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Omwille van de coronamaatregelen zal de

eerste infoavond op 10 februari 2022 om 19u
DIGITAAL georganiseerd worden.
Hopelijk kunnen de later geplande
ac viteiten live doorgaan:

Infoavond 2: 8 maart 2022 om 19u.
Open campus met infosessies en rondleidingen:
Zaterdag 23 april van 14 tot 18 uur.
Vanaf zaterdag 19 februari organiseren we
ook coronaveilige rondleidingen,
om al uw vragen te beantwoorden.
.
Rondleiden doen we op een aantal woensdagnamiddagen
en zaterdagvoormiddagen.

U spreekt best telefonisch
af op het nummer 057/20 00 38.
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Voorwoord
Passie voor kwaliteitsvol onderwijs
Binnenkort maakt uw kind de overstap van het 6de leerjaar naar het secundair onderwijs.
GO! middenschool Ieper biedt uw kind:

een warme schoolomgeving met een team dat elke leerling op maal wil ondersteunen;

een brede eerste graad, waar op één campus studierich ngen van alle niveaus worden aangeboden;

hulp bij de planning, het verwerken van leerstof en de zoektocht naar een goede studiemethode;

een uitdagend lessenpakket, met evenwicht tussen kennis en crea eve verwerking.
Op die manier gaan we voor maximale leerwinst voor iedere leerling en wordt er kwaliteitsvol onderwijs verstrekt, dat kadert binnen de waarden van het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs.

Moderniseren van het onderwijsaanbod
In GO! middenschool Ieper is de onderwijshervorming geen grote prak jkshock. Nieuwe eindtermen zijn voor
ons geen verrassing, projectwerk en “breder kijken dan het eigen vak” is iets waar wij ervaring mee hebben.
We begonnen 6 jaar geleden al met het hervormen van ons studieaanbod, waarbij er “talentenpakke en”
aan de leerlingen werden aangeboden. Dit concept wordt in deze folder uitgelegd.
Omdat de vernieuwing bij ons al eerder kwam, werd de structuur van onze lessentabellen in het eerste jaar
maar heel BEPERKT aangepast. Om de nieuwe eindtermen beter te kunnen realiseren, wordt er vanaf schooljaar 2020-2021 gevraagd dat de leerlingen van het 1ste jaar een eigen iPad meebrengen.
Die kan via de school aangekocht worden of geleased worden om de kosten te spreiden.
Met een individuele iPad kunnen wij uw kind nog beter op maat begeleiden




We hebben een sterke leerlingenbegeleiding, met aandacht voor elk kind. Met een aantal speciﬁeke
apps op de iPad kunnen we ook voor leerlingen met een zorgnood extra begeleiding bieden.
We ze en het toestel ook in voor diﬀeren a e van het studiepeil. Dit gebeurt in func e van de leerlingengroep én van individuele leerlingen die daar nood aan hebben.
Er was al veel aandacht voor ICT-integra e in de lessen, de iPad helpt onze leerlingen de digitale competen es bereiken, die in de nieuwe eindtermen zijn uitgeschreven.

We blijven uiteraard een spor eve campus, waar heel veel studierich ngen met sport gekoppeld kunnen worden en waar de sportafdeling al een goede reputa e en succesvolle oud-leerlingen hee .
Onze school is vooral bekend om de warme sfeer en de lage drempel tussen de leerlingen, het lerarenteam en
de direc e. Uw kind en zijn/haar toekomst zijn onze grootste zorg.
Als deze manier van opvoeden en omgaan met jongeren u aanspreekt, dan bent u bij ons aan het juiste adres:
Campus Minneplein Ieper, een groene campus aan de stadsrand, waar ruimte is om talenten te laten groeien.

Ann Dejaegher
Directeur
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Studierich ngen—bouwstenen
Zoveel mogelijk leerlingen moeten in de eerste graad de EINDTERMEN bereiken, die uitgeschreven zijn per vak.
Er zijn ook EINDTERMEN voor een aantal belangrijke thema’s, zoals bijvoorbeeld digitale vaardigheden, burgerschap en duurzaamheid.
Hier werken we aan in alle vakken van de ALGEMENE VORMING en in heel wat vakoverschrijdende PROJECTEN.
Sommige leerlingen hebben wat meer uitdaging nodig, daarom wordt er in een aantal klassen (A/C/D) in vele
lessen aan UITBREIDINGSDOELEN gewerkt, met verschillende niveau’s in de oefeningen.
Binnen onze TALENTENPAKKETTEN kunnen de leerlingen kennismaken met vakken die belangrijk zijn in de basisop es uit het 2de jaar en in de studierich ngen van de bovenbouw.
Tijdens het uurtje basisvorming van “Ac ef leren met ICT” worden aan alle leerlingen de vaardigheden aangeleerd
om (ook digitaal) te leren, te organiseren en te plannen.
Algemene vakken 27 u.
—> zie lessentabel 1A—1B
Talentenpakke en 4 u.
—> domeinen La jn (1A)
Moderne talen en Wetenschappen (1A)
Economie en IT (1A)
Sport (1A)
Maatschappij en Welzijn (1A en 1B)
STEM (1A en 1B)
Ac ef leren met ICT - basisvorming (1 u.)
Leerlingen kiezen een talentenpakket
voor 1 schooljaar, maar als dit tegenvalt
kan er na een rapportperiode gewisseld
worden.

—> Onze leerlingen werken met een iPad van
de school. In dit uurtje leren ze hoe ze
met de iPad, de digitale agenda en een
aantal digitale en papieren hulpmiddelen
optimaal kunnen studeren.
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Lessentabel 1ste jaar A-stroom
Algemene vakken

6

1e leerjaar

AV Wiskunde

5

AV Nederlands

4

AV Frans

3

AV Wetenschappen en techniek

3

AV Engels

2

AV Aardrijkskunde

2

AV Geschiedenis

1

AV Beeld en muziek

2

AV Sport en gezondheid

2

AV Economische geletterdheid

1

AV Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer

2

Totaal

27

Actief leren met ICT, basisvorming

1e leerjaar

Tijdens dit lesuur werkt de leerkracht ICT samen met iemand van de
leerlingenbegeleiding. De leerlingen leren een aantal digitale basisvaardigheden. Daarnaast leren ze hoe ze kunnen plannen, organiseren en studeren met behulp van hun iPad.
Er worden heel wat digitale technieken aangeleerd, maar ook het
werken met een kladschrift en het belang van schriftelijk oefenen
worden niet vergeten.

