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Op dit moment zijn jullie 
ongetwijfeld op zoek naar de 
meest geschikte school binnen 
het secundair onderwijs. In 
deze infobrochure laten we 
jullie graag kennismaken 
met de sterktes van onze 
kleinschalige, groene school 
in het landelijke Koekelare. 
Onze school staat bekend 
om de warme sfeer en de lage 
drempel tussen de leerlingen, 
het lerarenteam en de directie. 
Uw kind en zijn/haar toekomst 
zijn onze grootste zorg.

Wat wij als GO!-school beogen is een brede algemene 
ontwikkeling in de eerste graad: alle leerlingen krijgen maximaal 
de kans om de basisvorming te verwerven en daarnaast ook 
de tijd om hun talenten te ontdekken en hun interesses verder 
uit te diepen. De leerlingen kunnen al proeven van meerdere 
domeinen en er wordt ruimte voorzien voor remediëring en 
verdieping. 
We volgen de nieuwe leerplannen stipt op en passen regelmatig 
onze methodes aan. Maar vernieuwen omdat het een trend is 
of goed staat in de krant, daar doen wij niet aan mee. Onze 
leerlingen zijn geen proefkonijnen. We passen ons enkel aan 
daar waar bewezen is dat de vernieuwing meer leerwinst voor 
de leerling oplevert. We kiezen voor een doordacht gebruik van 
ICT, houden rekening met de schermtijd en zorgen ervoor dat 
de digisprong voor iedereen een vooruitgang inhoudt en dit niet 
enkel op school, maar ook thuis!
Wij ondersteunen uw kind om via een persoonlijk traject tot een 
sterke en juiste studiekeuze te komen. Bij ons op school leer 
je jezelf beter kennen, waardoor je voor jezelf betere keuzes 
kunt maken, want het gaat tenslotte om jouw toekomst. We 
zorgen voor succeservaringen in leren en streven een sterke 
betrokkenheid bij de leerlingen en de ouders na.
Het is één van onze troeven ervoor te zorgen dat de leerlingen 
zich na enkele dagen al thuis voelen op onze school. Op 
die manier trachten we het welbevinden van elke leerling te 
verhogen en zetten we met het volledige team extra in op zorg 
en leerlingenbegeleiding.
Via aparte projecten willen we onze leerlingen helpen 
vormen tot respectvolle, goede maar ook kritische burgers van 
morgen. Op verschillende momenten dagen we hen uit om 
te ondernemen en creatief te zijn. Activiteiten voor en door de 
leerlingen stimuleren een bepaald engagement en dragen bij 
tot het welbevinden van elk van onze leerlingen.
Als jongere ben je op zoek naar een toffe, zorgzame school 
waar je samen met je ‘nieuwe’ vrienden jouw persoonlijkheid 
kan ontwikkelen binnen de afgesproken krijtlijnen. Wij streven 
er naar dat onze leerlingen fier kunnen zijn op zichzelf na hun 
schoolcarrière bij ons. Kortom, onze slogan luidt niet voor niets: 
“Samen GROOT(s) worden!”
School lopen tot 18 jaar en ondertussen jezelf en anderen 
verbazen? Bij ons ben je van harte welkom.

Karoline Lansens 
Directeur

Voor meer info surf naar:
www.koekelareleert.be of maak een afspraak
via info@davinci-atheneum.be of 051 59 12 10.

WOORD VAN
DE DIRECTEUR
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WAAROM KIEZEN VOOR
HET DA VINCI ATHENEUM?

Voor meer info? Surf naar www.koekelareleert.be - Vind ons op Facebook

BOUWEN AAN EEN BREDE TOEKOMST

• eigen talenten en interesses ontdekken 
 en ontplooien; 
• een juiste, wel doordachte en onderbouwde 

studiekeuze maken;
• vakgerichte uitstappen;
• klasdoorbrekende projecten;
• werken rond waarden zoals respect, solidariteit 

en verdraagzaamheid;
• stimuleren van actief burgerschap, creativiteit 
 en ondernemerschap;
• leerlingen hebben inspraak via leerlingenraad;
• leerlingen geven mee vorm aan de school.

STUDIEBEGELEIDING

• remediëring en verdieping op maat; 
• begeleiding van de studiemethode;
• inhaallessen;
• open leercentrum;
• avondstudie en huiswerkbegeleiding;
• extra ondersteuning via het digitaal platform;
• elke vakleraar voorziet studietips;
• klassenbibliotheek.

LAPTOPS EN MULTIMEDIA
IN DE KLAS

• Laptops, digitale borden, draadloos netwerk als 
pedagogische meerwaarde aan de lessen;

• (extra) oefeningen en lesmateriaal via ons 
 digitaal schoolplatform;
• verhoogde begeleiding van de ouders door 
 digitaal puntenboek op het schoolplatform.

LEERLINGENBEGELEIDING

• klasleraar: elke klas heeft een afzonderlijke leer-
kracht bij wie de leerlingen terecht kunnen met 
hun vragen en problemen; 

• cel leerlingenbegeleiding: onze leerlingen onder-
steunen op socio-emotioneel vlak en bij leerstoor-
nissen (bv.: dyslexie, studeermoeilijkheden …);

• contactmogelijkheden via ouderavonden, 
 leerlingensecretariaat, vertrouwensleerkrachten 
 en CLB.

