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Schooljaar 2018-2019 @ Atheneum Bellevue
Welkom,

Voor u ligt de nieuwe onthaalbrochure van Atheneum Bellevue.
We zijn alvast fier u enkele nieuwigheden te mogen melden.
Voor volgend schooljaar wordt er vernieuwing doorgevoerd voor het 1e jaar.
Het keuzegedeelte in 1a heeft nu meer mogelijkheden.
Zo kan u kiezen uit volgende opties:





Latijn: een tocht door de Romeinse periode
STEM: Science-Technology-Engineering-Mathematics
Omnisport:kennismaking met alle facetten van sport
Project: remediëring: waar moet ik nog aan werken?
verdieping: hoe kan ik uitgedaagd worden?
zoektocht: waar wil ik meer van weten? (keuzes maken)

Wij zijn er om zoveel mogelijk aan uw wensen te voldoen. Laat ons weten wat u
interesseert voor uw zoon of dochter. Wij wensen dé school op maat van de
leerlingen te zijn.
We blijven een school die inzet op het welbevinden van onze studenten. Dit
geven we vorm door tal van activiteiten, projecten en GWP’s. Niet voor
niets is onze leuze “Feeling good @ Bellevue”: maximaal streven naar het
welbevinden van leerlingen en ouders.
Op onze website www.campusbellevue.be en onze Facebookpagina
www.facebook.com/ABI.izegem kan u zien dat we doen wat we beloven. U
vindt er informatie over alle aspecten van onze school en foto’s en/of verslagen
van onze activiteiten of projecten.
Verder kan u ons bellen, e-mailen of bezoeken om bijkomende informatie te
verkrijgen.

Het directieteam
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TWAALFJARIGEN, waarom Atheneum Bellevue ?
Over enkele maanden verlaat je het lager onderwijs. Nog eventjes en je zet de
stap naar het middelbaar (secundair) onderwijs. Degelijke informatie is
noodzakelijk, want je staat voor een belangrijke beslissing: welke studierichting
ga je begin september volgen? En in welke school?
Als twaalfjarige VIP (Veelzijdige Intelligente Persoonlijkheid) krijg je volgende
keuze:
DE A-STROOM:

Je hebt een goede aanleg om theorie te verwerken. Je bent iedere dag bezig
met je studiewerk: studeren en opdrachten vervullen thuis:
1A en 2de jaar Latijn
studie van Latijn en antieke cultuur, wetenschappen, talen
1A en 2de jaar Moderne
wetenschappen
nadruk op multimedia&project (ICT,techniek&wetenschappen),
talen en economie

DE B-STROOM:

Je hebt vooral belangstelling voor praktijkgerichte vakken, je leert graag “al
doende”, je bent handig… Je kan na je secundair onderwijs onmiddellijk een
beroep kiezen of je verder bekwamen om een hoger diploma te behalen:
1B
Voorbereiding op 1A of 2BVL
2 BVL (beroepsvoorbereidend leerjaar)
Mode - Verzorging-Voeding & Hout – Metaal
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Een veelgestelde vraag: Waarom “Latijn” volgen?
Als je goed scoort in de basisschool, dan wordt nogal dikwijls de vraag gesteld:
“Ga je Latijn volgen?”. Hoe kan je dat nu beslissen als je in de basisschool zit…
Je weet er nog niets van…
Daarom stelden we de vraag aan onze specialist ter zake Mvr. Christine Lepeer,
leerkracht Latijn en ze gedreven leraar voor “haar” vakken Latijn en Frans…
Het antwoord van Mvr. Lepeer op de vraag: “Waarom nog Latijn volgen?
De taal van de Romeinen alsook hun levenswijze vormen de kiem van onze eigen
beschaving. Toen onze gebieden door de Romeinen veroverd werden, kwamen
we in contact met een technisch sterkere cultuur, waaruit we veel elementen
hebben overgenomen.
Onze taal is doordrongen met woorden die uit het Latijn komen (overigens ook
het Engels), zo bijvoorbeeld het woord 'cultuur' zelf of veel eenvoudiger woorden
als 'kaas' en 'wijn'. De Romeinen veroverden echter nog veel meer gebieden dan
ons land. Die landen kwamen zo ook in contact met het Latijn, waaruit later de
huidige dochtertalen als het Frans, het Italiaans en het Spaans zouden ontstaan.
Het leren spreken en schrijven van een nieuwe taal is nooit eenvoudig. Het vergt
veel energie en vooral doorzettingsvermogen. Toch verloopt het leren van een
andere taal als het Engels, Frans, Spaans of Italiaans stukken vlotter wanneer
we een zekere band hebben met die talen nog voor we met het studeren ervan
beginnen. Deze band wordt aan de leerlingen duidelijk gemaakt tijdens lessen
Latijn, waarin zij naast een grote brok geschiedenis van hun Westerse cultuur
reeds de bouwstenen meekrijgen voor een diepgaande kennis en vooral begrip
van moderne talen als Frans en Engels.“
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VEERTIENJARIGE VIP’s, waarom Atheneum Bellevue ?
Pas in de tweede en derde graad worden de onderwijsvormen duidelijk
onderscheiden. Het zijn het Beroepssecundair Onderwijs (BSO), het Technisch
Secundair Onderwijs (TSO), het Kunstsecundair Onderwijs (KSO) en het
Algemeen Secundair Onderwijs (ASO).
IN HET BSO
wordt vooral praktische beroepskennis aangeleerd. De studierichtingen bevatten
weinig algemene vakken (6 uren PAV = project algemene vakken), maar
zijn sterk praktijkgericht. Na het zesde jaar kan men al een beroep uitoefenen.
Men is daar nog beter op voorbereid na een zevende specialisatiejaar, waarin
men ook het diploma secundair onderwijs kan halen.

