
  

 



2 

 

Welkom 
 
De Middenschool is een veilige haven tussen de Basisschool en het Atheneum. 

De overgang van basis- naar secundair onderwijs is een grote stap in het leven van de jongere. De Midden-
school richt enkel de 1e graad in, wat de aanpassing naar de secundaire school makkelijker maakt en de 
jongere sneller zijn/ haar weg vindt. De latere overstap naar de campus van het Atheneum verloopt zo ook 
probleemloos. 

De Middenschool staat voor hoog kwalitatief onderwijs met een verantwoord pedagogisch project, een 
ruim aanbod aan studiekeuze en een professioneel team. 

In de vlug veranderende maatschappij moeten we als onderwijsinstelling de uitdaging aangaan om na te 
denken over de toekomstige vereiste competenties. De Middenschool investeert in digitalisering maar ook 
in het ontwikkelen van nieuwe richtingen zoals iTech, iSales en iMech. 

Het GO! streeft een doordacht talenbeleid na, waarin meertaligheid centraal staat. In de Middenschool 
start Engelse les vanaf het 1e leerjaar van de 1e graad; via eTwinning wordt er samengewerkt met een 
Franstalige school. 

In de oriëntatieklassen 1OK! en 2OK! krijgt elke leerling een individuele planning. Via een weekschema 
worden de algemene vakken geclusterd.  

Tijdens de R/U -uren (Remediëring en Uitdieping) organiseren we extra begeleiding, waarbij leerlingen 
leerinhouden herbekijken of uitdiepen met de hulp van leraren wiskunde, Frans en Nederlands. Verder 
voorzien we in deze uren lessen rond Leren leren en Burgerschap. 

De hoogbegaafde leerlingen volgen ofwel Latijn, STEM of de combinatie Latijn-STEM. In het flexibel traject 
werken zij aan uitdagende opdrachten. In de Deltaklas van het 2e jaar wordt een deel van de basisvorming 
versneld aangeboden, zodat er tijd vrijkomt om bepaalde leerstof verder uit te diepen in vrij te kiezen 
projecten.  

De Middenschool kiest voor co-teaching in verschillende vakken. 

Maatschappelijk engagement stimuleren we door middel van projecten rond milieu, gezondheid en welbe-
vinden, cultuur, sport, … en onze leerlingenraad. 

Wij willen de school zijn waar leerlingen zich goed voelen en graag leren. Wij doen dit in een geest van 
pluralisme, respect en aandacht voor elk talent. 

 

Betty Gierts 

Directeur 
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Missie en visie 
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Met de Deltaklas biedt de Middenschool een flexibel leertraject aan voor cognitief sterke leerlingen 
die meer uitdaging wensen.  
De leerlingen van 1 Delta werken in de R/U uren aan eigen projecten. In 2 Delta wordt een deel 
van de basisvorming versneld aangeboden, zodat er tijd vrijkomt om bepaalde leerstof verder uit 
te diepen in vrij te kiezen projecten. Op die manier zetten we de leerlingen aan om initiatief te ne-
men en geven we hen inspraak en ruimte om zichzelf te ontwikkelen.  
 

Lessentabel 

  
 2 Delta samen met Latijn - STEM 
 

  
19 uur 

Levensbeschouwelijk vak 2 

Aardrijkskunde 1 

Engels 2 

Frans 3 

Nederlands 4 

Natuurwetenschappen 2 

Lichamelijke Opvoeding 2 

Plastische opvoeding 1 

Techniek 2 

  
Les als aparte klasgroep  
  

  
8 uur 

VERSNELD 

Geschiedenis 1 

VERDIEPEND 

Wiskunde 4 

Projecten 3 

VERBREDEND 5 uur 

Latijn-WW/Grieks of 4 + 1 

STEM - Economie 4 + 1 
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Algemene informatie 
 

Dagindeling 

Iedereen is stipt aanwezig om 08.20 u.! 

1ste lesuur    08.25 - 09.15 u.   Middagpauze  11.55 - 12.45 u. 

2de lesuur   09.15 - 10.05 u.    5de lesuur   12.45 - 13.35 u. 

Pauze   10.05 - 10.15 u.   6de lesuur   13.35 - 14.25 u. 

3de lesuur   10.15 - 11.05 u.   7de lesuur   14.25 - 15.15 u. 

4de lesuur   11.05 - 11.55 u.   8ste lesuur   15.15 - 16.05 u. 

Ochtendtoezicht en avondstudie 

De school is geopend vanaf 7.30 u. De leerling gaat binnen via de hoofdingang (Begijnhofkaai). 

Elke dag, behalve op woensdag, organiseert de school studieopvang van 15.25 tot 16.55 u. De leerlingen 
kunnen hier onder begeleiding taken maken, toetsen voorbereiden en een computer gebruiken voor digitale 
opdrachten.   