HOGE LAAGDREMPELIGHEID

• leerling en ouders voelen zich direct welkom;
• iedereen kent iedereen;
• elkaar respecteren zoals hij/zij is;
• direct contact tussen leerkrachten, 
 leerlingen, ouders en directie;
• vaststellende en remediërende rapportering;
• welbevinden hoog in het vaandel dragen;
• alle school- en leerresultaten snel bereikbaar en 

bespreekbaar via digitaal platform, Smartschool.
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“Da Vinci is een zeer behulpza-
me school. Door haar kleine po-
pulatie is het voor leerkrachten 
én leerlingen eenvoudiger om 
studenten te helpen en elkaar 
beter te leren kennen. ”

ZENO ROELS



ONS UNIEK AANBOD!
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OPTIE 1

OPTIE 2

OPTIE 3

BASISVORMING
Levensbeschouwelijk vak  Godsdienst/NC Zedenleer 2u

Gezondheid en beweging  Lichamelijke opvoeding 2u

Mens en Maatschappij  Aardrijkskunde 2u

  Geschiedenis 1u

Moderne talen  Engels 2u

  Frans 4u

Artistieke vorming   2u

Nederlands    5u

STEM  Natuurwetenschappen 1u

  Wiskunde  5u

  Techniek 2u

Leren leren, remediëren en uitdiepen* 1u

(*Flexibel uur uit de basisivorming) 29u

LESSENTABEL EERSTE JAAR1ste GRAAD A-STROOM

TALENTENMODULES – In het eerste jaar vormt de 
studierichting 1A Talentenmodules de ideale weg om 
jezelf beter te leren kennen. Samen met jou gaan we 
op “reis” door een aantal belangstellingsgebieden. 
Elke leerling krijgt de kans deze te verkennen. Wij 
dagen je uit om bij jezelf je eigen TALENTEN en 
INTERESSES te ontdekken. Na deze reis zal je beter 
in staat zijn om een weldoordachte, duidelijke en 
correcte studiekeuze voor later te maken.  

De talentenmodules zijn:
 • Digital art & media
 • Mens en maatschappij
 • STEM / IT
 • EduSport
 • Klassieke talen - Latijn

Twee van deze modules, namelijk ‘Digital Art & 
media’ en ‘Mens en maatschappij’, behoren sowieso 
tot de lessentabel.

DIGITAL ART & MEDIA – Hier maak je kennis met 
beeld, geluid en vorm d.m.v. verschillende digitale 
middelen zoals iPad, smartphone en computer. 
We bewerken foto’s, maken een powerpoint over 
bekende kunstenaars, ontwerpen een eigen 
stripfiguur en betreden de wereld van film en toneel.

MENS EN MAATSCHAPPIJ – In de lessen mens en 
maatschappij gaan de leerlingen aan het werk met 
onder andere volgende thema’s: gezonde voeding, 
geestelijke gezondheid, beweging, veilig in het 
verkeer, ergonomie, EHBO, enzovoort. We bekijken 
ook welke beroepen tot deze sectoren behoren.

Voor de derde module kan je vrij kiezen uit STEM / IT, 
EduSport of Klassieke Talen - Latijn

STEM / IT – Heb je belangstelling in een 
praktijkgerichte module, zou je graag eens iets 
in 3D ontwerpen en printen of je eigen game 
programmeren? Dan is STEM / IT zeker iets voor jou.

EDUSPORT – ‘Mens sana in corpore sano’. Wie 
kiest voor EduSport krijgt vier uur sport per week. De 
twee uur lichamelijke opvoeding uit de basisvorming 
worden dan aangevuld met twee uur omnisport. 
Hier komen verschillende sporten in aan bod, kan 
je tijdens de schooluren werken aan je conditie en 
nieuwe sporten leren kennen.

 
KLASSIEKE TALEN - LATIJN – Als je graag studeert 
dan is de optie Latijn misschien jouw keuze. Je zal 
de Latijnse taal bestuderen, die ook voor andere 
studierichtingen verrijkend is. Via de Latijnse teksten 
zal je binnengeleid worden in de Grieks-Romeinse 
wereld, en zul je ontdekken hoe onze samenleving 
uit de Romeinse oudheid ontstaan is. Meer info vind je terug op pagina 9 in deze brochure.

Digital art & media 1u

Mens en maatschappij 1u

STEM / IT 2u

33u

Digital art & media 1u

Mens en maatschappij 1u

EDUSPORT 2u

33u

Digital art & media 1u

Mens en maatschappij 1u

KLASSIEKE TALEN - LATIJN 2u

33u
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ONS UNIEK AANBOD!

 
BASISVORMING – Ons pakket vertrekt in het tweede 
jaar opnieuw vanuit de basisvorming waarin de 
leerlingen een uitgebreide waaier leervakken krijgen die 
een grondige observatie en oriëntering mogelijk maken. 
Economische en financiële geletterdheid, alsook 
burgerschap maken deel uit van de basisvorming. In 
het eerste vak leren de leerlingen hoe de economische 
wereld in elkaar zit en leren ze onder andere omgaan 
met een budget. In het vak burgerschap willen we onze 
leerlingen leren samenleven, zodat ze zich ontwikkelen 
tot actieve burgers. We brengen hen de basiswaarden 
van de democratische samenleving bij en leren hen 
onder meer op een constructieve manier met elkaar 
omgaan, communiceren en samenwerken. Binnen de 
basisvorming zetten wij ook in op leren leren (studietips 
van de verschillende vakleraren) en een uur remediëren 
en/of verdiepen.

