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WAT LEES JE IN DEZE BROCHURE? 

 

5 Een kleine inleiding  24 Wat er zoal belangrijk is op 
een normale schooldag 

7 Waarom jij als leerling centraal 
staat 

 25 Hoe je onze campus bereikt 

9 Waarom we een warme school 
zijn 

 26 Hoe we de kosten van school 
lopen bewust laag houden 

14 Waarom het belangrijk is je 
eigen koers te kiezen 

 30 Hoe je ons kan contacteren 

22 Wie zijn we?  31 Bijlage: lessentabellen eerste 
graad 
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WELKOM! 

INLEIDING 

Zit je nu in het 5de of 6de leerjaar van de basisschool en komt de stap naar ‘de grote school’ 
steeds sneller dichterbij?  
Volg je les in het secundair en ben je op zoek naar een nieuwe, frisse omgeving?  
Ben je als ouder op zoek naar een goede middelbare school?  
Lees dan vooral verder! 

In het Lyceum zeggen we: kies je eigen koers, maar dat is niet zo gemakkelijk. Wat zijn je 
talenten? Welke vakken doe je graag? Wat wil je in de toekomst? Wij willen jou helpen om zo 
jouw eigen koers te kunnen kiezen. 

Waarom zou je kiezen voor het Lyceum?  
In het Lyceum nemen we de tijd om jou te leren kennen en in jou te investeren. We willen 
ervoor zorgen dat je niet alleen veel bijleert, maar ook elke dag met goesting naar school komt. 
We willen je klaarstomen voor de uitdagingen van de 21ste eeuw waarbij niet alleen kennis 
belangrijk is. We willen ook dat je kritisch leert denken, zelfstandig kan werken en kan 
samenwerken in een team. 
In de A-stroom van de eerste graad laten we je proeven van een ruim aanbod door middel van 
verschillende modules. Zo ontdek je telkens iets nieuws en kan je een goede studiekeuze 
maken in de tweede graad die aanleunt bij jouw talenten. In de B-stroom ontdek je jouw 
talenten in de nestklassen.  
Heb jij meer tijd nodig om je te verdiepen in de stelling van Pythagoras of goochel jij met 
getallen? Bijt je je tanden stuk op die onregelmatige Franse werkwoorden of spreek je vloeiend 
Frans? Heb je nood aan extra ondersteuning of extra uitdaging? Dat kan allemaal op het 
Lyceum. 

Onze school heeft twee campussen. 
Campus Lyceum is een domeinschool. Op deze campus laten we je opgroeien in de veilige 
omgeving van je klasgroep en je leerjaar. Je wordt intens begeleid in kleine klassen door een 
beperkt aantal leerkrachten. Elke klas heeft een eigen klascoach die op regelmatige basis een 
coachingsgesprek met jou voert. Daarna kan je kiezen uit een brede waaier van 
studierichtingen binnen de verschillende onderwijsniveaus (ASO-TSO-BSO). Zo kan je in de volle 
zes jaar school lopen in een vertrouwde omgeving.  
Op Campus Portus gaan we aan de slag op basis van de Daltonpijlers. Meer info hierover kan je 
terugvinden op onze website. 

In het GO! Lyceum Gent werken we met enthousiaste, gedreven leerkrachten. Ontdek onze 
visie op onderwijs en ons uitgebreide studieaanbod verder in dit boekje. We tonen je graag hoe 
het er bij ons in de praktijk aan toe gaat! Ben je ongeduldig om meer te weten? Bel ons dan 
gerust op en vraag naar een vrijblijvende rondleiding of een proefles. Graag tot ziens. 

het directieteam van het GO! Lyceum Gent 

Marino Van Moortel, Ann Blomme en Ellen Demuynck 
  



BROCHURE GO! LYCEUM GENT  
- 6 - 

ONZE GESCHIEDENIS 

Al meer dan een eeuw staat het Lyceum bekend 
om zijn kwaliteit, tegendraadsheid en 
emancipatorische kracht. In het begin van de 20ste 
eeuw wilde men de vrouwen aan de haard, maar 
het Lyceum begeleidde de eerste vrouwen naar de 
universiteit. In tijden waarin de meeste mensen 
vonden dat jongens en meisjes apart moesten 
worden opgeleid, liet het Lyceum hen samen les 
volgen. Zo bewezen we dat het ook anders kon. 

