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Geachte ouder
Beste leerling
Vakmanschap en creativiteit typeren campus Heule. Innovatieve studierichtingen
met hoge tewerkstellingskansen zoals Multimedia, Drukken, Printmedia,
Techniek-Wetenschappen en Podiumtechnieken maar ook Elektriciteit, Bouw, Auto en
Schilderen en Decoratie worden hier aangeboden.
Jongeren opleiden, rekening houdend met de problemen waarmee zij geconfronteerd
worden is niet meer eenvoudig of vanzelfsprekend. Athena campus Heule kan rekenen
op kwaliteitsvolle leerkrachten en medewerkers die dagelijks klaarstaan om hen op te
leiden en te begeleiden in hun onderwijsloopbaan. Wij willen voor hen een warme school
zijn, een school die de leerlingen kent, een school die de leerlingen ondersteunt als het
even wat moeilijker gaat. Om die doelstellingen te realiseren kan de school beroep doen
op enkele troeven. Een degelijk en modern uitgerust machinepark zorgt ervoor dat de
leerlingen voorbereid zijn op het bedrijfsleven. Een gemotiveerd, hoog gekwalificeerd
team en een deskundig georganiseerde leerlingenbegeleiding sturen niet alleen het
leer- maar ook het opvoedingsproces.
Een diploma halen is meer dan ooit een voorwaarde om op een succesvolle wijze te
kunnen slagen in de maatschappij. Een school vinden die past bij uw kind, die oog
heeft voor de kwaliteiten en talenten, en ook rekening houdt met alle andere individuele
aspecten, zodat uw kind graag naar school gaat, is geen evidentie. Athena campus Heule
is het gepaste antwoord op al uw vragen, en biedt een kansrijke omgeving voor een
succesvolle schoolcarrière. We zorgen voor een traject op maat van elke leerling!
Jezelf zijn, op een toffe manier, samen met je vrienden, en zo werken aan je persoonlijkheid, dat is waar athena voor staat en gaat. Als kennismaking met onze school bieden we
u graag deze infobrochure aan. Uit naam van ons voltallig schoolteam heten we al onze
toekomstige leerlingen en hun ouders van harte welkom.
Zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Athena: wijs onderwijs!

Wouter Van Hoorne
Directie athena campus Heule

ATHENA CAMPUS HEULE:
WIE ZIJN WE EN WAT DOEN WE?
Campus voor makers
Wie studeert op de campus voor makers houdt alle opties open. Onze afgestudeerden stromen door naar
hogescholen en behalen er hun bachelor of komen terecht op de arbeidsmarkt na hun 7de specialisatiejaar.
Vakmanschap en creativiteit typeren campus Heule. Innovatieve studierichtingen met hoge tewerkstellingskansen zoals Multimedia, Drukken, Printmedia, Podiumtechnieken maar ook Elektriciteit, Bouw, Auto en
Schilderen en Decoratie worden hier aangeboden. We creëren een traject op maat voor elke leerling.

Een dynamische school in volle bloei
Athena campus Heule leeft. Dankzij de steun en het vertrouwen van de ouders mogen we dag na dag circa
300 leerlingen verwelkomen. Dit maakt ons tot een middelgrote school, waar directie en personeel elke
leerling nog bij naam kennen, en we uw kind op een gerichte wijze kunnen begeleiden.

Een open campus met een nieuwbouw
Gelegen niet ver van het station van Kortrijk en Bissegem (of makkelijk te bereiken per bus) biedt onze school
de nodige rustige, geborgen omgeving. Dankzij verscheidene groene zones verspreid over de campus,
verschillende speelplaatsen, en een ruime eetzaal, vormt athena campus Heule de ideale leeromgeving waar
uw kind graag naar school zal gaan.

Een open school waar je jezelf mag zijn
Als GO!-school focussen we integraal op de persoonlijkheidsontwikkeling van uw kind. Via wederzijds
respect werken leerlingen en leerkrachten samen aan het pedagogisch project van de school. Openheid,
respect en talentenontwikkeling staan daarbij centraal voor ons.
Ook op het vlak van communicatie is deze openheid van tel. Ouders, schoolteam en leerlingen
communiceren op een open, respectvolle wijze.
In verschillende klassen wordt de methodiek van de proactieve cirkels gebruikt. Dit betekent dat de
leerlingen van die klas elke week minstens één keer in de ronde zitten met de klasleraar en/of
leerlingbegeleider. Op dat moment kunnen kleine en grote problemen besproken worden binnen een
veilige structuur. De verantwoordelijkheid voor elkaars welzijn wordt op die manier door de groep gedragen.
Zowel de individuele leerlingbegeleider als verschillende klasleraars werden daartoe intensief nageschoold.