In ons Atheneum zijn volgende beroepsrichtingen mogelijk:
 2de graad Hout (22 u. hout)
 2de graad Verzorging – Voeding (16 u. verzorging en 8 u. voeding)
 3de graad Hout (21 u. hout + 4 u. stage hout)
 3de graad Verzorging (14 u. opvoedkunde / verzorging /
huishoudkunde, 10 u. stage en 2 u. expressie)
 7de jaar Interieur, Kinderzorg, Thuis- en Bejaardenzorg
(specialisatiejaar)
Via de cursus Toegepaste economie (bedrijfsbeheer) in de 3de graad
kunnen de leerlingen later zelfstandig ondernemer worden.

IN HET ASO
wordt een brede theoretische algemene vorming aangeboden, die gericht is
op verder studeren en niet rechtstreeks afgestemd is op beroepsuitvoering.
Die studierichtingen bevatten alleen algemene vakken (talen, wiskunde,
wetenschappen, geschiedenis, LO,…). De namen van de richtingen geven tevens
de belangrijkste klemtonen ervan aan.

In ons Atheneum:
tweede graad (3de en 4de jaar)
 Latijn;
 Wetenschappen;
 Economie.
derde graad (5de en 6de jaar)
 Latijn-Moderne talen;
 Latijn-Wetenschappen;
 Moderne talen-Wetenschappen;
 Economie-Moderne talen;
 Wetenschappen-Wiskunde.
 Latijn-Wiskunde
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Waarom dan Atheneum Bellevue Izegem?
1: vorming voor het leven
De begeleiding optimaliseren we in onze kleinere school, waardoor de leerlingen
geen nummer zijn.
In de 1ste graad beroepsonderwijs zijn de lessen aangepast aan de persoonlijke
mogelijkheden van de leerling.
De leerlingen moeten zich goed voelen door succes te ervaren.
Wij dragen vooral zorg voor het welbevinden van de leerling, we
bevorderen de creativiteit, de zin voor samenwerking en vriendschap.
Individuele ontplooiing wordt extra gestimuleerd via extra sportactiviteiten,
culturele activiteiten, sport-, plastische opvoeding- en taalwedstrijden.
Ze kunnen ook deelnemen aan het beleid via de leerlingenraden.
2: een school waar je je snel thuis voelt
Dit door de zorg voor het welbevinden van de leerling: onthaaldag en
kennismakingsperiode.
3: een dynamische school in een degelijke infrastructuur
Ver van het drukke stadsgewoel, in een groene omgeving, goed bereikbaar en
veilig!
4: boeiend onderwijzen is ons streven
We
gebruiken
boeiende
onderwijsmethoden
onder
andere
met
vakoverschrijdende thema’s, met projecten en het gebruik van de elektronische
leeromgeving Smartschool.
5: jongeren willen we een toekomst geven
Door onze bijzondere individuele aanpak proberen we een goede basis te leggen
voor het hoger onderwijs of voor de arbeidsmarkt.
6: verstandig gebruik van computers wordt gestimuleerd
De computers met
internettoegang staan ter
beschikking tijdens de lesuren
en tijdens de studies. Het
zelfgestuurd begeleid leren
en de integratie van ICT tijdens
de lessen wordt sterk toegepast
(o.a. via het bekende
Smartschool).
7: betaalbaar onderwijs
Steeds stellen we ons de vraag
of uitgaven nodig zijn en zoeken
