


Atheneum Schilde: wat houdt dat 
net in?

Atheneum Schilde is een middelbare school met een A-stroom in de
eerste graad en tal van doorstroomrichtingen (ASO) in de tweede en
derde graad. Binnen de A-stroom bieden wij in het eerste jaar twee
opties aan: Latijn en Wereldwijs.

Atheneum Schilde heeft een duidelijke visie en missie. Op het GO!
Atheneum Schilde streven we naar het bereiken van maximale
leerwinst, een totale persoonlijkheidsontwikkeling, actief burgerschap
en individueel welbevinden. Met de focus op deze kernzaken
bereiden we onze leerlingen optimaal voor op het hoger onderwijs.



Atheneum Schilde: een innovatief 
en uitzonderlijk aanbod!

Al onze leerlingen starten dus in de brede eerste graad. De focus ligt
uiteraard op kwalitatief onderwijs. Hierbij staat studeren, ontdekken
en het leren kennen van de eigen talenten en interesses centraal. We
hechten hierbij extra belang aan evenwichtig heterogeen
samengestelde klasgroepen en een sterke ondersteuning.

Er worden vanaf het eerste jaar examens georganiseerd. Pas na het
tweede jaar vindt er evenwel pas een echte deliberatie plaats.
Leerlingen in het eerste jaar en tweede jaar worden permanent
geëvalueerd voor de taalvakken en iedereen uit het eerste jaar gaat
door naar het tweede jaar (tenzij er echt fundamentele problemen
zijn).



A-stroom
1ste jaar Latijn

• Je kiest voor een sterk uitdagende en
theoretische richting.

• De leerkracht Latijn is jouw mentor. Je
leert de betekenis van Latijnse woorden
juist te interpreteren, je gaat aan de slag
met de taal en de antieke cultuur.

• Latijn studeren doe je niet enkel om de
klassieke talen te leren kennen, je maakt
uiteraard ook heel veel plezier.



• Jouw keuze is er een voor een brede 
algemene vorming met extra aandacht 
voor jouw talentonwikkeling.

• Jouw klas heeft een vaste mentor.
Je ontdekt via verschillende modules al
doende je talenten en je interesses,

• Wereldwijs kies je niet alleen om meer
over jezelf en je interesses te ontdekken,
je maakt tevens heel veel plezier.

A-stroom
1ste jaar Wereldwijs



Een laptop voor elke
leerling.

• Verplichte aankoop

• Een uniform toestel met een uniform 
softwarepakket (Office365)

• Stevige toestellen met 
beschermhoes

• Uitgebreide garantie (4 jaar)

• Uitgebreid servicepakket, 
diefstalverzekering en hersteldienst

• Eénmalige aflossing of in zes
termijnen over twee jaar









Contactgegevens

• www.atheneumschilde.be

• 03/385.89.71

• info@atheneumschilde.be

• Facebook Atheneum Schilde

http://www.atheneumschilde.be/
mailto:info@atheneumschilde.be
http://www.facebook.com/atheneum.schilde


• Fiets: Atheneum Schilde is makkelijk bereikbaar vanuit de omliggende
gemeenten. Op de school is een fietsenstalling voorzien. Ook brommers kunnen
gestald worden binnen de schoolpoort.

• Openbaar vervoer:

• vanuit Deurne - Wijnegem en Sint-Antonius-(Zoersel) - Malle via buslijn 410

• vanuit Halle-Zoersel via buslijn 419 en 410

• vanuit Oelegem en Schoten via buslijn 610

• Schoolbus: vanuit Sint-Job via ‘s Gravenwezel naar Schilde



Hoe aanmelden en 
inschrijven?

Aanmelden kan vanaf maandag
1 maart via de website. Jullie
worden daarna gecontacteerd
om vanaf midden april de
inschrijving te finaliseren.

Informatie over de richtingen
en de aanpak van onze school
kunnen jullie op onze website
terugvinden.





• Atheneum Schilde heeft begrip voor
de eigenheid van elk van onze
leerlingen. Op onze school wordt
diversiteit erkent en aangemoedigd.

• Samen gaan we aan de slag met jouw 
sterktes en zwaktes. 

• Als er onderweg problemen op je pad 
verschijnen, zoeken we steeds samen 
naar een oplossing.







Atheneum Schilde op 
reis











Bezoek onze website en ontdek
onze school in woord en beeld!

www.atheneumschilde.be

http://www.atheneumschilde.be/