Athena campus Heule werkt o.a. samen met…

Onderwijsloopbaanbegeleiding
Heel belangrijk is het maken van een passende studiekeuze in het hoger onderwijs of een doorstroom
te realiseren naar de arbeidsmarkt na het 7de specialisatiejaar.
Onderwijsloopbaanbegeleiding is essentieel hierbij.
Reeds vanaf het eerste jaar begeleiden we onze
leerlingen individueel op maat. Het directieteam,
het leerkrachtenteam, de leerlingenbegeleiding, de
secretariaatsmedewerkers en het CLB stellen alles in
het werk om onze leerlingen optimaal bij te staan.

Ruime vaklokalen / nieuwbouw
Alle lokalen op onze school zijn ruim en modern ingericht. Overal staat er een computer, met beamer,
soms met digitale schoolborden. De campus telt
heel wat goed uitgeruste computerlokalen, vaklokalen en ateliers. Bovendien kunnen we uitpakken
met onze nieuwbouw, een infrastructuur om U
tegen te zeggen.

Van computers in elke klas tot
digitale borden en beamers
We willen mee zijn met onze digitale tijd en hebben
in elke klas een computer met internetverbinding.
Op die manier treedt de digitale wereld binnen onze
school, zodat de digitale bordboeken bijvoorbeeld
optimaal kunnen worden gebruikt.

Brede leerlingenbegeleiding
Van bij de eerste kennismaking en inschrijving
willen we uw kind zo goed mogelijk begeleiden.
Dit houdt in dat we graag alle zinvolle informatie
verkrijgen die mogelijks van invloed is op school.
Het kan gaan om leerstoornissen, een medische
problematiek, leerachterstanden, persoonlijke
aangelegenheden, eender wat. Zodra we hier over
beschikken, maken we indien nodig, samen met het
CLB, een handelingsplan op voor uw kind.
Zit een leerling met een probleem, kan die steeds
terecht bij de leerkracht, de medewerkers van het
secretariaat, de leerlingenbegeleiding en de directie. Samen stellen we alles in het werk om uw kind
met zorg te begeleiden naar leerwinst.
Campus Heule is een herstelgerichte school. Dat
betekent veel ondersteuning en veel structuur.

Sport op school
Onder impuls van onze leerkrachten lichamelijke
opvoeding kunnen de leerlingen tijdens alle pauzes hun energie kwijt door aan sport te doen. Een
gezonde geest in een gezond lichaam, dat maakt
studeren en werken makkelijker.

Warme maaltijden, lunchpakket of
belegd broodje
’s Middags kan je kiezen voor een warme maaltijd
(€ 4,10), je eigen lunchpakket of een belegd broodje
mits contante betaling (€ 3,50). Een grote, centrale
eetzaal met een eigen keukenmedewerker zorgt
ervoor dat iedereen de nodige vitamines kan opslaan om er volop in te vliegen.

Lockers
Leerlingen kunnen lockers huren om hun schoolspullen veilig weg te bergen. Zo hoeven ze niet elke
dag met een volle boekentas naar school te komen.
De kostprijs van een locker bedraagt € 15,00 per
schooljaar en er wordt € 20,00 waarborg gevraagd.
De waarborg wordt na inlevering van de sleutel teruggestort.

Begeleide studie en complementaire uren
Leerlingen kunnen in de begeleide studie blijven
na de lessen om zo hun huiswerk te maken, lessen
te studeren of taken voor te bereiden. Ook tijdens
de examenperiodes voorzien we elke namiddag de
mogelijkheid om onder begeleiding in alle rust te
studeren.
De leerlingen uit de 2de en 3de graad TSO hebben
de mogelijkheid om 2u per week zelf in te vullen. Ze
kiezen uit Muziek, Bedrijfsbeheer, Talen, Wiskunde,
Multimedia, digitale fotografie, Sport of creatief
atelier.