Ook nu nog is het Lyceum een voorvechter voor 
gelijke onderwijskansen. Wij geloven dat iedereen 
groeikansen moet krijgen, los van gender, 

overtuiging of afkomst. Als school willen wij een weerspiegeling zijn van de samenleving. Wij 
zijn ervan overtuigd dat we de belangrijke opdracht hebben om jongeren met elkaar in contact 
te brengen in een sfeer van vertrouwen en wederzijds respect. Op die manier bouwen wij 
dagelijks aan de samenleving van morgen. 

Reeds meer dan een eeuw bieden we kwalitatief onderwijs. Reeds meer dan een eeuw 
vernieuwen we onszelf. We willen leerlingen steeds verder begeleiden om langzaam 
eigenaarschap over hun leren te verwerven. Zo worden ze voorbereid op een steeds sneller 
veranderende samenleving. 

Samen leren samen leven! Met elkaar en voor elkaar, maar ook met de nodige zelfstandigheid 
en verantwoordelijkheid. Onbevreesd het leven tegemoet. Zo deden we het vroeger en zo doen 
we het nog altijd. 
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KIES JE EIGEN KOERS! 

ONZE VIER WAARDEN 

GO! Lyceum Gent is een school waar elke 
leerling telt. Elke leerling kan zichzelf zijn en 
zichzelf worden. We zetten in op een 
persoonlijke benadering van het leerproces 
van elke leerling. De volgende vier waarden 
komen telkens terug: verantwoordelijkheid, 
respect, welbevinden en zelfontplooiing. 

VERANTWOORDELIJKHEID 

We willen dat je leert reflecteren over je 
leerproces en over jezelf als mens, zodat je je 
leerproces in eigen handen durft te nemen. 

RESPECT 

In het Lyceum staat de ontwikkeling van de 
leerling centraal. Elke leerling telt. Je kan 
jezelf zijn en je eigen persoonlijkheid 
ontwikkelen. We gaan respectvol om met 
elkaar 

WELBEVINDEN 

We zijn een warme school die kwaliteitsvol 
onderwijs organiseert en inzet op het welbevinden van de leerlingen. Onze diversiteit zien we 
als een meerwaarde en een rijkdom. Iedereen verdient een persoonlijke benadering van het 
leerproces. 

ZELFONTPLOOIING 

Binnen een autoritatieve1 opvoeding betrekken we je bij het leren en zetten zo in op 
leerplezier. Zo willen we je redelijke grenzen geven, zodat je je in een veilig kader volledig kan 
ontplooien. Het Lyceum is een school met een traditie in het emanciperen van jonge mensen. 
We willen hierin verder gaan dan de norm en je zo veel mogelijk kansen geven om boven jezelf 
uit te stijgen. 

  

 

 

1 Een autoritatieve opvoeding is een opvoedingsstijl die zowel betrokken, begripvol en accepterend als controlerend, 
veeleisend en gezaghebbend is tegenover het kind. Deze stijl van opvoeden stelt redelijke grenzen, geeft uitleg, toont begrip en 
doet al deze dingen met gezag. 
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ONS MOTTO: KIES JE EIGEN KOERS 

Je eigen koers kiezen? Dat is moeilijk. Wij willen je helpen 
bij het ontdekken van je talenten, zodat je kan groeien en 
je uiteindelijk een passende studie kiest. 

In het eerste jaar laten we je proeven van verschillende 
domeinen in modules. Daarnaast is er ook ruimte om te 
verdiepen, te verkennen en te versterken in de 
differentiatie-uren.   

In het tweede jaar kies je een basisoptie die je gedurende 
het volledige schooljaar volgt. Ook deze basisopties zijn 
slechts een voorproefje voor je keuze in de tweede graad. 

Vanaf het derde jaar kan je kiezen uit heel veel richtingen 
en domeinen:  

• taal en cultuur,  
• STEM (science, technology, engineering en mathematics), 
• economie en organisatie, 
• maatschappij en welzijn.  