1

Totaal

1

Talentenpakket

1e leerjaar

Deze uurtjes versterken de voorbereiding van een studierichting en
laten leerlingen kennismaken met verschillende studiemogelijkheden. De verschillende pakketten vindt u op de volgende pagina’s.
De leerlingen kiezen in principe een pakket voor een volledig jaar,
volgens hun interesses. Door ons brede aanbod is het mogelijk om
van pakket te wisselen, als een jongere een andere studierichting
wil verkennen.

4

Totaal

4

Algemeen totaal

32

Talentenpakke en - eerste jaar A
Klas
1A

Vakken in talentenpakket
Latijn

Aantal uur
4

PLUS 2u. Sport (keuze: omnisport, specialisatie voetbal of tennis)

2*

of 1u. Actief leren met ICT * + 1u. Creatief met Frans

2*

of 1u. Taal en cultuur + 1u. Creatief met Frans *

2*

*Latijn PLUS = vrije keuze.

Klas
1C

Vakken in talentenpakket
Actief Leren met ICT

1

Creatief met Frans

1

Taal en cultuur (uitdieping Nederlands)

1

Vaardig in het Labo

1

Klas
1D

Aantal uur

Vakken in talentenpakket

Aantal uur

Sport (keuze: omnisport, specialisatie voetbal, dans of tennis)

2

Creatief met Frans

1

Vaardig in het Labo

1
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Talentenpakke en - eerste jaar A
Klas
1E

Vakken in talentenpakket

Aantal uur

Sport (keuze: omnisport, specialisatie voetbal, dans of tennis)

2

a) Techniek en Toekomst (robotica, programmeren,…) *

2*

b) Techniek en Gezin (koken, verzorging, …) *

2*

* In deze klas kiezen de leerlingen of ze willen kennismaken met technieken uit de STEM-sector
of technieken die bij het domein “Maatschappij en Welzjjn” (vroeger STV) horen.
De leerlingen in deze klas krijgen allemaal 1 uur “digitaal leren leren”

Klas
1F

Vakken in talentenpakket

Aantal uur

Actief leren met ICT

1

Vaardig in het Labo

1

a) Techniek en Toekomst (robotica, programmeren,…) *

2*

b) Techniek en Gezin (koken, verzorging, …) *

2*

* In deze klas kiezen de leerlingen of ze willen kennismaken met technieken uit de STEM-sector
of technieken die bij het domein “Maatschappij en Welzjjn” (vroeger STV) horen.
De leerlingen in deze klas krijgen allemaal 1 uur “digitaal leren leren”
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Lessentabel 1ste jaar B-stroom
Algemene vakken
AV PAV

1e leerjaar
13

AV Nederlands

(4)

AV Wiskunde

(4)

AV Natuur (wetenschappen)

(2)

AV Maatschappij (geschiedenis, burgerschap, …)

(2)

AV Ruimte (aardrijkskunde)

(1)

AV Frans

2*

AV Engels

2

AV Techniek (basisvorming)

3

AV ICT: digitaal leren leren.

1

AV Beeld en muziek

2

AV Sport en gezondheid

2

AV Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer

2

Totaal

27

Talentenpakket

1e leerjaar

Techniek –verkenning van verschillende beroepenvelden.

4*

Totaal

4 of 2

Studieboost basisgeletterdheid

1e leerjaar

Extra uitleg en begeleiding voor Nederlands, wiskunde en andere
basisvaardigheden.
Totaal

1*
1

Voor leerlingen met een taalachterstand, kan de klassenraad beslissen om een deel
van de lessen techniek of Frans te vervangen door extra Nederlands.
Op die manier kunnen de basisdoelen bereikt worden.
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Overzicht van het aanbod
Getuigschri basisonderwijs behaald?
Ja

Nee

Eerste leerjaar A
Je kiest voor extra leerstof in
alle vakken.

Eerste leerjaar B

Je kiest voor de basisdoelen
in alle vakken.

1A

1 A “uitbreiding”

1B

 In alle vakken wordt aan

 Alle les jden worden

 De opleiding is heel

uitbreidingsdoelen gewerkt.
 Er wordt minder jd genomen om de basisleerstof in te oefenen.
 Het vakkenpakket biedt
extra uitdaging.

gebruikt om de basisdoelen te bereiken.
 Er wordt meer jd gebruikt om de basisleerstof te herhalen.
 In sommige vakken krijgen leerlingen extra uitdaging.

prak jkgericht, algemene vakken gieten we in
projecten.
 Er wordt veel jd voorzien om belangrijke basisleerstof (vooral taal
en wiskunde) te oefenen, als het nodig is.



Klassen 1 A, 1 C en 1 D



Klassen 1 E en 1 F

Basisvorming 1A = 27 u.,
zie pagina 6.
Basisvorming Ac ef leren met ICT = 1 u.
werken aan planning, studeren en digitale basiskennis
Talentmodules = 4 u.,
zie pagina 7 en 8.
 1A “uitbreiding” bereidt
voor op de domeinen La jn
of Moderne Talen en Wetenschappen, met aangepaste talentmodules, die
de leerstof verrijken.
 Vanaf het 3de jaar kies je
voor een doorstromingsafdeling in het GO!atheneum.

10

Je kiest voor een prak sche
opleiding.

 1A bereidt voor op de domeinen Economie en IT,
Sport, Maatschappij en
Welzijn en Stemtechnieken.
 Vanaf het 3de jaar kies je
voor een vervolgopleiding
in het GO!atheneum of
GO!technisch atheneum.