Unieke samenwerking met basisonderwijs
De laatste leerjaren van basisschool De Dobbelsteen
en de eerste twee leerjaren van secundaire school
Athena lopen over in de Dobbelsteen XL. Ze nemen
hun intrek in de nieuwbouw vooraan op de campus.
Leerkrachten Wetenschap en Techniek van athena
ondersteunen hierbij de lessen in het 3de, 4de, 5de
en 6de leerjaar van de basisschool. De kinderen
krijgen zo niet alleen vakkennis uit de eerste hand
maar raken ermee vertrouwd dat in het middelbaar meerdere leerkrachten aan het werk zijn. De
leerlingen van de basisschool krijgen toegang tot
labo’s, de 3D-printer, technische ateliers en multimedia-accommodatie van athena campus Heule.

Op campus Heule wordt ontdekkend leren en

Op campus Heule wordt ontdekkend leren en
onderzoek in een uitdagende leeromgeving echt
mogelijk. Dit stimuleert de leergierigheid. Het zorgt
bovendien voor een naadloze overgang tussen
basisonderwijs en middelbaar onderwijs. Het vermijdt
kennishiaten of onwennige overstapsituaties.
De leerdoelen van de basis- en middelbare school
worden op elkaar afgestemd. Onze beide schoolteams werken nauw samen, volgen eenzelfde
programma met accent op Wetenschap en Techniek
en wisselen kennis en ervaringen uit ten voordele
van de kinderen.
De opbouwende leerlijn van het kind wordt in dit
nieuwe systeem niet op 12 jaar onderbroken. Met
voldoende maturiteit maakt het kind op 14 jaar een
goede en bewuste keuze.

WELKE STUDIEKEUZE
MAAK IK BEST?
athena campus Heule
1e jaar

1 A - STEM / Wetenschappen
1 A - STEM / Techniek
1 B - STEM / Techniek

2e jaar

NIEUW

2 A - Moderne wetenschappen
Grafische communicatie en Media
Mechanica - Elektriciteit
Techniek Wetenschappen

1ste graad OV4
Type 9
(zie pag.4)

2 B - Bouw en Schilderen Decoratie
Elektriciteit en Metaal

TSO

BSO

3e / 4e jaar

Elektrotechnieken
Grafische Media
Techniek Wetenschappen

Basismechanica
Bouw
Drukken en voorbereiden
Elektrische installaties
Schilderen en decoratie

5e / 6e jaar

Elektrotechnieken
Multimedia optie audio
Multimedia optie visueel
Podiumtechnieken
Printmedia

Drukken en afwerken

TSO / SE-N-SE

BSO

Interactieve multimedia

DUAAL
Auto
Bouw
Drukken en afwerken
Elektrische installaties
Schilderen en Decoratie

7e jaar
Specialisatiejaar

Bij duaal leren
verwerf je vaardigen
heden in je school
.
er
vlo
op de werk

Auto
DUAAL
Bouw
Elektrische installaties
Schilderen en decoratie

WAT KOST EEN SCHOOLJAAR OP
CAMPUS HEULE?
De toegang tot het secundair onderwijs is geheel gratis. Enkel de persoonlijke werkingskosten van uw zoon
of dochter vallen ten laste van de ouders. Algemeen beschouwd zijn we zeker geen dure school, integendeel.
We doen er alles aan de kosten beheersbaar te houden en geen onnodige uitgaven te doen.

Wat betalen de ouders zelf?
Boeken – kopies – informatica: De prijs van de huurboeken, werkboeken, kopieën en licenties voor
Smartschool worden door de ouders gedragen. Zeker in de 1ste graad zijn er nog relatief veel huurboeken
en werkboeken. In de hogere jaren neemt dit stelselmatig af en worden er meer eigen cursussen (en dus
kopieën) gebruikt.
Uitstappen – schoolactiviteiten – sportkledij – onkosten sportmateriaal: Schoolactiviteiten zoals
filmvoorstellingen, uitstappen, sportdagen e.d. worden via factuur of op het economaat betaald.
Projecten – reizen: Voor de grotere projecten werken we met spaarplannen (via de organiserende leerkrachten), zodat een gespreide betaling mogelijk is. Om de kostprijs zo laag mogelijk te houden, organiseren de
leerlingen vaak acties om geld in te zamelen.