Deze domeinen komen terug in de verschillende onderwijsvormen (ASO, TSO of BSO).  
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ONZE TROEVEN 

DE LEERLINGEN STAAN CENTRAAL 

In alles wat we doen stellen we jou als leerling centraal. We geloven dat vallen en opstaan een 
essentieel onderdeel uitmaakt van het leerproces. Enkel wie nooit probeert, maakt nooit een 
fout. Vanuit dit idee houden we rekening met welke begeleidende of ondersteunende 
maatregelen we jou tijdens jouw opleiding kunnen aanbieden. We vinden het niet erg dat je 
onderweg een paar keer struikelt. Afhankelijk van wat je nodig hebt, gaan de leerkrachten een 
aantal zaken bijsturen. We bieden je hulpmiddelen aan en gaan samen met jou op zoek naar 
wat je kan helpen in je leerproces.  

We willen dat je zo veel mogelijk bijleert en dat je 
zelfvertrouwen groeit. Daarom reiken we je een aantal 
instrumenten aan, zodat je een beter zicht krijgt op je 
leerproces. Terzelfdertijd verwachten we ook een aantal 
zaken van jou en jouw ouders. We willen dat je je inzet, ingaat 
op aangeboden remediëring en aan zelfreflectie doet. We 
rekenen er ook op dat je ouders je vorderingen van dichtbij 
opvolgen. Dat kan via onze digitale agenda en het digitale 
puntensysteem en de tussentijdse rapporten en het 
oudercontact.  

Heb je dyslexie, dyscalculie, ADHD, ASS of een andere 
leerstoornis, dan weten we dat leren voor jou soms niet zo 
makkelijk is. Daarom vragen we je om ons dit bij inschrijving 
te laten weten. We bepalen dan samen met jou en jouw ouders hoe we jou vooruit kunnen 
helpen. We maken een lijst van afspraken op en bekijken welke aanpassingen realistisch zijn. In 
uitzonderlijke gevallen is een individueel aangepast curriculum (IAC) noodzakelijk. Jij staat 
centraal! 

ER IS EEN AANGENAME LEER- EN LEEFOMGEVING 

Dat leerlingen op onze school centraal staan, merk je onder meer aan de verschillende zones op 
onze school. Dit zijn plaatsen waar leren of ontspanning centraal staan. Als school willen we dus 
samen met jou voor een aangename leef- en leeromgeving zorgen. Want als je je goed voelt op 
school, presteer je ook beter.  

Wil je werken aan je GIP? Moet je iets opzoeken voor een onderzoeksproject? Wil je studeren 
in een rustige ruimte? Dan is ons openleercentrum the place to be. Daar is altijd een opvoeder 
en/of een leerkracht aanwezig om je verder te helpen.  

Heb je nood aan ontspanning en sport en spel? Dan kan je terecht in onze gloednieuwe 
voetbalkooi of aan één van onze pingpongtafels. Lees je liever een boek, dan is onze bibliotheek 
een ruimte die je zeker zal bekoren.  
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DE LEERLINGEN KRIJGEN INSPRAAK 

Bij ons ben je geen nummer. Wij zorgen ervoor dat je gehoord én gezien wordt. Als leerling 
mag en kan je je stem laten horen op verschillende manieren. Stel je kandidaat voor de 
leerlingenraad. 

DE LEERKRACHTEN EN OPVOEDERS LUISTEREN NAAR JE 

Je krijgt de mogelijkheden om te groeien en je talenten volop te ontdekken. Soms gaat dat met 
vallen en opstaan, zeker in de puberteit. Daarom zijn we er voor jou, als team, om je te 
ondersteunen en te begeleiden wanneer het nodig is.  

Naast je vakleerkrachten en klascoach volgen ook onze leerlingenbegeleiders je groeiproces 
van dichtbij op. Als het even moeilijk gaat, dan vind je bij ons verschillende aanspreekpunten.  

Onze opvoeders staan je van 's ochtends tot 's avonds graag te woord. Heb je het even moeilijk 
met regels en afspraken? Dan ga je in gesprek met je klascoach of opvoeder om te kijken wat 
een mogelijke oorzaak kan zijn voor je gedrag. We maken samen nieuwe afspraken om je terug 
op de goede weg te helpen.  

ER IS VEEL AANDACHT VOOR RESPECT 

We rekenen er wel op dat je bepaalde grenzen respecteert. We geven je veel vrijheid, maar 
rekenen op je verantwoordelijkheid. We verwachten bijvoorbeeld dat iedereen op tijd komt, 
beleefd is en respectvol omgaat met elkaar en met het materiaal van de school. Op die manier 
vormen we samen een groep waarbij het leuk en veilig is om les te volgen.  