we naar de beste oplossing wat kwaliteit/prijs betreft. Tevens zorgen acties
voor extra mogelijkheden. Ook de vriendenkring is een steun voor school en
leerlingen.
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ANDERE PLUSPUNTEN ATHENEUM BELLEVUE
 mooie, goed uitgeruste lokalen in een groene omgeving
 warme maaltijden, soep
 betaalbaar onderwijs (€):
 middagmaal: € 4.00
 huur leerboeken + aankoop werkboeken + kopieën +
schoolagenda + abonnement Smartschool (dit varieert afhankelijk
van de boekenprijzen)
 activiteiten: uitstappen, schoolreis, GWP’s: prijs minimaal:
vermindering via acties
Leerkrachten
 vinden ALLE leerlingen even belangrijk
 werken gezamenlijk projecten uit
 ook na de schooluren: studiebegeleiding
Ons pedagogisch project:
Persoonlijk(heid)
 individuele aanpak
 individuele inspraak
Prestaties
 maximale leerwinst bij ALLE leerlingen
 evaluatie: 4 x Dagelijks werk + 2 x Examen + 4/5 x oudercontact
 zelfvoldoening leerlingen:
 zelfwerkzaamheid in klas en via computer
 via projecten:
 prijzen behalen individueel en in groep
Projecten
 vakoverschrijdende eindtermen nastreven: gezondheidsopvoeding,
socio-relationele opvoeding, socio-culturele opvoeding, politiekjuridische samenleving, socio-economische opvoeding, leren leren,
ICT, milieuopvoeding,…
 deelname aan wedstrijden
Participatie: echte inspraak
 ouders: via schoolraad of vriendenkring/ouderraad of persoonlijk
onderhoud
 leerlingen: via leerlingenraad of individueel
 personeel: via schoolraad, basiscomité, personeelsvergaderingen
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LESSENTABELLEN SCHOOLJAAR 2018-2019
1A = HET EERSTE LEERJAAR A
EERSTE GRAAD
BASISVORMING
Godsdienst/niet-confessionele
zedenleer
Nederlands
Frans
Engels
Wiskunde
Natuurwetenschappen
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Plastische opvoeding
Muzikale opvoeding
Techniek
Lichamelijke opvoeding
KEUZEGEDEELTE
Latijn
Project
STEM
Omnisport
TOTAAL

Eerste leerjaar A
28 uur

Opmerking
Keuze enkel in ons net

2
5
4
2
5
1
2
1
1
1
2
2
4 uur te kiezen uit:
4
4
4
4
32 uur

Enkel in ons net

In het eerste leerjaar A wordt een brede basisvorming gegeven met grotendeels theoretisch
onderwijs. Dit eerste leerjaar wil een soepele overstap zijn van de lagere school naar het
secundair onderwijs: het lestijdenpakket bestaat uit een gemeenschappelijke basisvorming
van 28 lesuren en het complementair gedeelte van 4 lesuren.
In onze Atheneum maken de leerlingen de keuze uit volgende mogelijkheden:
 4 u. Latijn of STEM of Omnisport of Project
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1B = HET EERSTE LEERJAAR B
EERSTE GRAAD
BASISVORMING
Godsdienst/niet-confessionele
zedenleer
Nederlands
Frans
Wiskunde
Natuurwetenschappen
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Plastische opvoeding
Muzikale opvoeding
Techniek
Lichamelijke opvoeding
Projecten
Sport
TOTAAL

