen we hen en leren we hen om steeds
meer zelf de touwtjes in handen te nemen.
Leerlingen werken ook, samen of in groepjes, aan
grotere opdrachten voor verschillende vakken tegelijk.
We vertrekken vanuit het leven zoals het is, omdat
we ervan overtuigd zijn dat die echte wereld de
allerbeste lessen biedt.
Freinet Didasco is een gezellige, kleine, aparte afdeling
op een andere locatie, met veel groene ruimte. Is uw
zoon of dochter nieuwsgierig en creatief? Denkt hij
of zij graag zelf? Neemt hij of zij veel initiatief?
Dan is Didasco zeker een grote aanrader!

OVERZICHT
OOK MOGELIJK IN
FREINET DIDASCO

A

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

1ste GRAAD

B
1ste en 2de jaar B
# stevige basis & gepersonaliseerd leren
# handen uit de mouwen
# actief & levensecht leren

computervaardigheid #
studiekeuze in het 2de jaar 5 uur
Economie & organisatie #
Klassieke talen #
Maatschappij & welzijn #

studiekeuze in het 2de jaar 2x5 uur

RICHTINGEN 2de & 3de GRAAD
Bij een schoolkeuze kijk je best verder dan de eerste
graad. Door ons brede aanbod in de tweede en derde
graad (zowel in ASO, TSO als BSO) vinden leerlingen
steeds een studierichting die bij hen past. Zo hoeven
ze niet meer van school te veranderen en kunnen ze
samen met hun vrienden opgroeien in een vertrouwde
omgeving. Het schoolteam krijgt de tijd om alle leerlingen persoonlijk te kennen en te begeleiden.
Onze school is een afspiegeling van de wereld waarin
uw zoon of dochter nu en in de toekomst zal wonen,
werken en genieten van het leven. Het is onze rotsvaste
overtuiging dat deze wereld in het klein onze leerkrachten
en leerlingen inspireert om van elkaar te leren.

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

Moderne talen & wetenschappen #
Sport #
STEM*-technieken #
STEM*-wetenschappen #

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

FREINET DIDASCO IS ...
#
#
#
#
#

zelfsturend, zelfontdekkend leren
verkennen, bedenken, zelf doen
individueel en samen met anderen
levensecht leren
ICT-gericht leren

Ontdek ook de
aparte folder die
uw dochter of
zoon meekreeg
in de klas.

www.gomalle.net

EEN BREDE VISIE
Onze GO! school richt zich op de ontwikkeling van de
volledige persoonlijkheid. Wij bieden uw dochter of zoon
kennis, praktische vaardigheden, emotionele groei, nestwarmte en wereldwijsheid. Zo zal hij of zij over zes jaar
niet alleen klaar zijn om verder te studeren of om te gaan
werken, maar ook opgegroeid zijn tot een jonge volwassene die onze complexe wereld aankan.

In onze school ontdekken we samen talenten.

In onze school leren we graag.

Wie zijn onze leerlingen? Wat interesseert hen? Waarin
zij ze goed? Waarin willen ze beter worden? Samen het
antwoord zoeken op deze vragen vormt de basis voor
hun motivatie.

We bieden kennis en vaardigheden, hedendaags en op
niveau, waarmee onze leerlingen hun talenten kunnen
ontplooien. Het stelt hen in staat hun weg te vinden in
deze soms ingewikkelde, steeds veranderende, maar
boeiende wereld.

In onze school gaan we zelf aan de slag.

Onze school rekent op persoonlijke inzet. Leerlingen
nemen zelf heel wat verantwoordelijkheid. Ze krijgen
de kans om grenzen te verkennen, te verleggen en te
respecteren.

In onze school kan iedereen zijn wie hij/zij is.

Leerlingen, leerkrachten en schoolpersoneel zorgen
samen voor een positieve en open sfeer.