ER IS EEN GOEDE COMMUNICATIE MET DE OUDERS 

We vinden het belangrijk dat je als ouder op elk moment betrokken kan zijn bij het leerproces 
van jouw kind. Wij bieden je daarvoor verschillende mogelijkheden. 

• Onze school werkt met Smartschool als digitaal leerplatform. Elke leerling heeft een 
eigen Smartschool-account en ook de ouders hebben een co-account. Dat wil zeggen 
dat je als ouder niet alleen thuis de elektronische schoolagenda (met lesonderwerpen, 
taken en toetsen) en alle punten van je kind kan opvolgen, je kan ook rechtsreeks 
communiceren met directie, klascoach, leerkrachten en leerlingbegeleiding. 
 

• Meermaals per jaar is er een oudercontact. Dit valt meestal samen met het ogenblik 
waarop je kind een rapport heeft gekregen. Voorafgaand is er een coachingsgesprek 
tussen leerkracht en leerling, waarbij het welbevinden en het leerproces wordt 

besproken. De afgesproken doelen worden 
ook besproken op het oudercontact. Je krijgt 
er de gelegenheid om te spreken met de 
klascoach en de vakleerkrachten. Als er 
problemen zijn, word je telefonisch 
uitgenodigd voor dit oudercontact. 
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• Naast de eerder traditionele contactmomenten, staan we erom bekend heel 
laagdrempelig en vlot bereikbaar te zijn voor ouders die vragen hebben. 
 

• Wil je iets actiever meewerken, dan kan je je engageren voor de schoolraad. Van harte 
welkom! 
 

ER ZIJN VEEL ACTIVITEITEN 

Doorheen het schooljaar organiseren we tal van evenementen voor 
leerlingen, ouders, sympathisanten, oud-leerlingen en oud-
leerkrachten. Tijdens deze events zetten we in op ontspanning en 
plezier. Hou zeker onze kalender en de Facebookpagina in de gaten 
zodat je niets mist!  

Een overzicht van de vele activiteiten die we tijdens een schooljaar 
organiseren: 

• dagactiviteiten voor leerlingen: sportdag, schrijf-ze-vrijdag, 
acties voor het goede doel, YOUCA, theateruitstappen, 
educatieve uitstappen, … 

• middagactiviteiten voor leerlingen: voetbal, pingpong, … 
• avondactiviteiten voor iedereen: infoavonden GWP en schoolreizen in binnen- en 

buitenland, oud-leerlingenavond, lezingen, … 
• elke woensdagnamiddag voor de leerlingen van de eerste graad: GEOPKI (Gentse Opera 

Kids), Sport-na-School (SNS) 
• meerdaagse uitstappen: GWP’s in binnen en buitenland. 
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WE ZIEN ONZE OUD-LEERLINGEN GRAAG (KOMEN) 

Onze oud-leerlingen komen graag nog eens langs. Op onze evenementen zien we dan ook 
steeds enkele vertrouwde gezichten terug, sommige nog jong, anderen van heel lang geleden. 
Onze deuren staan altijd voor hen open.  

Waarom onze oud-leerlingen een warm gevoel overhouden aan onze school, lees je in 
onderstaande quotes... 

 

 

  

“Ik ging graag naar het Lyceum 
omdat er een goede sfeer 
was.” – Xander De Corte – 
Ambassadeur Lyceum Gent 
2019-2020 

“Voor mij is het Lyceum een open plek waar 
ik voluit de kans kreeg om op zoek te gaan 
naar mijn eigen talenten. Het was de ideale 
springplank om zelfverzekerd mijn eigen 
professionele weg uit te stippelen binnen het 
GO!” – Evelien Coolens – Ambassadeur 
Lyceum Gent 2009-2010 

“De leerkrachten zagen 
mijn potentieel als 
opvoedster en gaven mij 
alle mogelijke kansen 
dankzij hun goede 
opvolging. Ik heb mezelf 
leren kennen in het 
Lyceum en dit hielp me 
om me te vormen tot wie 
ik nu ben.” – Shadé Van 
Autreve, 6JGZ 