BASISOPTIE Moderne talen en wetenschappen
In deze basisoptie leren de leerlingen zich zowel in 
talen als in wetenschappen thuis voelen. Ze versterken 
hun communicatieve en literaire vaardigheden en leren 
de wereld wetenschappelijk te bekijken.
(meer info p.9)

BASISOPTIE STEM - Wetenschappen
In deze basisoptie kiezen de leerlingen voor twee uur 
extra STEM. Ze gaan op zoek naar oplossingen voor 
meerdere problemen en werken deze volledig uit. 
Ze leren probleemoplossend denken en bekijken de 
wereld vanuit wetenschappelijk oogpunt.
(meer info p.9)

BASISOPTIE Klassieke Talen - Latijn & Grieks
Wie zich tijdens het eerste jaar reeds liet 
onderdompelen in de Grieks-Romeinse wereld kan 
kiezen om dit uit te breiden naar vijf uur per week. 
Naast de uitgebreide studie van de Latijnse taal en de 
Romeinse samenleving, leer je de gelijkenissen en de 
verschillen onderscheiden tussen de Romeinse en de 
Griekse cultuur en hun invloed op onze hedendaagse 
cultuur. Er is zelfs voldoende ruimte om het Griekse 
alfabet onder de loep te nemen. Het is alvast een 
goede voorbereiding op een keuze Latijn in de tweede 
graad.

VERKENNEN Society and Culture
Ter voorbereiding op humane wetenschappen in de 
tweede graad.

MODERNE TALEN EN WETENSCHAPPEN
Moderne talen  2u

CLIL Engels - Wetenschappen 1u

Wetenschappen 2u

  32u

STEM – WETENSCHAPPEN
STEM 2u

CLIL Engels - Wetenschappen 1u

Wetenschappen 2u

  32u

KLASSIEKE TALEN - LATIJN & GRIEKS
Latijn en Grieks 5u

  32u

Society and Culture 1u

BASISOPTIES (5u) maak 1 keuze

LESSENTABEL TWEEDE JAAR1ste GRAAD A-STROOM

BASISVORMING
Levensbeschouwelijk vak  Godsdienst/NC Zedenleer 2u

Gezondheid en beweging  Lichamelijke opvoeding 2u

Mens en Maatschappij  Aardrijkskunde 1u

  Geschiedenis 2u

Moderne talen  Engels 2u

  Frans 3u

Artistieke vorming  Plastische opvoeding 1u

Nederlands    4u

STEM  Natuurwetenschappen 1u

  Wiskunde  4u

  Techniek 2u

Burgerschap    1u

Economische en financiële geletterdheid 1u

Remediëren en verdiepen* 1u

(*Flexibel uur uit de basisivorming) 27u

VERKENNEN+

Meer info vind je terug op pagina 9 in deze brochure.
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ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN – Deze 
richting is een doorstroomrichting en biedt een 
brede algemene basisvorming aan. Het bereidt 
de leerlingen uitsluitend voor op verdere studies. 
De leerinhouden en vaardigheden die aan bod 
komen in de verschillende wetenschappelijk 
gerichte vakken moeten de leerlingen toelaten 
een wetenschappelijk onderbouwd standpunt te 
ontwikkelen in een maatschappelijke discussie.

In onze hoogtechnologische samenleving is een 
zekere wetenschappelijke kennis en beheersing 
onontbeerlijk. Het gedeelte wetenschappen zal 
hiervoor de nodige kennis, vaardigheden en 
attitudes aanbrengen. Economie is de studie 
van de ‘huishouding’. Eén soort huishouden 
met zijn inkomsten en uitgaven ken je al: het 
gezin. Andere vinden we bij bedrijven en de 
overheid. De huishoudingen van verschillende 
landen beïnvloeden elkaar voortdurend: dat is 
de economische kringloop. Verder bestudeer je 
het gedrag van de consument (verbruiker) en 
de producent (voortbrenger van goederen). Het 
extra uur wiskunde zorgt ervoor dat je voldoende 
basis hebt om in de derde graad eventueel een 
wiskundige richting te volgen.

Naast een uur informatica in de basisvorming 
krijgen leerlingen die voor deze richting kiezen een 
uur complementaire informatica. Daarin verbreden 
ze maximaal hun ICT-kennis en zorgen we ervoor 
dat ze alle tools kunnen hanteren die ze later nodig 
hebben in hun verdere studies of professionele 
loopbaan. Kort gezegd, we maken jullie klaar voor 
de toekomst van ICT.

Als je de tweede graad economische wetenschappen 
hebt afgewerkt, kan je in de derde graad onder 
andere economie-wiskunde, economie-moderne 
talen of bedrijfswetenschappen volgen.
Deze richting bereidt je voor op verdere studies in 
het hoger onderwijs zoals:
• Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
• Economische en Toegepaste economische 

wetenschappen
• Politieke en sociale wetenschappen
• Rechten
• Onderwijskunde
• …

SPECIFIEKE GEDEELTE (5u)
Economie 4u 

Wiskunde 1u

  31u

COMPLEMENTAIRE GEDEELTE
Informatica C.A. 1u

  32u

LESSENTABEL
ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

BASISVORMING
Levensbeschouwelijk vak 2u

Lichamelijke opvoeding  2u

Historisch bewustzijn Aardrijkskunde 1u

 Geschiedenis 2u

Moderne talen Engels 3u

 Frans 3u

Nederlands  4u

Ruimtelijk bewustzijn Wiskunde 4u

 Biologie 1u

 Chemie 1u

 Fysica  1u

 Informatica 1u

Economische en financiële geletterdheid (3e jaar) 1u

of Culturele expressie (4e jaar)

  26u

2DE

GRAAD

ONS UNIEK AANBOD!

DERDE EN VIERDE JAAR

Meer info vind je terug op pagina 9 in deze brochure.
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LESSENTABEL
HUMANE WETENSCHAPPEN

HUMANE WETENSCHAPPEN – Je kiest voor 
humane wetenschappen wanneer je belangstelling 
hebt voor de mens en de samenleving in het 
algemeen. Je komt er alles te weten over het gedrag 
en de ontwikkeling van de mens in de diverse 
levensloopfasen. Je zet de volgende stappen in het 
ontwikkelen van een wetenschappelijke methode 
en leert onderzoekscompetenties aan. Je ontwikkelt 
verbale en sociale vaardigheden en leert het 
samenleven van mensen in groepen en culturen 
analyseren. Daarnaast leer je de wereld van media 
en communicatie kennen.