Wat betaalt de school?
Al de rest. We investeren fors in didactisch materiaal om op een moderne, verantwoorde manier onderwijs te
kunnen verstrekken, aangepast aan de noden van de leerplannen, en de verzuchtingen van de leerlingen.
Zo vernieuwen we permanent onze computerinfrastructuur, neemt het aantal digitale schoolborden toe,
en is er internet in elke klas beschikbaar alsook WIFI.

Hoe gebeurt de betaling?
We werken altijd met een overschrijving.
U betaalt eerst een voorschotfactuur van
ongeveer € 250,00 (afhankelijk van de richting)
te betalen bij het afhalen van de boeken eind
augustus; daarna volgt een afrekening.
Dankzij dit systeem hoeft u uw zoon/dochter
geen grote sommen contant geld mee te geven.

athena
campus Heule

WIE IS WIE?
athena campus Heule
FUNCTIE

MAIL

Wouter Van Hoorne – Campusdirecteur

wouter.van.hoorne@athena-heule.be

Charlotte De Buysere – Directeur 1ste graad

charlotte.de.buysere@athena-school.be

Kurt Hillewaere - TAC

kurt.hillewaere@athena-heule.be

Geert Blomme - TA

geert.blomme@athena-heule.be

Martine Snauwaert – Economaat

martine.snauwaert@athena-heule.be

Nancy Waelkens - Leerlingensecretariaat 2e/3e Gr

nancy.waelkens@athena-heule.be

Mattias Defevere - Leerlingensecretariaat 2e/3e Gr

mattias.defevere@athena-heule.be

Katrien Van den Nieuwenhuizen - 1ste graad

katrien.van.den.nieuwenhuizen@athena-heule.be

Inge De Schuyter - Leerlingenbegeleiding 1ste Gr

inge.de.schuyter@athena-heule.be

Martijn Debonnet - Charlotte Van Ackere

martijn.debonnet@athena-heule.be

Elien D’Haene - Leerlingenbegeleiding OV4 Type 9

elien.dhaene@g-o.be

Glynis Devoldere - Personeel

glynis.devoldere@athena-clw.be

Lucas van Uytven – boekenfonds

lucas.van.uytven@athena-heule.be

Jelle Diels – ICT coördinator

jelle.diels@athena-heule.be

Lorenzo De Clercq - Trajectbegeleiding

lorenzo.de.clercq@athena-heule.be

Bart Vandendriessche – Trajectbegeleiding / Stage & GIP

bart.vandendriessche@athena-heule.be

Leerlingenbegeleiding 2/3de graad

charlotte.van.ackere@athena-clw.be

STRUCTUUR VAN DE SCHOOL
Begin en einde van de lessen
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Afwezigheden
Een afwezigheid wordt zo spoedig mogelijk gemeld, liefst telefonisch, vanaf 8.00u. Bij terugkeer dient
de leerling altijd een briefje in op het leerlingensecretariaat. Afwezigheden van meer dan drie dagen en
afwezigheden tijdens de examens worden steeds gewettigd door middel van een doktersattest.
Kortere afwezigheden met een maximum van vier per schooljaar kunnen worden gewettigd door de
gezinsverantwoordelijke.
Voor meer specifieke afwezigheden (medisch, familiaal of juridisch van aard, of andere bijzondere omstandigheden) verwijzen we graag naar het schoolreglement.

Mededelingen ouders
Een open en transparante communicatie is voor athena essentieel. We hanteren verschillende kanalen:
• We trachten echter zoveel mogelijk digitaal te werken via de co-accounts op Smartschool.
• De website, waar u aankondigingen en verslagen van onze schoolwerking terugvindt.
• Per telefoon
• Per SMS

• Per mail
• SKORE

Online puntenboek: Skore
Van thuis uit kunt u heel overzichtelijk alle evaluaties van uw zoon of dochter volgen via een digitale account
genaamd Skore, beschikbaar via ons digitaal schoolplatform Smartschool. Enkel u als ouder kunt van uw
eigen zoon of dochter permanent opvolgen hoe uw kind presteert en evolueert. Dit vermijdt verrassingen,
en vergemakkelijkt tussentijdse bijsturing en opvolging.