“Het Lyceum Gent met de 
multiculturele inzet van de docenten, 
heeft voor mij de deur geopend naar 
een succesvolle loopbaan als 
ondernemer. Waarvoor mijn dank.” – 
Raj Puri, 6IB 

“Het Lyceum was voor mij niet 
zomaar een school maar een 
tweede thuis, waar iedereen zijn 
talent zonder problemen kon 
ontwikkelen.” – Sidi El Omari, 6V 

“Het Lyceum was voor mij een veilige 
plek waar ik mezelf kon zijn. Ik kon 
botsen zonder dat ik uit de rails vloog. 
Elke keer werd ik geholpen. Dankzij 
GeOpKi heb ik mijn creatieve kant 
ontdenkt en ben ik die niet meer kwijt 
geraakt. De leerkrachten lieten mijn 
zijn zoals ik ben. Dat deed zoveel 
deugd!.” – Sarah Moorkens JGZ 
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WE KIEZEN VOOR DIGITALISERING 

We kunnen er niet omheen: de smartphone is er overal en altijd. We vinden het belangrijk dat 
je op een verantwoorde manier leert omgaan met de technologieën van de 21ste eeuw. We 
tonen je de vele voordelen én valkuilen van ICT.  

We willen een moderne school zijn. Daarom bieden we jou de kans om aan een voordelige prijs 
een chromebook aan te kopen. Je inschrijven in onze school kan bijvoorbeeld ook meteen 
online. 

Elke dag ondervind je veel voordelen van onze vernieuwende digitale aanpak: 

• je kan van thuis uit een broodje bestellen; 
• je krijgt les in goed uitgeruste computerklassen met interactieve borden; 
• je kan zelfstandig werken op onze gloednieuwe Chromebooks en laptops; 
• alle leerlingen en ouders krijgen toegang tot Smartschool; 
• leerlingen van de nestklassen organiseren hun werk met een digitaal leerplatform. 

Daarnaast bieden we: 

• de kans om een goed uitgeruste laptop te kopen tegen een educatieve prijs; 
• tijd en ruimte om in het OLC onze computers te gebruiken; 
• de kans om toetsen en taken volledig digitaal in te dienen; 
• alle ouders de mogelijkheid om de studieresultaten van hun kind ‘live’ te volgen. 
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ER ZIJN GEREGELD COACHINGSGESPREKKEN 

Een van onze grote troeven is dat je leert om aan zelfreflectie te 
doen. Op regelmatige tijdstippen zal je samen met je klascoach een 
coachingsgesprek doen.  

Tijdens dit gesprek bespreek je jouw leerproces en je welbevinden 
met je coach. Voor de coachingsgesprekken gebruiken we het 
GROWmodel2. Je bereidt dit gesprek voor met behulp van rubrics3. 
Zo kan het coachingsgesprek in alle rust en vertrouwen 
plaatsvinden.  

Coachingsgesprekken zijn heel waardevol voor jezelf: om een beter 
inzicht te krijgen in je leerproces en haalbare doelen te stellen, om 

te groeien en je talenten te ontdekken en verkennen. Alles wordt bijgehouden in een 
persoonlijk leerlingportfolio.  

 
  

 

 

2 Het vierstappenplan is een beproefd model om structuur aan te brengen in een coachinggesprek. Het omvat: Doel, Actuele 
situatie, Opties en Acties. In het Engels heet het GROW (Goal, Reality, Options, Will). 

3 In de onderwijsterminologie betekent rubric "een scoregids die wordt gebruikt om de kwaliteit van de geconstrueerde 
reacties van studenten te evalueren". Simpel gezegd, het is een reeks criteria voor het beoordelen van opdrachten. 
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WE ZIJN DE GENTSE OPERA-KIDS! 

Ben je een creatieve leerling? Hou je van theater, 
muziek of dans? Dan is GeOpKi beslist iets voor jou! 

Teksten schrijven, componeren, muziek spelen, 
zingen, acteren, het decor ontwerpen, de belichting 
regelen, kostumering uitzoeken, public relations 
bespreken… Kortom, alles van idee tot uitvoering 
komt aan bod in een Geopki-jaar. De geopki-kids 
worden natuurlijk hiervoor begeleid door enkele 
enthousiaste leerkrachten. Je hoeft geen muzikant 
te zijn of theaterervaring te hebben om te kunnen 
deelnemen. Het belangrijkste is dat je in staat bent 
om verantwoordelijkheid op te nemen voor jezelf 
en voor de groep. Samen werken we aan het 
eindresultaat: een voorstelling. 