In de lessen kunstbeschouwing analyseer je 
kunstuitingen uit verschillende stromingen, periodes 
en samenlevingen om deze historisch te kunnen 
kaderen. Daarnaast pas je analysemethoden uit 
artistiek onderzoek toe.

In het vak filosofie ga je op zoek naar de ware kennis. 
Je maakt kennis met de voornaamste begrippen, 
problemen en filosofische teksten. Je leert vragen 
stellen, gedachte-experimenten uitvoeren en 
reflecteren over wat goed en slecht is aan de hand 
van diverse ethische stromingen.

Naast een uur informatica in de basisvorming 
krijgen leerlingen die voor deze richting kiezen een 
uur complementaire informatica. Daarin verbreden 
ze maximaal hun ICT-kennis en zorgen we ervoor 
dat ze alle tools kunnen hanteren die ze later nodig 
hebben in hun verdere studies of professionele 
loopbaan. Kort gezegd, we maken jullie klaar voor 
de toekomst van ICT.

Als je de tweede graad humane wetenschappen hebt 
afgewerkt, kan je in de derde graad onder andere 
humane wetenschappen of welzijnswetenschappen 
volgen. Deze richting bereidt je voor op verdere 
studies in het hoger onderwijs waar mens en 
samenleving centraal staan, zoals:

• Psychologie
• Sociologie
• Ethiek en filosofie
• Maatschappelijk werk
• Onderwijskunde
• Pedagogie
• Geschiedenis
• Archeologie en kunstwetenschappen
• ...

2DE

GRAAD

SPECIFIEKE GEDEELTE (5u)
Gedrags- en sociale wetenschappen 3u 

Filosofie 1u

Kunstbeschouwing 1u

  31u

COMPLEMENTAIRE GEDEELTE
Informatica C.A. 1u

  32u

BASISVORMING
Levensbeschouwelijk vak 2u

Lichamelijke opvoeding  2u

Historisch bewustzijn Aardrijkskunde 1u

 Geschiedenis 2u

Moderne talen Engels 3u

 Frans 3u

Nederlands  4u

Ruimtelijk bewustzijn Wiskunde 4u

 Biologie 1u

 Chemie 1u

 Fysica  1u

 Informatica 1u

Economische en financiële geletterdheid (3e jaar) 1u

of Culturele expressie (4e jaar)

  26u

ONS UNIEK AANBOD!

Interesse? Mail voor een afspraak voor een persoonlijk gesprek en rondleiding op info@davinci-atheneum.be of bel naar 051 59 12 10

DERDE EN VIERDE JAAR

Meer info vind je terug op pagina 9 in deze brochure.
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HUMANE WETENSCHAPPEN – De polyvalentie 
van de tweede graad aso maakt het mogelijk dat 
ook leerlingen vanuit een andere studierichting 
kunnen instromen in de derde graad humane 
wetenschappen. Dit veronderstelt wel een positieve 
keuze: zonder motivatie en interesse is er weinig 
kans op slagen.

Als leerling humane wetenschappen ontwikkel 
je je emotionele en sociale intelligentie. We gaan 
op zoek naar verbanden en tegenstellingen in de 
verschillende segmenten van de maatschappelijke 
realiteit. Het leerplan diept concepten van de 
tweede graad verder uit en de inhoud wordt heel wat 
complexer. De leerlingen krijgen bovendien gevoel 
voor kunst en andere culturele uitingen en leren 
zelfstandig opdrachten op een wetenschappelijke 
manier uit te voeren.

In het complementaire gedeelte krijgen de leerlingen 
twee uur media per week. Daarnaast proeven ze in 
de derde graad van maar liefst vier verschillende 
verdiepingen ter voorbereiding van hun verdere 
studies. Het ene jaar is dat Wiskunde-Data en 
Filosofie, het andere jaar komen ICT-Programmeren 
en Kunst elk één uur aan bod.

LESSENTABEL
HUMANE WETENSCHAPPEN

Voor meer info? Surf naar www.koekelareleert.be - Vind ons op Facebook

BASISVORMING
Levensbeschouwelijk vak 2u

Lichamelijke opvoeding 2u

Nederlands 4u

Engels 2u

Frans 3u

Wiskunde 3u

Natuurwetenschappen 2u

Geschiedenis 2u

Aardrijkskunde 1u

  21u

SPECIFIEKE GEDEELTE
Cultuurwetenschappen 3u/4u

Gedragswetenschappen 4u/3u 

  28u

COMPLEMENTAIRE GEDEELTE
Media 2u

Seminaries 2u

 Filosofie / Wiskunde-Data of

 ICT-Programmeren / Kunst

  32u

3DE

GRAAD

8

VIJFDE EN ZESDE JAAR

Meer info vindt je terug op pagina 9 in deze brochure.
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EERSTE JAAR
TALENTENMODULES

Een definitieve keuze moeten maken als je twaalf jaar 
bent, is niet evident. Uit onderzoek blijkt dat jongeren 
het vermogen nog niet hebben ontwikkeld om vanaf 
dan al hun schoolloopbaan als dusdanig vorm te 
geven. Net daarom willen we via ons aanbod jouw 
studiekeuze helpen “rijpen” en proberen we ze nog 
even uit te stellen, zodat je achteraf niet de ‘verkeerde 
keuze’ zou maken.
Het Da Vinci Atheneum kiest voor een brede eerste 
graad die vooral gericht is op het ontdekken van talenten 
en interesses. Daarom wordt bovenop de basisvorming 
dus gebruik gemaakt van talentenmodules. Wij weten 
dat elk kind eigen talenten heeft en willen die dus 
samen met hem of haar ten volle verder ontwikkelen.
Met onze leerlingen willen we “Samen GROOT(s)” 
worden! Wij streven naar een talentvolle, meertalige en 
sportieve school.