Rapporten: Dagelijks Werk en Examens
Het rapport Dagelijks Werk evalueert uw kind op een brede manier op het vlak van kennis, vaardigheden en
attitudes. We organiseren drie dagelijkse werken per jaar (alle klassen) en twee examenperiodes
(3de graad TSO). De leerlingen uit de 1ste graad en 2de graad TSO krijgen 3 examenperiodes.
De examens hebben betrekking op grotere leerstofgehelen, uiteraard aangepast aan de leeftijd en het niveau
van de leerlingen. De te kennen leerstof wordt door elke leerkracht aan de leerlingen gecommuniceerd,
zodat u als ouder alles makkelijk kunt meevolgen.
Aan het einde van het schooljaar volgt dan de deliberatie van uw kind door de klassenraad (de verzameling
van alle leraars van uw kind, de directeur, leerlingenbegeleiding, en een CLB-medewerker). De klassenraad
resulteert in één van de volgende opties:
• A-attest: uw kind is geslaagd, en mag over naar het volgende schooljaar in een studierichting naar
keuze; soms geven we hierbij ook vrijblijvend advies;
• B-attest: uw kind is geslaagd, en mag over naar het volgende schooljaar in een studierichting of
studiegebied dat door de klassenraad wordt opgelegd;

• C-attest : uw kind is niet geslaagd, en dient het jaar over te doen, hetzij in de huidige richting, hetzij
in een andere;

Uitgestelde beslissing: hoogst uitzonderlijk heeft uw kind ‘herexamens’, maar dit wordt conform de
regelgeving enkel in hoogst uitzonderlijke gevallen toegepast (bij onvoldoende cijfermateriaal, langdurige
afwezigheden of om medische redenen).

Begeleiding van de leerlingen
De vakleerkrachten zorgen voor de eerstelijnshulp. U kunt steeds terecht bij de titularis en de andere
leerkrachten omtrent de vorderingen en het welbevinden van uw kind. Wij maken graag tijd en ruimte voor
een afspraak, en staan als school steeds ter beschikking.
Onze school zet sterk in op een breed gedragen leerlingenbegeleiding. Dagelijks bieden wij ondersteuning,
zowel op het vlak van orde en tucht, als op socio-emotioneel vlak, als op het vlak van studiebegeleiding.
Eventuele problemen bespreekbaar maken en oplossingsgericht naar een haalbare, werkbare situatie
streven, daar werken wij graag aan.
Regelmatig organiseren we klassenraden over de resultaten en attitudes van de leerlingen. Wij zorgen voor
de nodige remediëringsvoorstellen, verwerken alles digitaal, en sturen indien nodig een brief naar huis met
de nodige achtergrondinformatie. Het hele systeem wordt door de jaren heen meegenomen, het CLB heeft
inzage, en op die manier kunnen wij uw kind optimaal begeleiden op studiegebied.

INSCHRIJVINGEN &
CONTACTGEGEVENS
Wil je je al inschrijven of wens je meer info?
Maak geheel vrijblijvend een afspraak of kom eens langs
voor een informatief gesprek.
Tijdens het schooljaar:

• Dagelijks tot 17.00 uur (woensdag tot 16.00 uur).
• Tijdens de infoavond op dinsdag 17 maart 2020 (19.00u)
• Tijdens de opendeurdag op zaterdag 16 mei 2020 (10.00 uur – 17.00 uur)

Tijdens de vakanties:
• De weekdagen tot en met 5 juli 2020 doorlopend van 9.00u tot 17.00u.
• Vanaf 16 augustus 2020 doorlopend van 9.00u tot 17.00u.
• Steeds telefonisch bereikbaar (056/35.13. 82) om een afspraak te maken.
Volgende documenten breng je mee:
• Identiteitskaart
• Rapport / attest vorig schooljaar

Start nieuwe schooljaar
Het nieuwe schooljaar begint op dinsdag 1 september 2020. De eerste schooldag starten we met
een voorstelling van de school, een algemene kennismaking en een rondleiding door de titularis.

Contactgegevens:

• Bel naar 056/35.13.82 (2e/3e graad)
• Bel naar 056/37.03.57 (1e graad)
• Mail naar info@athena-heule.be
• Online informatie via www.athena-heule.be

LESTABELLEN
Alle lessentabellen zijn terug te vinden op onze website www.athena-heule.be

VOLG ONS!
AthenacampusHeule
AthenaHeuleCLW
athenaheuleclw
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