Door de Metropolian Opera Guild (New York) werd 
een methodiek ontwikkeld om kinderen te laten 
kennis maken met opera door hen zelf een opera te 
laten creëren. Onze school past deze methodiek nu 
al meer dan 25 jaar toe.  

In het begin van een schooljaar wordt een groep gevormd die zal functioneren als een echt 
operagezelschap. Deze groep bestaat uit leerlingen uit het eerste en tweede jaar, alle 
studierichtingen en studieniveaus door elkaar.  

Hun creatie wordt telkens in mei een drietal keer voor een publiek gebracht in een echt 
theater.  

Deze opvoeringen zijn belangrijk, maar werken aan de persoonlijke ontplooiing, de 
ontwikkeling van de sociale vaardigheden, het leren kennen en verleggen van eigen grenzen, 
zijn dat nog veel meer. De leerlingen leren samenwerken, taken uitvoeren, delegeren, 
beslissingen nemen, verantwoordelijkheid opnemen, enz. … Uiteraard leren ze ook hoe een 
operagezelschap (of een theatergezelschap) werkt. 

  

“Every child is an artist. 
The problem is statying an 
artist when you grow up” 
Pablo Picasso 
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KIES JE EIGEN KOER: SPECIFIEKE INFO EERSTE GRAAD 

MODULES ‘TALENT’ IN EERSTE JAAR A-STROOM 

In de eerste graad leer je als leerling je sterktes en je zwaktes kennen. 
Wij zullen je helpen om de juiste keuze te maken in de hogere 
graden. Daarom bieden we in het eerste jaar modules aan. Zo maak 
je kennis met verschillende studiedomeinen zoals wetenschappen, 
economie, taal, … en krijg je inzicht in je talenten. Een goede 
schoolloopbaanbegeleiding is de sleutel tot succeservaringen. Je 
doorloopt doorheen het schooljaar vijf modules. In het eerste jaar 
heb je ook de keuze om naast de modules nog drie uur extra Latijn te 
volgen.  

MODULE TAAL EN CULTUUR 

We nemen cultuur in de brede zin van het woord: “alle activiteiten die onder invloed van de 
mens zijn ontstaan”. In de module Taal en Cultuur werken we in projecten, waarin we vooral de 
onderzoekende houding en de creativiteit bij jou willen aanwakkeren. We leren je openstaan 
voor andere culturen en creatieve uitingen zoals schilderkunst, woord en drama…. Je leert je 
creativiteit in denken en handelen te zien als een verrijkende inspiratie. Leuk als we vanuit je 
eigen leefwereld kunnen vertrekken, maar we zijn ook nieuwsgierig naar andere leefwerelden.  

MODULE KLASSIEKE TALEN  
In de module Klassieke talen maak je kennis met de 
klassieke taal en cultuur. Je ontdekt de Latijnse taal en 
grammatica en komt te weten hoe onze beschaving 
wortels heeft in de Griekse en Romeinse cultuur. Als je in 
het eerste jaar geen Latijn volgt, maar je ontdekt tijdens 
deze module dat deze taal je ligt, dan kan je zonder 
problemen in het tweede jaar instappen in de basisoptie 
Klassieke talen.  

 

MODULE MENS EN WELZIJN 

In de module Mens en welzijn gaan we op onderzoek. Je maakt kennis met psychologie, de 
lichamelijke en mentale gezondheid. De module omvat alle studierichtingen waar de mens in 
zijn verlangen naar welbevinden en welzijn, naar ‘geluk’ centraal staat. We oefenen in sociale 
vaardigheden, reflecteren over welbevinden en maken van het samen leren samen leven ons 
onderzoeksgebied. 
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MODULE ONDERNEMERSCHAP  

De module Ondernemen laat je kennismaken met alle facetten van de economie. Daarnaast 
willen we je ondernemingszin stimuleren en je laten proeven van wat ondernemen betekent 
aan de hand van praktische opdrachten. Je wordt hierdoor sterker in financiële geletterdheid 
en je leert de basisprincipes van de economische realiteit kennen.  

De module peilt naar de interesse en talenten die je zou hebben voor de richting economie, 
handel of verkoop. Wie ondernemingszin heeft komt hier aan zijn trekken. 