Eerste leerjaar B
32 uur

Opmerking
Keuze enkel in ons net

2
5
2
4
2
1
1
2
1
8
2
1
1
32 uur

Veel praktijk

Leerling die meer geïnteresseerd zijn in praktisch onderwijs of leerlingen die een
leerachterstand hebben opgelopen in het lager onderwijs, kunnen terecht in het eerste leerjaar
B.
Eén van de voornaamste doelstellingen van het eerste leerjaar B is de verdere inoefening van
de basisbegrippen van de wiskunde en het Nederlands uit de lagere school. Er is ook veel
aandacht voor techniek (praktisch gericht).
Voor de meeste leerlingen is het eerste leerjaar B een rechtstreekse voorbereiding op het
beroepsvoorbereidend leerjaar BVL en het beroepsonderwijs BSO. Voor enkelen, die voldoende
vooruitgang gemaakt hebben, wordt de overstap naar het eerste leerjaar A mogelijk.
In ons Atheneum krijgen de leerlingen
 8 u. Techniek: praktijkgericht
 1 u. Sport
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2A = HET TWEEDE LEERJAAR (ASO)
EERSTE GRAAD 2de jaar
BASISVORMING
Godsdienst/zedenleer
Nederlands
Frans
Engels
Wiskunde
Natuurwetenschappen
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Plastische opvoeding
Techniek
Lichamelijke opvoeding

Latijn
Wetenschappelijk werk
Economie
STEM
TOTAAL
STEM

2A
26 uur
2
5
3
2
4
2
1
2
1
2
2
Basisoptie : MODERNE
Basisoptie : LATIJN: 6 uur WETENSCHAPPEN: 6 uur
4
2
2
2
2
32 uur
32 uur
2

2B = HET TWEEDE BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR (BSO)
EERSTE GRAAD
BASISVORMING
Godsdienst/zedenleer
Nederlands
Frans
Wiskunde
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Natuurwetenschappen
Plastische opvoeding
Lichamelijke opvoeding
Basisoptie
Mechanica
Praktische oefeningen mechanica
Hout
Praktische oefeningen hout
Verzorgingstechnieken
Praktische oefeningen
verzorgingstechnieken
Voeding
Praktische oefeningen voeding
Kleding
Praktische oefeningen kleding
TOTAAL

2B
16 uur
2
3
2
2
1
1
1
1
3
HOUT-METAAL
18 uur
2
7
2
7

MODE- VV
18 uur

1

34 uur

3
1
4
2
7
34 uur
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3A EN 4A = HET DERDE EN VIERDE LEERJAAR ASO

TWEEDE GRAAD ASO
Godsdienst/niet-confessionele
zedenleer
Nederlands
Frans

Economie

Latijn (Mt/We)

Wetenschappen

2
4
3

2
4
3

2
4
3

Engels
Wiskunde
Informatica
Biologie
Fysica
Chemie

3
4
1
1
1
1

3
4/5
1
1/2
1/2
1/2

3
5
1
2
2
2

Aardrijkskunde
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Economie
Latijn
Projecten – STEM

1
2
2
4

1
2
2

1
2
2

TOTAAL

3

4
3

3

32 uur

32/36 uur

32 uur

5A EN 6A = Het VIJFDE EN ZESDE leerjaar ASO

LA-WI

DERDE GRAAD ASO
Godsdienst/ zedenleer

EC-MT
2

LA-MT
2

MT-WE
2

LA-WE
2

WE-WI
2

Nederlands
Frans
Engels
Spaans
Wiskunde
Toegepaste informatica

4
4
3
2
3
1

4
4
3
2
3
1

4
4
3
2
4
1
1/2
2
2

4
3
2

4
3
2

4
1
1/2
2
2
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1
1/2
2
2

2
1

2
1

2/1

2/1

2/1

2
1

2
2
4

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
33 uur

4
2
33 uur

2
32 uur

4
2
32 uur

Biologie
Fysica
Chemie
NW
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Economie
Latijn
Projecten
TOTAAL

2
32 uur

4
2
32 uur

2
4
3
2
7
1
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TWEEDE GRAAD HOUT: 3DE EN 4DE JAAR
TWEEDE GRAAD BSO: 3B en 4B
BASISVORMING
Godsdienst/zedenleer
Project Algemene Vakken
Lichamelijke opvoeding
Frans
Fundamenteel gedeelte HOUT
Technische vakken hout
Praktisch vak hout
TOTAAL

1ste en 2de leerjaar
12 uur
2
6
2
2
22 uur
6
16
34 uur

DERDE GRAAD HOUTBEWERKING: 5DE EN 6DE JAAR
DERDE GRAAD BSO: 5B en 6B
BASISVORMING
Godsdienst/zedenleer
Project Algemene Vakken
Lichamelijke opvoeding
Frans
Fundamenteel gedeelte HOUT
Technische vakken hout
Praktisch vak hout
TV/PV Stage hout
TOTAAL