Klassen 1Ba en 1Bb

Basisvorming 1B = 27 u.
zie pagina 9.
Studieboost 1u.
Talentenpakket techniek 4u.
 1B bereidt voor op een
beroepsopleiding binnen
de domeinen Maatschappij en Welzijn (Haarzorg,
Verzorging-voeding) en
Stem-technieken (Hout–
Elektriciteit).
 In 1B proef je van al deze
vakken. Na 2B volg je een
arbeidsmarktgerichte opleiding in het GO! technisch atheneum.

Talentmodules - bijzondere vakken
De leerlingen in de A-stroom krijgen allemaal dezelfde vakken in de basisvorming.
Het vakgericht onderwijs wordt regelma g afgewisseld met projecten, zodat alle nieuwe eindtermen bereikt kunnen worden.
In de klassen 1A-1C-1D ligt het lestempo wat hoger, de leerlingen krijgen er wat meer leerstof te verwerken. In deze klassen streven we ernaar om ook een aantal uitbreidingsdoelen te bereiken in de algemene
vakken. De talentenpakke en bieden extra voorbereiding op een “doorstromingsgerichte studierich ng”,
het vroegere ASO.
In de klassen 1E en 1F wordt er aandacht besteed aan het ontdekken en ontwikkelen van technische vaardigheden. Binnen de algemene vakken is er meer jd voor extra uitleg, omdat we voor de meeste leerlingen focussen op het behalen van de leerplandoelen. De leerlingen kiezen een pakket techniek volgens
hun voorkeur en kunnen verder ook kiezen tussen sport en ICT.
Een talentenpakket bestaat uit een aantal bouwstenen. Dit is normaal een keuze voor een volledig schooljaar, maar dit kan gewisseld worden op vraag van de ouders. De klassenraad kan ook een wissel adviseren
in func e van de talenten van de leerling.

Bouwsteen La jn (4u.)
Een taalvak met een sterke culturele component
In de Griekse en de Romeinse oudheid ontstonden de wortels van onze huidige beschaving.
Deze an eke culturen hebben nog steeds een grote invloed op de poli ek, rechtspraak, economie en het
onderwijs van de moderne maatschappij.
La jn is daardoor meer dan zo maar een taalvak: het is een vak waarbij het volledige brein en alle vaardigheden worden aangesproken. Naast de evolu e en de opbouw van de taal, leer je ook de cultuur kennen waar onze
eigen maatschappij nog al jd op gebaseerd is.
La jn is geen losse ﬂodder of een versteend curiosum: het is niet alleen het kader rond vakken als Frans en
geschiedenis, maar ook een rechtstreekse basis voor bijvoorbeeld rechten of geneeskunde.
Je leert verbanden zoeken tussen heel wat verschillende informa e.
Bombas sche verhalen over roem en eer worden afgewisseld met poë sche teksten over liefde en telkens zal je
elementen herkennen uit de eigen jd.
Bovenal leer je in La jn structureren, toepassen en out of the box denken:
het zijn deze eigenschappen die van een goede leerling een voortreﬀelijke student zullen maken.
La jn lee ! En al wie dat niet zou geloven, moet dit zeker zelf komen ontdekken!
La jn PLUS (+ Sport, + Ac ef Leren met ICT of + Crea ef met Frans)
Leerlingen die kiezen voor La jn kunnen tot 2u./week extra uitdagingen kiezen,
volgens hun eigen interesses en talenten.
Meer info in de lessentabel.
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Bouwsteen Ac ef leren met ICT (1u.)
Sinds het schooljaar 2012 - 2013 kiezen we in de 1ste graad resoluut voor méér ICT-integra e in de lessen.
Afstandslessen en de “digisprong” zijn nieuw voor vele scholen, maar
het vak Ac ef Leren met ICT bestaat in onze school al 10 jaar.
De digitale basisvaardigheden uit de nieuwe eindtermen worden aan
AL onze leerlingen aangeleerd.
Leerlingen met interesse in computers, programmeren en de digitale
beroepen van de toekomst kunnen dit nog verder uitdiepen in de
keuze-uren.

Actief leren met ICT = 10 jaar ervaring met Digisprong
In het uurtje basisvorming —> eindtermen rond digitale competen es
 Basisvaardigheden zoals tekstverwerking en het gebruik van een
rekenblad —> de leerlingenbegeleider helpt dit linken aan concrete
taken voor andere vakken.
 Leerlingen leren allerlei didac sch nu ge tools eﬃciënt benu en
(eﬃciënt gebruik van het leerpla orm, samenwerken via internet
met Google documenten, presenta es maken, …) en oefenen indien
nodig extra met een leerlingenbegeleider.
 Leerlingen leren de basisvaardigheden van programmeren .
 Er wordt ook veel aandacht besteed aan de minder leuke kanten van
internet en sociale media. We reiken onze leerlingen ook ps aan
om hun mediagebruik te leren doseren.
Doordat er in de basisvorming en in het klasuurtje met de leerlingenbegeleider voortdurend gelinkt wordt naar de
andere vakken, wordt er door de vakleerkrachten minder jd verloren met uitleg over de digitale kneepjes die we
voor het indienen van een taak of voor afstandsonderwijs nodig hebben
In de lessen “uitbreiding ac ef leren met ICT” —> ruimer en crea ever aanbod
 Ruimer aanbod van oefeningen rond programmeren.
 Gebruik van educa eve games om tegelijk met program
meren en wiskunde bezig te zijn.
 Crea evere toepassingen, waarbij de leerlingen moeten
bloggen, leren hoe ze een podcast of ﬁlmpjes en
fotoreportages kunnen maken,…
 Opdrachten (bvb. als voorbereiding van de studieuitstap
naar Parijs) waarbij Virtual Reality en Augmented Reality
een rol spelen.
 Bouwen van een website
 Aandacht voor het respecteren van privacy en auteursrechten bij al deze opdrachten.
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Bouwsteen Sport (2u.)
Sinds het schooljaar 2007-2008 hebben de GO! middenschool en het GO! atheneum een sportafdeling
uitgebouwd, die uniek is in onze regio. In het eerste jaar krijgen de leerlingen in totaal 4u. sport per week.
Sinds schooljaar 2019-2020 wordt ook een specialisa e voetbal
aangeboden, in nauwe samenwerking met KVK Westhoek.
Sinds september 2021 bieden we ook de specialisa e tennis aan, in september
2022 komt daar de specialisa e DANS bij.
De leerlingen kunnen ook nog steeds voor de omnisportopleiding kiezen.
Vraag gerust de afzonderlijke sport- en specialisa efolders.
In het eerste jaar kunnen de verschillende sportop es in 3 klassen gekozen
worden:
 In 1A La jn is er de mogelijkheid om extra Sport te kiezen;
 In 1D worden de leerlingen voorbereid op Moderne Talen
en Wetenschappen met op e Sport;
 In 1E wordt Techniek gecombineerd met de op e Sport.
Nieuw: in het tweede jaar kan in de Basisop e Sport tot 8u sport gekozen worden, (zie pagina 20).
In alle andere klassen is het mogelijk om de 2 keuze-uurtjes aan sport te besteden.
De vervolgopleidingen (niveau ASO en TSO) worden aangeboden in het GO! atheneum.
Deze studierich ngen bieden heel wat toekomstmogelijkheden: leerkracht LO, kinesist, brandweerman, redder,
leger en federale poli e, veiligheidsdiensten, gezondheidszorg, uitbater vrije jdssector, ....