Afwezigheden 

Een afwezigheid moet steeds voor 9 u. gemeld worden op het nummer 054/41.31.37 of via afwe-
zig@middenschool-geraardsbergen.be. Het afwezigheidsattest moet onmiddellijk bij terugkeer op het leer-
lingensecretariaat afgeven worden.    

Middagpauze 

De leerlingen kunnen tijdens de middag op school blijven eten. Wij bieden een warme maaltijd uit eigen 
keuken aan tegen de prijs van € 5. De leerlingen kunnen ook een croque monsieur met groentjes bestellen 
voor € 2. De school kan tijdens de middagpauze enkel verlaten worden met een middagpasje na schriftelij-
ke toestemming van de ouders. 

Smartschool 

De Middenschool werkt met de elektronische leeromgeving Smartschool. Elke leerling en elke ouder krijgt 
een account. Via deze digitale omgeving kunnen de resultaten en rapporten opgevolgd worden door het 
puntenboekje Skore. De digitale schoolagenda geeft een overzicht van de taken en de toetsen. De medede-
lingen, cursussen, remediëringsoefeningen,… staan ook ter beschikking.  
 
Gsuite 

Elke leerling krijgt toegang tot Google Gsuite. Met deze account kunnen leerlingen online documenten op-
maken. Zo kunnen ze op eender welk toestel (pc, Mac, iPad, smartphone, ...) teksten of presentaties aan-
maken en delen met elkaar en de leerkrachten. Op deze manier wordt samenwerken gemakkelijker en zijn 
de leerlingen niet afhankelijk van een softwarepakket dat afzonderlijk op het toestel geïnstalleerd moet 
worden. 

Schaken op school 

Gedurende 2 middagpauzes krijgen de leerlingen de kans om te (leren) schaken. De jongeren trainen op 
een speelse manier het geheugen en leren moeilijke oefeningen niet uit de weggaan. 

Sport op school 

De leerlingen hebben de gelegenheid om tijdens de pauze aan sport te doen. Pingpong, basket en mini-
voetbal zetten de jongeren aan om meer te bewegen. Daarnaast worden er ook een 10-tal sportactiviteiten 
op woensdagnamiddag ingericht.  
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Algemene informatie 
 

CCC 

‘Cultuur is Cool Collectief’ heeft als uitgangspunt jongeren op een prettige en voordelige manier te laten 
proeven van cultuur. Er worden een aantal avondvoorstellingen geselecteerd. De verplaatsing en de bege-
leiding  naar de culturele centra gebeuren onder toezicht van geëngageerde leerkrachten. 
 
Evaluatie 

Door middel van rapporten, oudercontacten en het digitale platform Smartschool worden de ouders inge-
licht over de leervorderingen en de attitudes van hun kind(eren). 

Studiebekrachtiging einde 1e graad 

Het GO! pleit ervoor om in alle scholen in de eerste graad, zowel in de A- als in de B-stroom, structureel 
werk te maken van studiebekrachtiging op het einde van de graad (en op het einde van 1A en 1B te werken 
met attesten van regelmatige lesbijwoning). We geven leerlingen dus twee jaar de tijd om de doelen van 
de basisvorming te verwerven.  
 
Op het einde van de eerste graad formuleert de klassenraad een onderbouwd advies voor de tweede graad 
op basis van geobserveerde talenten, interesses en capaciteiten in de basisvorming, het keuzegedeelte en 
de basisoptie. 
 

Studietoelagen 

Het toekennen van een studietoelage is afhankelijk van het belastbaar inkomen van het gezin. Voor meer 
informatie hieromtrent kunt u terecht bij onze financiële dienst of op de algemene website 
www.studietoelagen.be 

Centrum voor Leerlingenbegeleiding 

Onze school werkt samen met  

CLB Geraardsbergen 
Kattestraat 5 
9500 GERAARDSBERGEN 
054/41 12 84 - www.go-clb.be 

Schoolkosten 

Voor de aankoop van hand– en werkboeken hebben wij een overeenkomst met een externe boekenfirma, 
die de boeken bij u aan huis levert. De bestelling van de boeken gaat via de website van deze firma. Het 
boekenpakket varieert per jaar en per richting. De boekenfirma factureert ook de kosten van de school-
agenda, de noodzakelijke fotokopieën en bijkomend cursusmateriaal. 

De week voor de paasvakantie wordt een GWP-week georganiseerd.  De exacte kosten voor deze GWP-
week en voor specifieke pedagogische uitstappen worden tijdens het schooljaar meegedeeld. 

