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Visie van de school
Het GO! Secundair Onderwijs Lennik staat voor een familiale,
warme campusschool.
Het primair doel van onze school is kwalitatief onderwijs bieden
en de competenties van onze leerlingen verhogen om hen zo
optimaal voor te bereiden op de maatschappij van de toekomst.
Verantwoordelijke en geëngageerde jongeren met respect voor
de anderen en de omgeving vormen is onze hoofdtaak. Wij staan
voor een gedreven innovatieve en creatieve organisatie,
geëngageerd om het beste te halen uit elk talent, en klaar voor
een snel veranderende omgeving.
We hechten veel belang aan de ontplooiing en het welbevinden
van de leerlingen en leerkrachten. Een gemotiveerd, betrokken
en competent team is een onontbeerlijke factor voor de realisatie
van onze doelstellingen.
Het team van GO! Secundair Onderwijs onderschrijft deze visie
volmondig en vertaalt deze dagelijks in zijn werking.

Studierichtingen
Het GO! Secundair Onderwijs Lennik biedt volgende onderwijsvormen aan:
A-stroom
De meeste leerlingen uit het 6de leerjaar basisonderwijs gaan naar het 1ste leerjaar
van de A-stroom. Je krijgt er les van verschillende leerkrachten. Er wordt verder
gebouwd op de leerstof uit het basisonderwijs. Er wordt van jou verwacht dat je
leert zelfstandig te werken, onder begeleiding van jouw leerkrachten natuurlijk.
B-stroom
Het eerste leerjaar B is bedoeld voor kinderen die het wat moeilijker hadden in het
basisonderwijs of kinderen die de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt en niet
geslaagd zijn in het basisonderwijs. Wie slaagt in het eerste leerjaar B kan
overstappen naar het tweede beroepsvoorbereidend leerjaar of naar het eerste
leerjaar A.
Algemeen Secundair Onderwijs (ASO)
In deze onderwijsvorm krijg je een brede theoretische vorming die je niet
rechtstreeks voorbereidt op een beroep. Kiezen voor het ASO = kiezen om verder
te studeren na het secundair want de bedoeling van deze studierichtingen is je
voor te bereiden op hoger onderwijs. Je krijgt er enkel algemene vakken.
De benamingen van de studierichtingen geven de belangrijkste klemtonen aan.
Beroeps Secundair Onderwijs (BSO)
BSO bereidt leerlingen voor op de arbeidsmarkt. Het aantal algemene vakken is
beperkt. Na een 7de leerjaar behalen zijn ook een gehomologeerd getuigschrift van
secundair onderwijs dat hen toelaat om hogere studies te volgen.
1ste graad

2de graad

A-stroom, 1 leerjaar
A-stroom, 2de leerjaar
• Economie en organisatie
• Maatschappij en welzijn
• STEM-wetenschappen
ste

B-stroom, 1ste leerjaar
B-stroom, beroepsvoorbereidend
leerjaar
• Economie en organisatie/ STEMtechnieken (hout)/ STEMtechnieken (agro)
• Economie en organisatie/ STEMtechnieken (hout)/ Kunst en
creatie
• Economie en organisatie/
maatschappij en welzijn/ STEMtechnieken (agro)
• Economie en organisatie/
maatschappij en welzijn/ Kunst
en creatie

3de graad

ASO, 1 en 2 leerjaar
• Humane
Wetenschappen
• Wetenschappen
• Voorbereiding
Economie
BSO, 1ste en 2de leerjaar
• Verzorgingvoeding
• Kantoor
• Hout
ste

de

BSO, 1ste en 2de
leerjaar
• Kantoor
• Verzorging

Dagindeling

8u35 – 9u25
9u25 – 10u15
10u15 – 11u05
11u05 – 11u15
11u15 – 12u05
12u05 – 12u55
12u55 – 13u45
13u45 – 14u35
14u35 – 15u25

1ste lesuur
2de lesuur
3de lesuur
pauze
4de lesuur
5de lesuur
pauze
6de lesuur
7de lesuur

Lessentabellen
Lessentabel eerste graad A-stroom, eerste leerjaar
Eerste leerjaar A
Studiegebied: A-stroom
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2

Totaal aantal lestijden = 32

Lessentabel eerste graad B-stroom, eerste leerjaar
Eerste leerjaar B
Studiegebied: B-stroom
Vakkencluster STEAM
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Project Algemene Vakken (inclusief Explo)

5
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Actief burgerschap
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PAV (inclusief Explo)
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Keuzemodule - carrousel

2

Totaal aantal lestijden = 32

Bereikbaarheid

Te voet of met de fiets/bromfiets
De leerlingen komen binnen langs de Frans De Voghellaan nr. 16.
Er is een fietsenstalling voorzien.

Met de auto
De leerlingen komen binnen langs de Frans De Voghellaan nr. 16.
Er is parkeerruimte langs de Frans De Voghellaan. De parking is enkel toegankelijk
voor personeelsleden.

Met de lijnbus
Voor actuele informatie kan u de website www.delijn.be raadplegen.
Abonnement van De Lijn: 070/220 200.

Inschrijvingen

Opgelet: voor de inschrijvingen van leerlingen in 1A en 1B verwijzen we graag
naar de brochure in verband met de aanmeldingsprocedure of aanmelden.school
Je meldt je digitaal aan tussen maandag 30 maart 2020 (vanaf 14u) tot en met
vrijdag 24 april 2020 (14u). Op 7 mei 2020 ontvang je een mail met het resultaat
van je aanmelding. Inschrijven in de school kan dan vanaf woensdag 13 mei 2020
tot vrijdag 5 juni 2020.
Binnen deze periode wordt voorrang voorzien voor broers en zussen van leerlingen
die nu ingeschreven zijn in de secundaire school (ook stiefbroers en –zussen,
halfbroers en –zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen hebben
voorrang). Er is ook voorrang voor kinderen van personeel van de secundaire
school.
Hulp nodig bij het aanmelden? Contacteer ons en wij maken graag een afspraak
met jou.
Leerlingen
die
starten
in
het 2e tot
en
met
6e jaar
secundair
onderwijs schrijven zich rechtstreeks in de school in na 5 juni 2020. Je
contacteert de school hiervoor rechtstreeks.
Op afspraak tijdens de schooluren: van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00
(niet op woensdag).
Tijdens de zomervakantie: tot en met 3 juli en vanaf 17 augustus: van 9u00 tot
12u00 en van 13u00 tot 16u00 (niet op woensdag).
Inschrijven kan na afspraak op 02/532 45 18.
Indien bovenstaande momenten niet mogelijk zijn voor u, maken wij graag een
afspraak op een beter geschikt moment.
Formaliteiten bij de inschrijving
•
•

Bij de inschrijving van een minderjarige is de aanwezigheid van één van de
ouders vereist.
Gelieve bij de inschrijving volgende documenten mee te brengen:
oriënteringsattest van het vorige schooljaar, rapport van het vorige
schooljaar, identiteitskaart.