UNIEKE AFDELING, VEELEISEND PROGRAMMA!

15 jaar sportafdeling
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Bouwsteen Crea ef met Frans (1u.)
Leerlingen die graag studeren en die graag willen doorstromen naar het hoger onderwijs (hogeschool of universiteit)
zullen in de toekomst een studierich ng in het GO! atheneum kiezen.
Om deze leerlingen goed voor te bereiden, willen we hen
extra uitdagingen en crea eve werkvormen aanbieden voor
Frans, Nederlands en wetenschappen.
Tijdens het uurtje Crea ef met Frans wordt er met de iPad
gewerkt.
Op die manier wordt het vak Frans aantrekkelijker gemaakt.
De leerlingen maken ﬁlmpjes, nemen dialoogjes op en oefenen hun spreekvaardigheid in het Frans zonder dat ze een
“klassieke spreekbeurt” voor de klas moeten geven.
Met Crea ef met Frans hebben de leerlingen ontdekt dat
Frans spreken ook leuk kan zijn.

Bouwsteen Taal en Cultuur (1u.)
Voor leerlingen die willen doorstromen naar de studiegebieden in het
Atheneum, volstaan de gewone lessen Nederlands vaak niet. Ze moeten een degelijke basis van zinsbouw en (school)woordenschat opbouwen, waar ze later de vruchten van zullen plukken bij de studie van
vreemde talen en bij het studeren van complexere cursussen.
In de klassen 1A en 1C kunnen de leerlingen ervoor kiezen om te werken aan de uitbreidingsdoelen van het vak Nederlands. Om het interessant te maken wordt ook de culturele kant van de taal meer uitgediept
en worden ook de digitale vaardigheden van de leerlingen aangescherpt.

Bouwsteen Vaardig in het Labo (1u.)
Ook voor de wetenschappen worden er mo verende ac viteiten georganiseerd:
prak sche proeven, onderzoeken in de natuur, opzoekwerk op de iPad.
De leerlingen krijgen de kans om in het labo crea ef met de leerstof aan de slag te gaan.
Onderzoeken, ontdekken, experimenteren zijn de basis voor interesse in de wetenschappen.
Door de crea eve aanpak wordt de leerstof tot leven gebracht en wordt studeren kinderspel.
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Bouwsteen Techniek en toekomst (2u.)
Bouwsteen Techniek en gezin (2u.)
In de klassen 1 E en F kunnen jongeren met een technische aanleg een ruim aanbod aan keuzevakken vinden.
Ook in deze klassen kan er gekozen worden voor 2 uur extra sport of 2 uur Ac ef Leren met ICT.
Uitleg over deze vakken kunt u vinden op pagina 12 en 13.
Om kennis te maken met STEM-technieken bieden wij het pakket “Techniek en Toekomst” aan, binnen het domein
Maatschappij en welzijn hebben we het vak “Techniek en Gezin”.
Met deze vakken willen we jongeren laten proeven van beroepen waarin heel veel tewerkstellings– en toekomstmogelijkheden bestaan.

Techniek en Toekomst
Kan gekozen worden als voorbereiding op de afdeling Elektriciteit, maar ook gewoon uit interesse, om kennis te
maken met technische beroepen.
Robo ca en programmeren

Duurzame technieken

Techniek en Gezin
Kan gekozen worden als voorbereiding op het domein Maatschappij en Welzijn (Sociaal technische wetenschappen), maar ook om kennis te maken met beroepen in de zorgsector,… of gewoon om te leren koken.
Gezins- en personenzorg
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Zuinig en gezond koken

Bouwsteen Proeven van technieken (4u.)
1B is een verademing
Had je het echt las g op school?
Vragen lezen en rekenen nog een serieuze inspanning?
Je gee het toch niet op?
Hier krijg je een nieuwe kans.
In het eerste leerjaar B nemen we de jd om in kleine
groepjes de draad weer op te nemen.
Ieder kind krijgt alle aandacht.
Deed je het goed in het bijzonder onderwijs, dan kun je
rus g verder gaan op weg naar het beroepsonderwijs.
De belangrijkste voorwaarde is dat je je inzet voor de lessen.
Niemand moet superslim zijn.
Iedereen moet wel erns g en beleefd meewerken.
Hier kun je heel wat leren, maar je mag vooral veel DOEN.
Er wordt immers een ruime waaier prak jkervaring
aangeboden binnen het vak techniek.
Daarvan krijg je 3 uur in de basisvorming,
en 4 uur in je keuzepakket.
We steken de handen uit de mouwen en maken kennis
met vele verschillende beroepen in onze techniekprojecten.