Schoolverzekering 

Elke leerling is verzekerd tegen lichamelijke schade als gevolg van ongevallen tijdens de volledige school-
activiteit (dus ook de bijschoolse activiteiten onder toezicht van personeelsleden en met toelating van de 
directie) en op de normale weg tussen huis en school. De verzekering betaalt de opleg na tussenkomst van 
het ziekenfonds. De burgerlijke aansprakelijkheid is ook verzekerd voor de schoolactiviteiten en op de weg 
tussen school en huis.  

Een familiale verzekering zou in geval van burgerlijke aansprakelijkheid aanvullend kunnen werken. 

Bereikbaarheid 

De Middenschool is gemakkelijk bereikbaar met de lijnbus. De haltes ‘Station’ en ‘De Post’ liggen op enke-
le minuten stappen van de Middenschool. 

Het station ligt op enkele minuten stappen van onze school.  
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Aanbod 
 
In het GO! opteren we ervoor om het keuzegedeelte in het eerste jaar niet in te vullen als een voorafname 
noch bepalend voor de toegang tot een basisoptie in het tweede jaar*. 

Op dezelfde manier is het keuzegedeelte in het tweede jaar geen voorafname noch bepalend voor de toe-
gang tot een studierichting in de tweede graad. 

 

In het eerste jaar zijn er 2 sporen: 1A voor leerlingen met het getuigschrift basisonderwijs en 1OK! voor 
leerlingen zonder dit getuigschrift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De opdeling in onderwijsvormen ASO, TSO en BSO geldt pas vanaf de tweede graad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Klassieke talen in het keuzegedeelte van 1A vormen hier een uitzondering wat de instap in de basisoptie Klassieke 
talen in 2A betreft. 

1A 

 uitdagend en ambitieus onderwijs 

 zelfstandig leren (en) werken 

 evenwicht tussen het vergaren van kennis en het ontwikkelen van skills 

 ruimte voor uitdiepen en bijschaven 

 lessenpakket met keuze uit verschillende modules 

1OK! 

 doen en leren op je eigen tempo 

 nadruk op projectwerking 

 onderwijs op maat met uitdaging en ondersteuning 

 lessenpakket met keuze uit verschillende modules 

 beroepsgericht onderwijs 
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 1e leerjaar 1e graad  
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 2e leerjaar 1e graad  
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 Latijn - Grieks 
Het vak Latijn heeft twee belangrijke componenten: de studie van een oude taal enerzijds en het bestu-
deren van de Romeinse samenleving en cultuur anderzijds. Deze optie is ideaal voor leerlingen met een 
talent voor talen en een nieuwsgierige interesse om een oude cultuur te leren kennen door middel van 
de studie van authentieke teksten. Vanaf het tweede jaar maken de leerlingen ook kennis met de Griek-
se taal en cultuur. Net als de Romeinen drukten de Grieken een blijvende stempel op verschillende as-
pecten van onze Westerse samenleving en dit tot op de dag van vandaag. 

STEM 
STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. Deze leerlingen moeten sterk zijn 
voor wiskunde en wetenschappen, interesse hebben voor technologie en elektronica. Naast de leerstof 
wordt er ook aan eigen ontwerpen gewerkt. Deelname aan verschillende olympiades is hier een must. 

Wetenschappen 
In de optie wetenschappen bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Aan de hand van 
proeven en experimenten, wordt het wetenschappelijk denkproces aangeleerd. De leerlingen raadplegen infor-
matiebronnen i.v.m. wetenschappelijke thema’s die aanleunen bij de behandelde leerstof en geven daar een pre-
sentatie over.  

Cultuur 
Tijdens de lessen cultuur ontdekken de leerlingen alle vormen van kunst en expressie. We gaan hiervoor een unie-
ke samenwerking aan met de Kunstacademie van Geraardsbergen. De leerkrachten van de Middenschool staan in 
co-teaching met de lesgevers van de academie. De lessen gaan door in de lokalen van de kunstacademie.  

Ondernemen 
De optie ondernemen laat de jongeren kennismaken met alle facetten van de economie. Daarnaast wordt de on-
dernemingszin gestimuleerd en worden ze uitgedaagd om zelf op zoek te gaan naar wat reclame en marketing 
inhoudt. Naast de leerstof komen vooral praktische opdrachten aan bod. 

Sport 
Naast de 2 u. lichamelijke opvoeding in het basispakket wordt er 2 u. sport ingericht. Deze leerlingen maken ken-
nis met andere disciplines. Deze jongeren zijn uiteraard sportief en nemen deel aan de buitenschoolse sportactivi-
teiten. Ook leren omgaan met winst en verlies is hier een attitude waaraan gewerkt wordt. 
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Voor leerlingen die geboeid zijn door computer en elektronica is dit de uitgelezen optie. De jongeren maken ken-
nis met computersystemen, netwerken, elektriciteit, … 
Ze leren programmeren en gaan aan de slag met tekstverwerking, ze zetten de basiskennis om in praktijk aan de 
hand van creatieve projecten. Ze nemen ook deel aan verschillende wedstrijden. 