KEUZEGEDEELTE 2 uur:

STEM / IT
In deze module realiseren we verschillende projecten. 
We maken vaak gebruik van de computers in ons 
multimedialokaal en van onze techniekklas. We maken 
verschillende werkstukken en gaan ook aan de slag om 
praktische oplossingen te bedenken voor problemen 
en proberen zo onze kennis uit andere vakken zoals 
wiskunde, wetenschappen en techniek toe te passen.

EDUSPORT
De ideale combinatie voor de sportievelingen onder 
ons. Je combineert een brede basis met een sportieve 
uitdaging. De lessen lichamelijke opvoeding van 2u 
per week zijn er voor iedereen. Maar jij hebt misschien 
grotere uitdagingen nodig, je wilt werken aan je conditie, 
je hecht belang aan een ‘mens sana in corpore sano’, 
je wil nieuwe sporten leren kennen of je wilt je verder 
verdiepen in de sport die je reeds beoefent... Dan is de 
module sport met 2u per week extra lichaamsbeweging 
zeker iets voor jou.

LATIJN
Met Latijnse woorden kom je verder dan je denkt. Een 
deel van de Nederlandse woorden is afgeleid van het 
Latijn. Als je deze taal kent, ga je vlugger de betekenis 
van moeilijke woorden in je eigen taal begrijpen. 
Daarnaast komen zeer veel termen in het recht, de 
biologie en de geneeskunde uit het Latijn.
Door de kennis van de Latijnse spraakkunst krijg je meer 
inzicht in de manier waarop een taal is opgebouwd. Die 
kennis en vaardigheden kun je ook gebruiken bij het 
begrijpend lezen van teksten in andere talen en het 
leren van andere talen. Je zult je geheugen trainen, leren 
leren en krijgt een bredere algemene vorming. Kortom, 
Latijn helpt je voorbereiden op al je latere studies.

TWEEDE JAAR
BASISOPTIES

BASISOPTIE:
MODERNE TALEN EN WETENSCHAPPEN

Leerlingen die kiezen voor deze optie leren de 
verschillende talen op een andere manier kennen en 
geven zo een boost aan hun communicatieve en literaire 
vaardigheden. In tal van verschillende situaties gaan de 
leerlingen met taal aan de slag om zo een beter beeld 
te krijgen van onze samenleving en de wereld rondom 
ons.
Verder kiezen ze voor twee uur extra wetenschappen 
waarbij ze de wereld met een onderzoekende bril 
bekijken. Ze stellen zichzelf vragen, observeren, 
onderzoeken en geven uiteindelijk een verklaring. 
Ook wiskunde en ICT vormen hierbij sterke troeven. 
In de CLIL-les wordt de wetenschappelijke lesinhoud 
herhaald in het Engels.

BASISOPTIE:
STEM - WETENSCHAPPEN

Wie kiest voor deze basisoptie kiest voor twee uur extra 
STEM. Via probleemoplossend denken gaan leerlingen 
tijdens deze lessen aan de slag om voor meerdere 
problemen samen oplossingen te vinden. Hiervoor 
maken ze gebruik van de kennis uit alle andere vakken. 
Ze maken schematische voorstellingen, prototypes en 
testen alles uit.
Verder kiezen ze voor twee uur extra wetenschappen 
waarbij ze de wereld met een onderzoekende bril 
bekijken. Ze stellen zichzelf vragen, observeren, 
onderzoeken en geven uiteindelijk een verklaring. 
Ook wiskunde en ICT vormen hierbij sterke troeven. 
In de CLIL-les wordt de wetenschappelijke lesinhoud 
herhaald in het Engels.

BASISOPTIE:
KLASSIEKE TALEN - LATIJN & GRIEKS

Wie in het eerste jaar koos voor Klassieke Talen 
kan zijn kennis verder uitbreiden in het tweede jaar. 
We vertrekken opnieuw van interessante Latijnse 
leesteksten die de leerlingen onderdompelen in het 
dagelijks leven van de Romeinen. Daarna verdiepen 
we ons verder in de grammatica en breiden we onze 
Latijnse woordenschat uit. In de cultuurlessen leren we 
nog meer over de geschiedenis van de Romeinen, over 
hoe ze leefden en wat ze dachten.
In het tweede jaar klassieke talen krijgen de leerlingen 
naast Latijn ook Grieks aangeboden. Zo leren ze onder 
andere hun eigen naam schrijven in het Grieks en zijn 
ze al in staat om eenvoudige Griekse zinnen te vertalen.
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Doorheen hun schoolloopbaan kunnen onze leerlingen 
genieten van talloze extra-murosactiviteiten. Deze leerrij-
ke momenten brengen heel wat positieve ervaringen met 
zich mee. Bovendien, verbeteren ze ook de band tussen 
leerkracht-leerling en de leerlingen onderling. 

De herinneringen die de leerlingen maken tijdens deze 
uitstappen zijn vaak voor het leven. Naast deze herinne-
ringen doen de leerlingen ook heel wat levenservaring 
en attitudes op die broodnodig zijn binnen onze heden-
daagse maatschappij. 

We geven u een korte selectie uit ons extra-murosaan-
bod hieronder. Deze activiteiten leggen de focus op: cul-
tuur, sportiviteit, omgang met anderen, enzovoort.

Geïntegreerde werkperiode of GWP

Onze tweejaarlijkse meerdaagse schoolreizen zijn voor 
veel leerlingen het hoogtepunt van het schooljaar. Onze 
eerste graad gaat op ontdekking in eigen land, de twee-
de graad verkent een grootstad in binnen- of buitenland 
en de derde graad trekt sowieso naar het buitenland. 