In 2B kun je kiezen uit 2 domeinen:
Stem-technieken: Elektriciteit - Hout
Maatschappij en Welzijn: Haarzorg - Verzorging/Voeding

Vanaf het 3de jaar kies je je favoriete vak,
dus Elektriciteit, Hout, Haarzorg of Verzorging/Voeding.
Dan ben je op het juiste spoor om grondige beroepskennis
op te doen, die je kunt afronden met een specialisa ejaar.
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Basisopties 2de jaar - bouwstenen
Net zoals in het eerste jaar moeten de leerlingen een aantal EINDTERMEN bereiken, die uitgeschreven zijn per vak
en/of rond belangrijke thema’s, zoals bijvoorbeeld digitale vaardigheden, burgerschap en duurzaamheid.
In de hele eerste graad werken we hieraan in BASISVORMING en in heel wat vakoverschrijdende PROJECTEN.
In het tweede jaar maken de leerlingen al een eerste studiekeuze: ze kiezen een BASISOPTIE, waar bepaalde
vakken en vaardigheden meer in de kijker staan.
Nieuw sinds de onderwijshervorming: de nieuwe “basisop es” bieden in veel gevallen bredere mogelijkheden
voor de keuze van het verdere studieverloop dan vroeger. Dit wordt verder —bij elke basisop e—uitgelegd.

Algemene vakken of basisvorming
25 u. in 2A
20 u. in 2B
—> zie lessentabellen 2A en 2B
Basisopties: 5u. in 2A en 10u. in 2B
—> domeinen Klassieke Talen (2A)
Moderne talen en Wetenschappen (2A)
Economie en Organisatie (2A)
Sport (2A)
Maatschappij en Welzijn (2A en 2B)
STEMtechnieken (2A en 2B)

Keuzevakken 2u of remediëring 2u
Met deze 3 bouwstenen kunnen alle studierichtingen die we in het verleden aanboden samengesteld worden, ons aanbod blijft ongewijzigd.
Voor het 2de jaar veranderen de benamingen, het
brede aanbod is ongewijzigd.
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2A: keuze uit extra Sport of Actief leren
met ICT voor alle klassen.
2B: extra uren praktijk: uitdieping volgens
eigen keuze.
Het keuzepakket kan wegvallen voor “remediëring
van de basisvorming” indien nodig.

Lessentabel 2de jaar A-stroom
Algemene vakken - basisvorming

2de leerjaar

AV Wiskunde

4

AV Nederlands

4

AV Frans

3

AV Wetenschappen

2

AV Techniek

2

AV Engels

1

AV Aardrijkskunde

1

AV Geschiedenis

2

Project burgerschap

1

AV Beeld

1

AV Sport en gezondheid

2

AV Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer

2

Totaal

25

Basisoptie

2e leerjaar

Op de volgende pagina’s vindt u de uitleg over de vakken in onze
verschillende basisopties. Deze vakken vormen de eerste stappen
naar een “studierichting” , maar de keuze is nog niet definitief en
laat zoveel mogelijk keuzes voor het 3de jaar over.

5

Totaal

5

Keuzevakken of remediëring

2e leerjaar

Onze school is sterk in ICT en in Sport.
Wij bieden de leerlingen de kans om dit onderdeel van hun basisvorming te versterken met de keuzevakken “Actief leren met ICT” ,
“omnisport “, “specialisatie voetbal”, “specialisatie dans” of
“specialisatie tennis”.
Als de klassenraad merkt dat voor de basisvakken onvoldoende gewerkt wordt, kunnen de keuzevakken (volgens het decreet onderwijshervorming) vervangen worden door verplichte remediëring.

2

Totaal

2

Algemeen totaal

32
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Basisopties in 2 A
Klas
2A

Basismodule Klassieke talen

Aantal uur

Latijn + kennismaking met Grieks en Griekse cultuur

5

Keuzepakket:
Actief Leren met ICT, Omnisport, specialisatie voetbal, dans of tennis

2

De klassenraad kan beslissen om (tijdelijk of permanent) de keuze-uurtjes te vervangen door
extra ondersteuning voor een of meer hoofdvakken indien remediëring op vrijwillige basis niet
voldoende is.
Logische vervolgstudies: een doorstromingsrichting (ASO) met Latijn, maar ook alle andere ASOrichtingen kunnen. Verder studeren aan universiteit of hogeschool is de bedoeling.

Klas

Basismodule Moderne Talen en Wetenschappen

Creatief met Frans
Uitbreidingsdoelen Engels
2 C en D
Taal en cultuur
Vaardig in het Labo (wetenschappen)
Keuzepakket: 2C: Actief Leren met ICT
2D: Omnisport, specialisatie voetbal, dans of tennis

Aantal uur
1
1
1
2
2

De klassenraad kan beslissen om (tijdelijk of permanent) de keuze-uurtjes te vervangen door extra ondersteuning voor een of meer hoofdvakken indien remediëring op vrijwillige basis niet voldoende is.
Logische vervolgstudies: een doorstromingsrichting (ASO) naar keuze, ook Economie kan nog.
Verder studeren aan universiteit of hogeschool is de bedoeling.

Klas
2E

Basismodule Sport

Aantal uur

Omnisport
Wetenschappen in functie van Sport en Gezondheid

4
1

Keuzepakket:
Actief Leren met ICT, Omnisport, specialisatie voetbal, dans of tennis

2

De klassenraad kan beslissen om (tijdelijk of permanent) de keuze-uurtjes te vervangen door extra ondersteuning voor een of meer hoofdvakken indien remediëring op vrijwillige basis niet voldoende is.
Logische vervolgstudies: een studierichting met gemengd karakter (TSO) naar keuze, er wordt
vooral voorbereid op TSO Sport.
Verder studeren aan een hogeschool (sportleraar, kinesist, verpleegkunde,...) is de bedoeling.
Doorstromen naar de arbeidsmarkt (bij voorkeur na een 7de jaar) kan ook.
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Basisopties in 2 A
Klas

2F

Basismodule Economie en organisatie

Aantal uur

Het belangrijkste “vak” is economie.
In activerende projecten wordt gewerkt rond basisvaardigheden economie, de
wereld van consument en ondernemingen, de rol van de overheid.
In deze lessen wordt ook aan de ICT-vaardigheden van de leerlingen gewerkt.