MODULE STEM-WETENSCHAPPEN 

STEM staat voor ‘Science; Technology, Engineering and Mathematics’. Tijdens de module STEM-
wetenschappen leer je denken en werken volgens 
de wetenschappelijke werkwijze. Via 
geïntegreerde projecten maak je kennis met de 
exacte en technologische wetenschappen. 
Hierdoor krijg je vaardigheden, zoals werken met 
een microscoop, al goed onder de knie. 
Ontdekkend leren staat centraal. Dit houdt in dat 
er een onderzoeksattitude wordt aangeleerd. De 
werkvormen die in de lessen wetenschappelijk 
werk aan bod komen zijn groepswerk, werken op 
het terrein, werken in een labo, werken met 
moderne media, ..  
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TWEEDE JAAR A-STROOM: BASISOPTIES 

Op basis van je talenten en competenties 
kies je in het tweede jaar voor een 
bepaalde basisoptie. Deze optie volg je 
het volledige schooljaar gedurende vijf 
lesuren per week.  Je hebt keuze uit vier 
basisopties: 

KLASSIEKE TALEN 

In de basisoptie Klassieke talen bestudeer 
je vooral het Latijn. Er zijn twee belangrijke componenten: de studie van de taal en het 
bestuderen van de Romeinse samenleving en cultuur. 

De optie Klassieke Talen staat open voor iedereen, wat ook je sociale of culturele achtergrond 
is. Je moet wel een brede interesse hebben en nieuwsgierig zijn om een oude cultuur te leren 
kennen via authentieke teksten. Latijn studeren helpt de ontwikkeling van je historisch 
bewustzijn. Je zal zien dat mensen in de oudheid zich dezelfde vragen stelden als wij, maar dat 
de antwoorden vaak heel verschillend waren. Op die manier zal je je horizon verruimen en leer 
je jouw eigen opvattingen en gevoelens in vraag stellen. 

Wie in het tweede jaar A-stroom kiest voor deze optie, krijgt naast 25 uur basisvorming ook 5 
uur per week Latijn. 

MODERNE TALEN & WETENSCHAPPEN 

In de basisoptie Moderne talen & wetenschappen krijg je extra uren Frans, Engels en 
Nederlands en maak je kennis met wetenschappelijk werk. Daarnaast krijg je een brede 
basisvorming van 25 uur en krijg je 2 uur extra remediëring, verbreding en verdieping. 

In het luik Moderne talen zal je vaststellen dat alle talen met elkaar verbonden zijn. We willen 
jou goesting doen krijgen in taal.  

Het luik Wetenschappelijk werk leert je aanvoelen en begrijpen hoe wetenschap ontstaat en 
groeit, hoe in de natuurwetenschappen inzicht, begrip en kennis verworven worden. Dat 
gebeurt door experimenten in een daarvoor aangepast labo. Voor jou kan dit leiden tot een 
meer wetenschappelijke studierichting in de tweede graad. 

ECONOMIE EN ORGANISATIE 

Ben je geboeid door de financiële wereld? Wil je weten hoe kopen en verkopen werkt? Ben je 
taalvaardig? Kies dan voor de optie Economie en organisatie! 

Naast de brede basisvorming van 25 uur bevat deze richting 5 uur Economie en organisatie per 
week. Hier krijg je een uitgebreide initiatie van begrippen en concepten op rekenkundig en 
administratief vlak. Hoe zit de handelswereld in elkaar? Hoe gaat het er aan toe in een 
kantooromgeving? En wat zijn de regels over kopen en verkopen? Je leert efficiënt het 
toetsenbord van de computer beheersen en zo krijg je automatismen die nodig zijn als je met 
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de computer werkt. Je maakt kennis met het besturingssysteem Windows en je leert correct 
omgaan met het internet. 

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN 

Ben je geboeid door de mens en zijn milieu? Ben je sociaal voelend en wil je je sociale 
vaardigheden verder ontwikkelen? De basisoptie Maatschappij en welzijn is geknipt voor jou! 

Je bestudeert de mens en zijn omgeving en een aantal wetmatigheden uit de wetenschap en 
techniek. Je verneemt meer over de drie componenten van deze basisoptie: de sociale, de 
technische en de algemeen vormende. 