                                                         

 

Een optie voor sociale en creatieve leerlingen met een brede interesse in mens en maatschappij. Deze optie 
biedt een brede vorming met aandacht voor sociale wetenschappen, voeding en verzorging. Naast de theorie is er 
ook aandacht voor de praktijk in de lessen gezinstechnieken. 
Bewustwording van een gezonde leefstijl is een specifieke invalshoek. Kwaliteitszorg is ook een belang-
rijk item met de nadruk op hygiënisch, milieubewust, ergonomisch en veilig werken.  

        

 

Naast hun affiniteit voor techniek en technologie zijn deze leerlingen ook geboeid door de praktische 
toepassingen en door de mogelijkheid om zelf praktische vaardigheden te kunnen ontwikkelen. De com-
binatie van theorie en praktijk voor de vakken mechanica en elektriciteit maakt deze optie boeiend. De 
jongeren ontdekken de wetten van deze technologie en passen die toe in hun werkstukken.  

     

 

Hier maken de leerlingen kennis met economische- en handelsactiviteiten vanuit de leefwereld van de 
leerling. Anderzijds beoogt het vak ook het aanleren van basiscompetenties ICT. De klemtoon ligt op het 
kennismaken met de economische realiteit en dit vanuit concrete contexten. De leerlingen krijgen een 
genuanceerd beeld van de huidige economische en sociale samenleving door het gebruik van actuele in-
formatie. 

Kantoor - Verkoop - Verzorging - Voeding 
De klemtoon binnen dit vakgebied ligt op het kennismaken met de huidige economische en sociale sa-
menleving door het gebruik van actuele informatie. De leerlingen verwerven ICT-competenties door ex-
ploratie van diverse softwareprogramma’s.  

Het beroepenveld Verzorging-voeding omvat twee gebieden: de zorg voor de gezonde voeding en de 
zorg voor de mens en zijn leef- en woonsituatie. De leerlingen leren de meest elementaire vaardighe-
den. Naast kennisverwerving van grondstoffen, materieel en technieken wordt eveneens aan attitudes 
gewerkt. Werkmethodes, basisvaardigheden, juiste werkhoudingen maar ook sociale omgang, zin voor 
kwaliteit en afwerking en oog voor veiligheid en hygiëne zijn uiterst belangrijk. 
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R/U 
Tijdens de R/U -uren (Remediëring en Uitdieping) organiseren we extra begeleiding, waarbij leerlingen 
leerinhouden herbekijken of uitdiepen met de hulp van leraren wiskunde, Frans en Nederlands. Verder 
voorzien we in deze uren lessen rond Leren leren en Burgerschap. 

Flexibel leertraject 
De algemene vakken Nederlands, Frans, aardrijkskunde, geschiedenis en natuurwetenschappen worden 
geclusterd. Dit pakket van 15 uren wordt in een weekschema gegoten en de leerlingen werken zelfstan-
dig en volgens eigen inschaling. Daarnaast worden er ook instructiemomenten ingelast. Drie leraren coa-
chen de leerlingen. Ze staan steeds in duo voor de klas.  

Hout - Metaal - Elektriciteit 
Binnen deze beroepenvelden bouwen de leerlingen kennis op inzake theoretische begrippen, meetin-
strumenten, materialen en gereedschappen en basistechnieken. Ook wordt het fundamentele belang 
van een werkmethode met inbegrip van een technische tekening benadrukt. De leerlingen hebben res-
pect voor grondstoffen, materialen en gereedschappen. Zin voor orde, efficiëntie, netheid en veiligheid 
tijdens het werk en in de voorbereiding, streven naar volledigheid en verfijning bij het eindproces zijn 
vereiste attitudes. 
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Verdere informatie en inschrijvingen 

 

Meer informatie? 
 
Meer informatie is steeds terug te vinden op onze website: 
http://www.middenschool-geraardsbergen.be 

 

Je kan ons natuurlijk ook altijd telefonisch of via e-mail bereiken. 
Tel: 054 41 31 37 
E-mail: info@middenschool-geraardsbergen.be 

Inschrijvingen?! 

Tijdens de zomervakantie: 

Tot en met 5 juli van 9 u. tot 12 u. en vanaf 16 augustus van 9 u. tot 12 u. en van 18 u. tot 20 u. 

Breng voor de inschrijving steeds de volgende documenten mee: 

 identiteitskaart 

 rapport vorig schooljaar 

 alle mogelijke attesten 

 

 

 

 

 

Ons team staat voor jou klaar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de 2e en de 3e graad vindt u meer info op www.ka-geraardsbergen.be. 