5

Keuzepakket: Actief Leren met ICT, Omnisport, specialisatie voetbal, dans of tennis

2

De klassenraad kan beslissen om (tijdelijk of permanent) de keuze-uurtjes te vervangen door extra ondersteuning voor een of meer hoofdvakken indien remediëring op vrijwillige basis niet voldoende is.
Logische vervolgstudies: dit is de ideale voorbereiding op Bedrijfseconomie en organisatie, maar ook de
doorstromingsrichting (ASO) Economie is—door diffentiatie en projectwerk—zeker mogelijk.
Verder studeren aan universiteit of hogeschool is afhankelijk van de inzet en de keuze in het 3de jaar.

Klas

2G

Basismodule STEM-technieken

Aantal uur

De leerlingen werken aan hun technische capaciteiten, onderzoeken technische
systemen en leren technische problemen oplossen.
In onze school wordt dit vooral gekoppeld aan vakinhouden rond elektriciteit en
mechanica.

5

Keuzepakket: Actief Leren met ICT, Omnisport, specialisatie voetbal, dans of tennis

2

De klassenraad kan beslissen om (tijdelijk of permanent) de keuze-uurtjes te vervangen door extra ondersteuning voor een of meer hoofdvakken indien remediëring op vrijwillige basis niet voldoende is.
Deze leerlingen houden van de praktische aanpak en hebben logisch inzicht.
De studierichting Elektrotechnieken (Duurzame Energie) biedt een mooi toekomstperspectief, maar ook andere praktische TSO-richtingen zijn mogelijk.
Voor hogere studies kies je best een hogeschool, omdat de opleiding daar praktischer is.
Deze leerlingen kunnen na het secundair onderwijs ook op de arbeidsmarkt terecht, waar men constant op
zoek is naar technische profielen.

Klas

2H

Basismodule Maatschappij en Welzijn
De leerlingen werken rond het belang van gezondheid en het ontwikkelen van een
gezonde levensstijl, binnen dit thema krijgen ze ook kooklessen.
Ze onderzoeken het gedrag van de mens in zijn omgeving en werken aan hun sociale vaardigheden.
Keuzepakket: Actief Leren met ICT, Omnisport, specialisatie voetbal, dans of tennis

Aantal uur
5

2

De klassenraad kan beslissen om (tijdelijk of permanent) de keuze-uurtjes te vervangen door extra ondersteuning voor een of meer hoofdvakken indien remediëring op vrijwillige basis niet voldoende is.
Deze leerlingen houden van de praktische aanpak, maar zetten zich ook in voor wetenschappen.
De studierichting Maatschappij en Welzijn biedt een mooi toekomstperspectief, maar ook Bio-esthetiek
(schoonheidszorgen) en ASO Humane Wetenschappen zijn goede keuzes in het 3de jaar.
Je wordt voorbereid om met mensen te werken en hen op allerlei domeinen met de beste zorgen te omringen. Voor hogere studies kies je best een hogeschool, omdat de opleiding daar praktischer is.
Je kan er kiezen voor opleidingen in de zorg (verpleging, verzorging, sociaal werk) en onderwijs. Deze leerlingen kunnen na het secundair onderwijs ook op de arbeidsmarkt terecht, waar een grote vraag is naar
deze beroepsprofielen.
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Lessentabel 2 B
Algemene vakken
AV PAV

2de leerjaar
10

AV Nederlands

(3)

AV Wiskunde

(3)

AV Natuur (wetenschappen)

(1)

AV Maatschappij (geschiedenis, burgerschap, …)

(2)

AV Ruimte (aardrijkskunde)

(1)

AV Frans

2

AV Engels

1

AV Techniek

2

AV Beeld

1

AV Sport en gezondheid

2

AV Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer

2

Totaal

20

Basisopties

2de leerjaar

Keuze: Maatschappij en Welzijn
—> Hierin zit lichaamszorg/haarzorg/lifestyle en voeding

10

OF Stemtechnieken
—> Hierin zit hout/bouw/elektriciteit
De leerlingen krijgen projecten waarin een mix van deze
onderwerpen aan bod komt.
Totaal

10

Keuzevakken OF remediëring

2de leerjaar

De leerlingen kiezen 2u extra van een praktijkvak dat ze willen uitdiepen.
Keuze uit: stemtechnieken
haarzorg
voeding

2

Opgelet: indien de basisvorming niet vlot verloopt, kan de klassenraad ook beslissen om deze uren te besteden aan remediëring.
Totaal

22

2

10 troeven van GO! middenschool Ieper
1.

Wij zorgen voor een goede voorbereiding op
hogere studies door het leveren van kwaliteitsonderwijs. Hiervoor gebruiken wij moderne didac sche middelen die de lessen
voor de jongeren aantrekkelijk maken.
De iPad maakt de lessen interac ef, door de
digisprong kan die nu ook GRATIS in bruikleen
gegeven worden aan de leerlingen.

2.

Talentontwikkeling via unieke keuzevakken
is niet nieuw voor onze school. Voor ons is de
onderwijshervorming geen proefproject, we
hebben hier al jaren ervaring mee. Jongeren
uitdagen met moderne leerinhouden en
unieke vakken, daar zijn we sterk in.

3.

We streven ernaar iedereen zo ver mogelijk vooruit te helpen, door goede studiebegeleiding en
studiemethodetraining. In de leerlingenbegeleiding wordt volgend jaar extra ingezet op het “leren
leren” in een digitale school. Er wordt ook gewerkt aan leren plannen en zelfredzaamheid.

4.

Leerlingen moeten graag naar school komen.
De leerkrachten werken aan een posi eve en mo verende sfeer met duidelijke en goede afspraken in
verband met orde en tucht.

5.

Wij staan garant voor een veilig en geborgen klimaat waar leerlingen op de voet gevolgd worden, waar
rekening gehouden wordt met ieders persoonlijkheid.

6.