Onze GWP is een absolute must voor het uitwerken van 
vakoverschrijdende doelstellingen. Het leren buiten de 
klas en voorbij het handboek zorgt voor een enorme 
boost bij de leerlingen. Ook de extra aandacht voor com-
municatieve en sociale vaardigheden, zelfs in andere ta-
len, is een enorm pluspunt. We kunnen dus zeker stellen 
dat dit project essentieel is voor de vorming van jonge 
mensen.

Sportdag

Het principe ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’ 
volgend, zorgen wij er telkens opnieuw voor dat onze 
sportdag voor de leerlingen een op-en-top actieve dag 
is. We laten hen op ontdekking gaan in verschillende 
takken van de sportwereld, zorgen voor innovatieve, 
sportieve spelletjes en nemen hen zo mee in de wereld 
van sport en spel. Vaak doen we een beroep op externe 
firma’s om onze school om te toveren tot een echt sport-
dorp. Voor vele leerlingen zorgt dit voor een aangename 
afwisseling op de reguliere lesdagen. Opnieuw een me-
morabele herinnering dus.

Diverse uitstappen

Doorheen de jaren gaan onze leerlingen ook op meerde-
re kleinschaligere uitstappen. We denken hierbij bijvoor-
beeld aan een toneelvoorstelling, de SID-in (infobeurs 
over beroepen, opleidingen en schoolinstellingen), na-
schoolse sportactiviteiten (schooltoernooien), enzovoort.

Onze leerkrachten zetten er ook op in om vakdidactische 
uitstappen te organiseren, waarbinnen de leerstof buiten 
de klas gekaderd wordt.

Voor meer info? Surf naar www.koekelareleert.be - Vind ons op Facebook



BEREIKBAARHEID...
Ligging
Onze school is gelegen in de Moerestraat 20 te Koeke-
lare, net naast de Ringlaan en op een boogscheut van 
het centrum. De campus is gelegen langs één van de 
belangrijkste toegangswegen naar Koekelare. Eenvou-
dig bereikbaar en gemakkelijk te vinden dus.

Wie toch nog twijfelt over de veiligste route naar school 
kan via de link http://www.schoolfietsroutekaart.be met 
behulp van een interactieve kaart de route van thuis 
naar school uitstippelen. 

Parkeren
Ook met de wagen is onze campus makkelijk bereik-
baar. Er zijn meerdere parkeergelegenheden in de na-
bije omgeving van onze school. 

De Lijn
Onze school is vlot bereikbaar met een bus van De Lijn 
vanuit de omliggende gemeenten. De halte van de vas-
te lijnen het dichtst bij de school zijn Koekelare Dorp of 
rondpunt halte de Kapelhoek. 

Onderstaande lijnen houden daar halt. 
• bus lijn 53 Diksmuide-Leke-Oostende
• bus lijn 55 Brugge-Leke
• bus lijn 54 Diksmuide-Koekelare-Torhout-
 Aartrijke

Men kan ook gebruik maken van de belbus. Er grenst 
een halte aan ons schooldomein.

Eigen busvervoer
Onze school organiseert ook zelf busvervoer voor onze 
leerlingen.

Onderstaande opties zijn mogelijk: 
• Intern busvervoer van onze basisschool De Lettertuin;
• Intern vervoer voor leerlingen die naar een andere       
   school gaan van Scholengroep-aan-Zee;
• Eigen busvervoer vanuit onder andere Zandvoorde,  
   Oudenburg, Westkerke en Gistel.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van ons 
busvervoer? Contacteer ons op: 051/ 59 12 10
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Inschrijvingen

Tot eind juni kan er tijdens de schooluren ingeschreven 
worden.

Eens de zomervakantie van start gaat, veranderen onze 
uren. U kan dan bij ons terecht van 1 juli tot en met 5 juli 
en van 16 tot en met 30 augustus elke werkdag van 9 uur 
tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur. Op woensdagnamid-
dagen kan er niet worden ingeschreven.

Vanaf het begin van het nieuwe schooljaar kan er opnieuw 
telkens tijdens de schooluren ingeschreven worden.

Schoolbenodigdheden

Voor de levering van ons schoolmateriaal werken wij sa-
men met de firma Iddink. Via een unieke schoolcode wor-
den de boeken online besteld en aan huis afgeleverd. 
Ook ander schoolmateriaal kan via Iddink besteld en ge-
leverd worden

Levensbeschouwelijke vakken 

Bij de eerste inschrijving moet een keuze gemaakt wor-
den tussen de cursus katholieke, protestantse, Israëliti-
sche, islamitische, anglicaanse of orthodoxe godsdienst 
en de cursus niet-confessionele zedenleer.

Studietoelagen en onderwijscheques 

Het toekennen van een studietoelage en het recht op 
onderwijscheques is afhankelijk van het belastbaar inko-
men van het gezin. Praktische inlichtingen kunt u op het 
secretariaat krijgen of op www.groeipakket.be

Schoolrestaurant

Onze scholencampus is de enige in de regio die nog met 
een eigen productiekeuken werkt. Elke dag worden ver-
se maaltijden ter plaatse bereid. Het maandmenu wordt 
telkens op voorhand meegegeven met de leerlingen. Een 
warme maaltijd bestaat uit verse soep, een hoofdgerecht 
en een dessert. 

