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Optie wielrennen 
Wil jij jouw passie voor wielrennen combineren met 
je studies? Bij ons op school kan dat nu! Vanaf 
september 2019 starten we in het 1e jaar met de 
optie wielrennen. We bieden onze leerlingen de kans 
om 3 uur voor het specifieke vak wielrennen te 
kiezen, en dit naast het voltijds, regulier onderwijs. 
Wie bij ons afstudeert, behaalt dus een volwaardig 
secundair diploma.


Door onze ideale ligging kunnen we als school de 
verschillende disciplines van het wielrennen aan bod 
laten komen. Elke leerling, jongen of meisje, met 
deze passie willen we ondersteunen zodat hij of zij 
zich volledig kan ontplooien. Uiteraard gebeurt dit 
alles onder begeleiding van een ervaren coördinator.


Optie voetbal of omnisport 
Voetbal of omnisport zijn twee andere opties naast 
het wielrennen. Zo kan je je sportief ontplooien 
binnen bijna elke sport die je leuk vindt! Meer info 
over deze opties kan je terugvinden in een aparte 
flyer of op onze website.


Nieuw  vanaf 2019

OPTIE 

WIELRENNEN 



Onze visie op onderwijs 
Een stevige basiskennis vinden wij heel belangrijk. 
We voegen er drie nuttige ingrediënten aan toe. Een 
grote dosis zelfstandigheid: we leren onze leerlingen 
zelf oplossingen vinden. Een flinke scheut 
samenwerking: de leerlingen zijn geen concurrenten 
maar leerpartners. En kilo’s verantwoordelijkheid: we 
leren hen zelf aansprakelijk zijn voor het eigen leren.


In het Daltonatheneum staat het leren van de 
leerlingen centraal. De leerdoelen zijn het startpunt, 
maar vanuit de Daltonprincipes bouwen we effectief 
onderwijs op.


De leerling is eigenaar van zijn eigen leerproces en 
wordt vanuit vertrouwen begeleid om de doelen zelf 
goed te kunnen begrijpen. Sterke leerkrachten die 
het leerproces coachen, geven hen hiervoor de 
nodige ruggensteun.


We stomen ze klaar om een positieve studiekeuze te 
maken.  Binnen de verschillende studierichtingen 
van het Daltonatheneum verdiepen we deze 
competenties zodat onze leerlingen vol talent naar 
het hoger onderwijs, de arbeidsmarkt of een 
professionele sportcarrière doorstromen.


Op het Daltonatheneum is kwaliteitsvol onderwijs 
niet saai : je neemt zelf je leerproces in handen, je 
kan actief en sociaal leren, je wordt uitgedaagd om 
zelf te onderzoeken. Hierdoor leer je op een heel 
natuurlijke wijze. Dit motiveert en toont dat leren ook 
leuk kan zijn.
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STEM 
STEM bundelt een hele waaier aan technologische 
en exacte wetenschappen. In deze complexe 
maatschappij is er grote nood aan mensen met een 
STEM-profiel. Loopbanen in wiskunde, exacte 
wetenschappen en techniek moeten gestimuleerd 
worden en hier kunnen we niet vroeg genoeg mee 
beginnen!


Xpert 
Naast een stevige basiskennis kan je verdiepen in 
drie interessegebieden: STEM, TACO of sport. Zo 
krijg je de kans om expert te worden in één van 
deze vakgebieden!


Boost 
Heb je een duwtje in de rug nodig? Kan je wat extra 
hulp gebruiken? We bieden extra remediëring aan. 
Dit wil zeggen dat de school jou extra gaat 
stimuleren om bepaalde tekorten weg te werken.


Onderwijs in clusters 
Vanaf september 2019 worden onze vakken 
geclusterd tot twee grote gehelen. 


TACO 
TACO staat voor taal en culturele ontwikkeling. Deze 
cluster bundelt de taalvakken, geschiedenis en 
aardrijkskunde. Taal is een venster op de wereld. Wie 
de klankkleur van een andere taal leert waarderen, 
staat open voor de cultuur die eraan verbonden is.

Noteer deze data alvast in je 
agenda! 
27 april 2019:  
Campusfeesten (opendeurdag)


Van februari tot en met mei 2019:  
Wetenschapsnamiddag 
 
Schrijf je nu in door  
deze QR-code te scannen.