Wij bieden een gecoördineerde aanpak van pestgedrag, faalangst, gedragsmoeilijkheden en werken
aan de weerbaarheid van onze jonge eners. We besteden ook aandacht aan mediawijsheid en veilig
online gedrag.

7.

Wij zijn een open school waar ouders heel gemakkelijk contact krijgen met direc e en leerkrachten:
om een afspraak te maken volstaat een telefoontje.
De leerkrachten zijn bereikbaar via Smartschool, via Skore kunt u op elk moment de puntenboeken
inkijken om de resultaten van uw kind te volgen.

8.

Wij zijn geen grote school, we tellen geen duizend leerlingen. Hierdoor krijgen de leerlingen een grote
betrokkenheid bij het schoolgebeuren.
De leerlingenraad, die een volwaardig adviesorgaan is in onze school, is hiervan een mooi voorbeeld.

9.

Wij bieden leerlingen een ruime studiekeuze aan. Voor elke studierich ng in de GO! middenschool is er
een vervolgopleiding in het GO! atheneum of het GO! technisch atheneum.

10.

Wij spelen in op de leefwereld van de leerlingen door regelma g in projectvorm te werken rond
actuele thema’s (vb. gezondheidsdag, mediawijsheid, burgerschap, samenleven en ondernemen, …).
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Leerlingenbegeleiding
STERK IN STUDIEBEGELEIDING EN LEERLINGENBEGELEIDING
Preven e van leerproblemen
Elke leerling krijgt in het eerste jaar extra begeleiding bij het ‘leren leren’.
Dit gebeurt door studie ps mee te geven, een studieplanning op te maken, concrete vragen bij een vak te
beantwoorden. Als er een leerstofdeel niet begrepen werd, of als een leerling langdurig ziek was, kunnen
de ouders inhaallessen aanvragen voor alle vakken.
Leerlingen met leerproblemen als dyslexie, dyscalculie, A.S.S, AD(H)D, … kunnen rekenen op de nodige begeleiding, gelieve ons zo snel mogelijk de a esten en handelingsplannen uit de basisschool te bezorgen.
Daarna kan onze “coördinator leerstoornissen” (dhr. Pauwels) in overleg met leerling en ouders in een
individuele afsprakennota opmaken. Op die manier weten de collega’s welke hulpmiddelen het best werken voor uw kind.
Preven e van pest- en gedragsproblemen
In het klasuurtje wordt er jd genomen om probleempjes in de klas uit te praten, en wordt er gewerkt aan
“execu eve vaardigheden” die belangrijk zijn om tot
leren te komen. Voor volgend schooljaar wordt dit een
extra aandachtpunt in onze school.
Tijdens projectdagen worden allerlei ac viteiten georganiseerd om pest- en puberprobleempjes te voorkomen.

En als er toch problemen zijn?
De leerlingen kunnen bij onze leerkrachten steeds een luisterend oor vinden, sommige problemen worden
via de klasleraar gemeld aan de “cel leerlingenbegeleiding”. Dit is een groep leerkrachten die regelma g
samenkomt met direc e en CLB, om te overleggen over mogelijke hulp voor de leerling. Zij zijn onze interne leerlingenbegeleiders, die de leerling door middel van gesprekken proberen te helpen.

Ook bij CLB Connect kan uw kind steeds terecht!
Als er erns ge problemen zijn, wordt het CLB ingeschakeld.
Via de cel leerlingenbegeleiding werken we nauw samen met het CLB om pestproblemen, leerproblemen
en allerlei andere problemen zo snel mogelijk op te lossen.
Ouders kunnen het CLB contacteren via het algemeen nummer (050/44.50.10), op afspraak kunt u terecht
in het CLB-gebouw op onze campus: CLB Connect, Minneplein 42, 8900 Ieper
Het CLB is een door de overheid geﬁnancierde dienst waarop leerlingen, ouders en de school een beroep kunnen doen voor informa e, hulp en begeleiding.
Het CLB waakt over het welbevinden van leerlingen en speelt een belangrijke rol bij de contacten tussen leerlingen, ouders de school en welzijns– en gezondheidsinstellingen.
In het CLB Westhoek werken verschillende disciplines samen in een team: een arts, een psychopedagogisch consultant (psycholoog [ortho-]pedagoog), een maatschappelijk werker en een verpleegkundige.
Jongeren kunnen ook rechtstreeks contact opnemen via de CLB-chat.
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Zorg op school
Leerlingen met een leerstoornis of andere beperkingen kunnen in onze school op extra begeleiding en
ondersteuning rekenen.
In overleg met een coördinator leerstoornissen, wordt een plan van aanpak voor elke leerling uitgewerkt, met middelen die de leerling best kunnen helpen: meer jd bij toetsen, vooraf meegeven van leesteksten, gebruik van digitale hulpmiddelen,…
Indien een leerling een andere beperking hee , wordt er door de direc e en leerlingenbegeleiding in overleg met de
ouders en het CLB gezocht naar oplossingen die uw kind helpen en haalbaar zijn voor de school.
Belangrijk: geef bij inschrijving of aanmelding van uw kind de nodige informa e mee en bezorg ons eventuele a esten, zodat eventuele begeleiding zo vlot mogelijk opgestart kan worden.

M-decreet

Ouders die een kind met een (gemo veerd) verslag M-decreet willen
inschrijven in GO! middenschool Ieper, nemen best ten laatste eind mei
al contact op met de school.
Om begeleiding en ondersteuning prak sch te kunnen regelen, wordt de
aanvraag best jdig besproken, er moet immers voor elk kind een plan
op maat gemaakt worden.
Hiervoor moet een overleg gepland kunnen worden.