Prijzen

warme maaltijden € 5,80
soep  € 0,80
belegd broodje  € 3,20
pizza  € 6,00
gebruik refter € 0,30

Dagindeling

Voormiddag
Lesuur 1  08.45 tot 09.35 u

Lesuur 2 09.35 tot 10.25 u

Pauze Pauze

Lesuur 3 10.40 tot 11.30 u

Lesuur 4 11.30 tot 12.20 u

Lesuur 5 12.20 tot 13.10 u

Namiddag
Lesuur 6  14.05 tot 14.55 u

Lesuur 7 14.55 tot 15.45 u

Lesuur 8 15.45 tot 16.35 u

Huiswerkbegeleiding 15.45 tot 16.35 u

Studie 15.45 tot 17.00 u

Voor meer info? Surf naar www.koekelareleert.be - Vind ons op Facebook
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ONZE LEERLINGEN AAN 
HET WOORD

“Als voorzitter van de leerlingen-
raad ben ik erg tevreden over het 

feit dat je als leerling ook inspraak 
hebt in onze school.

Het is fijn om te weten dat er ook 
naar jou geluisterd wordt.”

ZENO ROELS

“Talenten hier, talenten daar,
 kom naar het Da Vinci Atheneum 

en maak ze waar!”
MATHIS DECORTE

“Een school waar écht naar je 
geluisterd wordt.”

NOA  N’GOY

“Hulp hier of daar, alle leer-
krachten staan voor je klaar!”
LENKA STANDAERT

“Bij een leuk moment denk ik 
meteen aan de dingen die de 
leerlingenraad organiseert. 
Die zijn altijd keileuk! En nog iets 
is het eten, dat is hier altijd heerlijk. 
Ook vond ik de GWP supertof. Ik 
heb me er echt geamuseerd.”
LOEKA BLANCKAERT

“Ik vind elk moment 
op deze school leuk!”
ZITA VANDYCKE

“De combinatie van leren en 
groeien kan alleen in het
Da Vinci”
BRAM PAEPE

“Het Da Vinci Atheneum is sterk 
in het begeleiden van leerlin-
gen, waardoor we ons goed 
voelen en beter presteren.”
KYONA DE VOS

“We leren niet enkel voor school, 
maar ook voor het leven en 
het mooiste eraan is, dat onze 
school ons die kans geeft.
BO MOREL

“Niemand is perfect, daarom hebben 
potloden een gum. Hier op school

is iedereen lief tegen je. Ik had
van bij de start al heel snel

veel nieuwe vrienden.”
ZAARA SINGH 

“Je staat er niet alleen voor.
Het volledige schoolteam is

er steeds voor jou!”
LARS RAMBOER 

“Da Vinci, waar iedereen
zichzelf kan zijn!.”

LOT BAILLIEU

“1 woord: TOP! De leerkrachten staan 
altijd voor ons klaar als het nodig is. 

Ook het eten is altijd superlekker
en gezond. Ze houden hier met alles 

rekening: fantastisch!”
STERRE DESMET 

“Het eten is elke dag genieten en de 
leerkrachten staan altijd voor je klaar, 
in welke tijden dan ook!”
HAILY DE VOS



TIENERSCHOOL...
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TIENERSCHOOL DE TALENTENTUIN

Elk jaar opnieuw merk je dat heel wat leerlingen de 
overgang van de basisschool naar de middelbare 
school niet vlotjes verteren. Ze hebben moeite met de 
nieuwe manier van werken, de verschillende leerkrach-
ten van wie ze les krijgen en de hoeveelheid leerstof. 

Met de opstart van de tienerschool De Talententuin 
op 1 september 2018 dichten we de kloof tussen de 
twee laatste jaren van de basisschool en de twee eer-
ste jaren van het secundair onderwijs. Met dit initiatief 
kunnen we de studiekeuze uitstellen van twaalf naar 
veertien jaar en laten we de kinderen voorsprong ne-
men op de toekomstige leerstof. 

Via projecten in de derde graad van de basisschool 
worden de leerlingen geleidelijk aan vertrouwd ge-
maakt met een andere manier van werken. Op die 
manier zorgen we ervoor dat het welbevinden van de 
leerlingen op school verhoogt. 
 
Zo krijgen de kinderen uit de basisschool op geregel-
de tijdstippen initiatielessen in de typische vaklokalen 
van het Da Vinci Atheneum of gaat een vakleerkracht 
van de middelbare school ondersteuning bieden in 
hun klas in de basisschool. 

De leerlingen van het 1ste jaar van de tienerschool 
(5de leerjaar) werken het thema ‘Techniek op je bord’ 
af door een volledige 3 gangenmenu klaar te maken.  
Ze doen dit in de keuken van het Da Vinci samen met 
de leerkracht Frans van het secundair. Zo wordt spe-
lenderwijs de reeds verworven kennis van het Frans 
toegepast in een andere activiteit en stimuleren we de 
spreekdurf van de kinderen. Hun taalkennis verruimt 
al op jonge leeftijd zonder de druk op de leerlingen 
te verhogen. 

ICT-vaardigheden winnen hoe langer hoe meer baan 
in het beroepsleven. Hoe vroeger leerlingen hierin on-

dergedompeld worden, hoe makkelijker ze dit onder 
de knie krijgen.
De leerlingen van het 2de jaar van de tienerschool 
(6de leerjaar) krijgen in de lokalen van Da Vinci een 
workshop Scratch waarbij de vakleerkracht ICT van 
het secundair hen introduceert in deze visuele pro-
grammeertaal. Ook hier wordt vanzelfsprekend flink 
voorsprong genomen door de leerlingen. Vooraf werd 
door de leerkracht basisonderwijs reeds gewerkt rond 
programmeren, door de kinderen met gans het lijf te 
laten ervaren (= levend programmeren) welke com-
mando’s er nodig zijn om het doel te bereiken. Op die 
manier maken ze ook al kennis met computertaal in 
het Engels onder begeleiding van een vakleerkracht 
ICT van het secundair. 
In het lager onderwijs maken we kinderen dus al ver-
trouwd met deze vorm van ICT. Niet per se bedoeld 
om kinderen op te leiden tot programmeur, maar om 
ze vaardigheden te leren waarvan ze in elk beroep 
profijt hebben. Want dankzij programmeren leert men 
logisch nadenken, probleemoplossend te werken en 
leert men onder andere structureren en analyseren. 
Deze samenwerking van basis en secundair onderwijs 
zorgt ervoor dat de kinderen het programmeren snel 
onder de knie krijgen en kunnen toepassen in verschil-
lende activiteiten.