1ste en 2de leerjaar
10 uur
2
4
2
2
25 uur
7
14
4
35 uur

DERDE GRAAD HOUTBEWERKING – 7DE JAAR INTERIEUR
DERDE GRAAD BSO: 7B INTERIEUR
3de leerjaar
BASISVORMING
12 uur
Godsdienst/zedenleer
2
Project Algemene Vakken
8
Lichamelijke opvoeding
2
Fundamenteel gedeelte HOUT
20 uur
Technische vak hout
2
Praktisch vak hout
4
TV/PV Stage hout
14
TOTAAL
32 uur
Tewerkstelling:
Afgestudeerden vinden werk als schrijnwerker, meubelmaker, trappenmaker, dakwerker,
houtzager, bekister, plaatser van keukens, vervaardiger van zitmeubelen
Zij kunnen al deze beroepen ook als zelfstandige uitoefenen met het bijkomend attest
“Bedrijfsbeheer”.
Verdere studies:
Hogere studies zijn mogelijk; via een lerarenopleiding leraar houtbewerking worden.
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TWEEDE GRAAD VERZORGING: 3DE EN 4DE JAAR
TWEEDE GRAAD BSO: 3B en 4B
BASISVORMING
Godsdienst/zedenleer
Project Algemene Vakken
Lichamelijke opvoeding
Frans
Fundamenteel gedeelte VERZORGING-VOEDING
Algemeen vak Plastische opvoeding
Algemeen vak Muzikale opvoeding
Praktische en technische vakken huishoudkunde/gezinstechnieken
Praktische en technische vakken huishoudkunde/voeding
TOTAAL

1ste en 2de leerjaar
12 uur
2
6
2
2
23 uur
2
1
11
8
35 uur

DERDE GRAAD PERSONENZORG: 5DE EN 6DE JAAR
DERDE GRAAD BSO: 5B en 6B
BASISVORMING
Godsdienst/zedenleer
Project Algemene Vakken
Lichamelijke opvoeding
Frans
Fundamenteel gedeelte VERZORGING-VOEDING
Algemeen vak Expressie (Muzikale en plastische opvoeding)
Technisch vak Huishoudkunde / Opvoedkunde / Verzorging
Praktijk Huishoudkunde / Verzorging
TV/PV Stage Huishoudkunde / Opvoedkunde / Verzorging
TOTAAL

1ste en 2de leerjaar
10 uur
2
4
2
2
26 uur
2
10
4
(10)
36 uur

14
7DE SPECIALISATIEJAAR KINDERZORG
DERDE GRAAD BSO: 5B en 6B
BASISVORMING
Godsdienst/zedenleer
Project Algemene Vakken
Lichamelijke opvoeding
Fundamenteel gedeelte VERZORGING-VOEDING
Algemeen vak Expressie (Muzikale en plastische opvoeding)
Technisch vak Opvoedkunde / Verzorging
Praktijk Opvoedkunde / Verzorging
TV/PV Stage Huishoudkunde / Opvoedkunde / Verzorging
TOTAAL

1ste en 2de leerjaar
12 uur
2
8
2
20 uur
2
3
5
10
32 uur

7DE SPECIALISATIEJAAR THUIS- EN BEJAARDENZORG
DERDE GRAAD BSO: 5B en 6B
BASISVORMING
Godsdienst/zedenleer
Project Algemene Vakken
Lichamelijke opvoeding
Fundamenteel gedeelte VERZORGING-VOEDING
Technisch vak Huishoudkunde / Opvoedkunde / Verzorging
Praktijk Huishoudkunde / Opvoedkunde / Verzorging
TV/PV Stage Huishoudkunde / Opvoedkunde / Verzorging
TOTAAL

1ste en 2de leerjaar
12 uur
2
8
2
20 uur
5
3
12
32 uur

Verdere studies:
 gebreveteerd verpleegkundige
 opvoedster,…
Tewerkstelling:
o kinderverzorgster in kinderdagverblijven, voor- en naschoolse opvang, instellingen
voor mindervalide kinderen
 bejaardenhelpster in
o gezinnen
o rusthuizen
 gezinshelpster
 gehandicaptenzorg
 kraamverzorgster
 sanitaire hulp in
ziekenhuizen
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VOLGEND SCHOOLJAAR: 2018-2019: NUTTIGE INFORMATIE
OPHALEN LEERPAKKET