Dyslexieproject
Sinds 2012 worden ALLE Ieperse scholen – zowel uit het GO! als het vrij onderwijs - ondersteund door de lokale Rotary serviceclub, met laptops en so ware die het mogelijk moet maken voor kinderen met dyslexie om vlo er de
lessen te kunnen volgen.
Werken met een aangepast so warepakket kan het verschil maken voor personen met een leerstoornis, hun achterstand bij het verwerken van de leerstof verminderen en hun kansen voor de school- en arbeidscarrière verbeteren.
Ouders kunnen met een dyslexie-a est gra s de digitale versie van leerboeken aanvragen via ADIBIB, er kan ook
gra s so ware aangevraagd worden.
Wij moedigen de leerlingen aan om dyslexieso ware op de iPad te gebruiken, om op een nog eenvoudiger manier
aanpassingen voor dyslexie te kunnen uitvoeren.
Met de toegankelijkheidsso ware van de iPad kunnen de Adibib-boeken, de digitale cursussen van de leerkrachten
en zelfs teksten op websites voor de leerling voorgelezen worden. Er kan indien nodig nog aangevuld worden met
Alinea So ware.
Er kan ook een spellingscontrole uitgevoerd worden op zelfgetypte teksten en taken, zodat hij/zij maximaal ondersteund wordt.
In overleg met de coördinator leerstoornissen krijgt elke leerling met dyslexie een pakket maatregelen voorgesteld
dat het best bij zijn/haar studieproﬁel past. Dit wordt ook regelma g geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.
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Prak sch
Schooluren
1ste uur:
2de uur:

8.30 u. - 09.20 u.
9.20 u. - 10.10 u.
Pauze
3de uur: 10.20 u. - 11.10 u.
4de uur: 11.10 u. - 12.00 u.
Middagpauze
5de uur: 12.50 u. - 13.40 u.
6de uur: 13.40 u. - 14.30 u.
Pauze
7de uur: 14.40 u. - 15.30 u.
8ste uur: 15.30 u. - 16.20 u.
's Morgens zijn de leerlingen om 8.25 u. aanwezig.
Op woensdag eindigen de lessen om 12 u.

Avondstudie - Examenstudie
Er is mogelijkheid tot avondstudie op maandag, dinsdag en donderdag tot 17.30 u.,
op vrijdag tot 17 u. Tijdens de examens is er mogelijkheid tot studie onder toezicht.
Op maandag, dinsdag en donderdag is dit tot 17 u., op vrijdag tot 15.30 u.

Schoolrestaurant
Voor € 4,90 kan er een warme maal jd genu gd worden.
Leerlingen kunnen hun lunchpakket gra s opeten in het schoolrestaurant.
Zij kunnen, indien gewenst, soep verkrijgen aan € 0,60.
Voor de maal jden is er een systeem van voora etaling en reservering, de bestelde maal jden
worden aangeleverd door onze eigen traiteurdienst, van Slagerijschool Diksmuide.

Internaat
Onze school werkt samen met het internaat van
GO!scholengroep Westhoek in Diksmuide.
Voor meer informa e:
Internaat aan de ijzer
Kaaskerkestraat 22 te 8600 Diksmuide
051/51 92 61 - 0497/43 05 50
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Schoolbenodigdheden
Werkboeken worden via de school aangekocht en zijn in de schoolrekening inbegrepen.
Atlassen en woordenboeken zijn in de klas beschikbaar, zodat je minder zware boekentassen heen en
weer moet sleuren. Elke leerling moet een kluisje huren om persoonlijke zaken achter slot op te bergen.

De schoolrekening: haalbaar bedrag—gra s iPad
In het secundair onderwijs wordt voor het eerst een SCHOOLREKENING meegegeven.

In onze school worden grote inspanningen geleverd om
herbruikbare materialen gra s ter beschikking te stellen
(materiaalkoﬀers, oefenpoppen voor haarzorg, boeken in de
schoolbibliotheek, atlassen en woordenboeken in de klassen)
of te verhuren (kastjes voor persoonlijke spullen).
Ook de iPads van de school worden GRATIS in bruikleen gegeven, de ouders betalen enkel € 40 verzekering.
Voor volgend schooljaar is dit voor alle leerlingen mogelijk,
omdat we nu extra geld ontvingen voor de DIGISPRONG.
Materiaal dat niet hergebruikt kan worden (T-shirt voor de lessen lichamelijke opvoeding, invulboeken,
fotokopieën, …), wordt tegen kostprijs aangerekend op de schoolfactuur.
U hoe geen schoolboeken te bestellen bij een afzonderlijke ﬁrma, de school doet dit zelf.
Opgelet: omstreeks 25 augustus wordt er jaarlijks een a aalmoment voor boeken en iPads georganiseerd, het juiste moment wordt in juli doorgestuurd naar alle ingeschreven leerlingen.
In onze school werden heel wat handboeken vervangen door (gra s) digitale cursussen.
Dit is een stap die wij noodzakelijk achten, omdat we op een kwaliteitsvolle wijze willen werken aan de
digitale vaardigheden van de leerlingen én omdat we met de iPad meer kunnen inze en op diﬀeren a e
volgens het niveau van uw kind.
We hebben dus ﬂink gesnoeid in het aantal handboeken dat gebruikt wordt in onze school, zodat de kost
voor boeken en fotokopieën lager wordt.
Er wordt vooral gewerkt met eigen cursusmateriaal en digitale oefeningen op verschillende niveau’s, de
lessen worden een evenwich ge mix van digitaal en papier.
Hierdoor is het totaalbedrag van een schoolfactuur vrij laag. We sturen deze factuur in 1 keer, maar een
gespreide betaling is al jd mogelijk.
De oudervereniging zorgt ook voor ﬁnanciële ondersteuning bij uitstappen en projecten, waardoor ook
deze kosten beperkt kunnen blijven
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Contact - Inschrijven

GO! middenschool Ieper
Plumerlaan 24 - 8900 Ieper
Tel 057 20 00 38
info.ms@campusminneplein.be
www.msieper.campusminneplein.be

GO! middenschool Ieper
Sportafdeling Campus Minneplein GO! Ieper

Inschrijven/aanmelden kan digitaal, via de website.
Vanaf maart organiseren we ook rondleidingen
op zaterdagvoormiddag en woensdagnamiddag,
enkel na afspraak.
Inchrijven kan in de ZOMERVAKANTIE
van 1 tot 7 juli en vanaf 16 augustus 2022,
telkens van 9u tot 12u en van 13u tot 16u
(na afspraak via 057/200038)
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