Wilt u kennismaken met onze school, maak dan zeker een 
afspraak voor één van onze infoavonden:
op donderdag 17/02 om 19 uur
op maandag 21/02 om 19 uur
op vrijdag 11/03 om 19 uur

Past geen enkele datum voor u, maak dan een 
afspraak voor een persoonlijke rondleiding op 
school of kom langs op onze: 

• opendeurdag: zaterdag 23/04 van 14 tot 17 u. 
• infovoormiddag: zaterdag 25/06 van 10 tot 13 u.  

Maak uw afspraak via:
leerlingen@davinci-atheneum.be of 051/59.12.16

Inschrijven kan op: www.davinci-atheneum.be



   
ATLAS...
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Atlas Atheneum, waar leren en een fijne tijd 
hebben samen gaan!

Wij streven om uw kind:
 • Burgerzin, respect en verantwoordelijk  
  heidszin bij te brengen
 • Te ontwikkelen tot zelfredzame individuen
 • Vakbekwaam te maken met de 
  juiste attitudes
Voor de eerste graad B-stroom kan je in Atlas 
Atheneum terecht. In 1B wordt de leerstof van L4, 5 
en 6 uit het basisonderwijs herhaald. Als je hiervoor 
slaagt, krijg je ook je getuigschrift basisonderwijs. 
2B is het beroepsvoorbereidend jaar. In Atlas Athe-
neum heb je in 2B keuzevakken als STEM technie-
ken, Maatschappij en welzijn en Toegepaste Sport.

Voor de tweede en de derde graad TSO en BSO
kan je ook in Atlas atheneum terecht. De school 
biedt de richtingen TSO Hout, Elektriciteit en LO 
Sport en BSO Hout, Elektriciteit, Sport en Verzor-
ging (Voeding) aan.

Atlas Atheneum is een groene school in een open 
omgeving.  De school heeft iets meer dan 300 leer-
lingen waardoor wij uw kind bij naam kennen en 
gaan voor een persoonlijke benadering. Meer info 
kunt u bekomen op volgende momenten:

Neem ook eens een kijkje op onze website www.
atlas-atheneum.be voor meer info over onze richtin-
gen in de tweede en derde graad. In de zomerva-
kantie kan er ingeschreven worden van 1 juli  t.e.m. 
5 juli en van 16 augustus t.e.m. 31 augustus, elke 
werkdag van 9 tot 17 u. doorlopend.
Succesvolle studies of goed werk, 
na Atlas sta je sterk!

Infodag: zondag 27/03/2022 van 13 tot 17 u.
Praktische info volgt kort voordien op de website www.atlas-atheneum.be 
afhankelijk van de Coronamaatregelen op dat moment.

Infonamiddag: donderdag 30/06/2022 van 15 tot 18 u.  
Of eender wanneer na het maken van een afspraak via
info@atlas-atheneum.be 

✔



  

CONTACT

Directeur  
Karoline Lansens    
directeur@davinci-atheneum.be

Onthaal-Economaat 
Lisselotte Watthy 
051/ 59 12 10  
info@davinci-atheneum.be
 
Leerlingensecretariaat 
Dorine Janssens 
051/ 59 12 16  
leerlingen@davinci-atheneum.be

CAMPUS DA VINCI
Moerestraat 20 - 8680 Koekelare
Tel. 051 59 12 10

GO! TALENTENTUIN
DA VINCI ATHENEUM

www.davinci-atheneum.be

www.facebook/DaVinciAtheneum

OUD-LEERLINGEN
AAN HET WOORD

“Dankzij Da Vinci maakte ik een vlotte 
overgang tussen het secundair on-
derwijs en het hoger onderwijs. Door-
dat ik in mijn laatste 2 jaren humane 
wetenschappen heb gevolgd, had ik 
een goede voorkennis om te starten 
in mijn lerarenopleiding. Zoek je nog 
een secundaire school? Dan zit je bij 
het Da Vinci Atheneum zeker op de 
goede plaats!”

“ Mijn tijd in het Da Vinci Atheneum 
hielp me om een kritisch inzicht in de 
wereld te ontwikkelen. Ik kreeg een 
goede voorbereiding op het hoger 
onderwijs door de goede begeleiding 
van de leerkrachten.”

“Ik heb altijd zeer graag op Da Vinci 
gezeten! Het was een school waar je 
jezelf kon zijn en geen probleem te 
groot was. Dit heeft mij gemotiveerd 
om verder te studeren.”

“In het Da Vinci Atheneum word je 
niet enkel goed begeleid, maar ook 
telkens opnieuw gesteund, zelfs wan-
neer je middelbare schoolcarrière 
erop zit!”

“Het Da Vinci Atheneum is een iets 
kleinere school in deze omgeving. Dit 
creëert een gezellige sfeer. Ikzelf volg-
de in de derde graad humane weten-
schappen. Deze richting gaf mij een 
zeer brede basis voor mijn opleiding 
kleuteronderwijs.”

“Grote avonturen beginnen klein… Ik 
kreeg een moeilijke weg, maar dankzij 
jullie bewandel ik nu een mooi pad.”

KILLIAN VERHAEGHE

SANDER PAELINCK

ALANIA LUCA

FAUVE LIETAERT

ALYSSA WITPAS

STACEY DESPLANCKE