Dinsdag 28 augustus (ingang H. Hartstraat):
08.00 – 10.00 uur en 15.00 – 18.30 uur
Ophalen pakket agenda, leer- en werkboeken door leerlingen en/of ouders.
Prijs: huur leerboeken + aankoop werkboeken + kopieën + schoolagenda +
abonnement Smartschool
Niets vooraf aankopen: benodigdheden worden meegedeeld door de
vakleerkrachten.
Tijdens de lessen LO draag je een T-shirt van school, een sportbroek (lang
of kort) en normale sportschoenen.
Werkkledij voor hout, metaal, verzorging en voeding is verplicht en wordt het
goedkoopst (via een tussenkomst van de school) op school aangekocht.
START SCHOOLJAAR

Maandag 3 september op de speelplaats (H. Hartstraat)
ontvangst leerlingen: 1e jaar: 08.10 uur op de speelplaats;
andere jaren: 09.00 uur
onthaal- en kennismakingsactiviteiten
einde lessen: 15.10 uur
sportgerief meebrengen
UURREGELING

1ste lesuur
2de lesuur
3de lesuur
Ochtendpauze
4de lesuur
5de lesuur
Middagpauze
6de lesuur
7de lesuur
8ste lesuur
9de lesuur
Studiemogelijkheid

8.10
9.00
9.50
10.40
10.50
11.40
12.30
13.30
14.20
15.10
16.00
16.00

9.00
9.50
10.40
10.50
11.40
12.30
13.30
14.20
15.10
16.00
16.50
17.15

Op woensdag is er les tot 11.40 of 12.30 uur
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INSCHRIJVINGEN ATHENEUM BELLEVUE
U kunt ons op volgende manieren contacteren: via
telefoon: 051 30 15 44
e-mail: ab.izegem@telenet.be
onze website: www.bellevuescholen.be of ab.bellevuescholen.be
een bezoekje (ingang Bellevuestraat 28; via directie) dagelijks van 8.30 –
16.30 uur (behalve woensdag: tot 11.30 uur)
onze info- en opendeurdagen.
Wij komen bij u aan huis als u dat wenst.
Tijdens de zomervakantie zijn we open tot en met donderdag 5 juli en
vanaf donderdag 16 augustus. De school is open elke werkdag van 09.00
tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur (niet op woensdagnamiddag).
Hoe dan ook: we zijn steeds bereid u te informeren of te helpen.
Wat zegt de wetgeving i.v.m. de school?
Een leerling kan tijdens het schooljaar en de schoolloopbaan steeds
veranderen van school.

Hebt u problemen in verband met de studiekeuze en/of de studies van uw
zoon/dochter, neem dan contact op. Wij onderzoeken de mogelijkheden en
staan u bij om de beste oplossing te zoeken.
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Atheneum Bellevue Izegem


1e graad
o 1e leerjaar A optie Latijn, STEM, Omnisport of Project
o

1e leerjaar B

o

2e leerjaar A
 Latijn
 Moderne Wetenschappen

o

2e leerjaar B
 Hout - Metaal
 Mode - Verzorging-Voeding



2e graad ASO
o 1e, 2de leerjaar
 Latijn optie Wetenschappen
 Wetenschappen
 Economie



2e graad BSO
o 1e, 2e leerjaar
 Hout
 Verzorging-Voeding



3e graad BSO met mogelijkheid tot behalen getuigschrift bedrijfsbeheer
o 1e, 2e leerjaar
 Houtbewerking
 Verzorging



3e graad ASO
o 1e, 2de leerjaar
 Latijn-Wiskunde
 Latijn-Moderne talen
 Moderne talen-Wetenschappen
 Economie-Moderne talen
 Economie-Wiskunde
 Wetenschappen-Wiskunde



3de leerjaar




= 7de specialisatiejaar
Hout/Interieurdecoratie
Kinderzorg
Thuis- en bejaardenzorg/Zorgkundige
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Atheneum Bellevue Izegem
nodigt u uit op haar

opendeurnamiddag
vrijdag 4 mei van 17 tot 20 uur
infonamiddag
zaterdag 26 mei van 14 tot 17 uur
Lokalen en werkplaatsen kunnen bezocht worden, leerkrachten en
directie staan klaar om te antwoorden op uw vragen.

Informatie i.v.m. studierichtingen, bijzonderheden in het lessenpakket
en pedagogisch project.
Inschrijvingsmogelijkheid.