Bovendien krijg je een uitgebreide inleiding op enkele belangrijke begrippen op vlak van 
lichaamshygiëne en voeding. Je ontdekt de basis van de voedingsleer, zoals voedingsmiddelen 
en stoffen, het verband met de gezondheid en hoe je een evenwichtige maaltijd samenstelt. 
Daarnaast ga je aan de slag in de keuken, waar je enkele bereidingen leert, ontdekt welke 
toestellen je er allemaal vindt en hoe je ongelukken kan voorkomen.  
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EERSTE GRAAD B-STROOM: NESTKLASSEN 

VISIE EN DOELSTELLING 

We kiezen als school resoluut voor de weg van 
vernieuwing en willen hierbij aandacht besteden aan 
leerlingen beroepsonderwijs om hen alle kansen te 
geven zich te ontwikkelen tot zelfstandige en 
competente en vooral fiere werknemers van de 
toekomst. 

We willen kwaliteitsvol beroepsonderwijs en zetten 
hierbij in op het gebruik van moderne werkvormen en 
het optimaliseren van de leeromgeving. 

Zo kunnen we leerlingen klaarstomen voor de arbeidsmarkt op een positieve manier. Het 
accent ligt op beroepsfierheid, want we willen leerlingen een goed gevoel geven over het 
onderwijs dat ze genieten en hen dit ook laten uitstralen naar de buitenwereld. 

PROJECT 

De leerkrachten uit de B-stroom werken al een aantal 
jaren innovatief door het creëren van nestklassen. De 
nestklas is een polyvalente ruimte waar flexibel en 
gedifferentieerd onderwijs kan gerealiseerd worden in 
een motiverende leef- en leeromgeving voor onze 
leerlingen beroepsonderwijs. 

We doorbreken letterlijk en figuurlijk de muren om je 
voor te bereiden op je toekomstig beroep. Je leert zelf 
verantwoordelijk te zijn voor je eigen projecten zodat 
je uitgroeit tot een sterke zelfstandige persoonlijkheid, 
op weg naar de arbeidsmarkt. 

Met de nestklas creëren we een werkruimte waar je je goed voelt (thuis voelt) en gemotiveerd 
blijft om je schoolloopbaan tot een positief einde te brengen. De nestklassen lopen verder in de 
tweede en derde graad BSO. 

We gebruiken lesmethodes met aandacht voor coachen, begeleiden en remediëren. We zorgen 
voor een grote variatie aan didactische werkvormen met instructiemomenten, filmpjes, flipping 
the classroom… Je plant je werk op het leerplatform. 
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DALTON 

Het Dalton Lyceum Gent is een leergemeenschap die gelooft dat onderwijs ook anders kan. We 
lieten ons hier inspireren door Helen Parkhurst en haar Daltonplan. Net zoals wij geloofde zij 
dat leren niet in hokjes moest, maar een spiegel van het leven kan zijn.  

De dagindeling verloopt er anders dan in vele andere scholen. In de voormiddag krijg je 
zelfstandige werktijd geflankeerd door instructies. In de namiddag ga je projectmatig aan de 
slag. Het eigenaarschap over het leren wordt hier teruggegeven aan de jongere. 

Het Dalton Lyceum wordt georganiseerd op onze tweede campus, Campus Portus. Extra info 
over de daltonwerking kan je terugvinden op onze website. Je kan ook mailen naar 
marino.van.moortel@scholengroep.gent voor meer info over de werking. 
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PRAKTISCHE INFO 

ONS TEAM 

KLASCOACHES EN LEERKRACHTEN 

De leerkrachten staan elke dag weer voor je klaar en doen hun uiterste best om elk lesuur 
gevarieerd, aangenaam en leerrijk te maken. De klascoach is je allereerste aanspreekpunt. Hij 
of zij zal op regelmatige basis een coachingsgesprek met jou voeren. 

OPVOEDERS 

Het leerlingensecretariaat ligt letterlijk in het hart van de school. In het bureau naast de 
speelplaats werken de opvoeders en de leerlingbegeleiding. Zij helpen je met grote en kleine 
problemen of verwijzen je door naar wie je kan helpen. 

Heb je het moeilijk met regels en afspraken? Dan ga je in gesprek met de klascoach of opvoeder 
om te kijken wat een mogelijke oorzaak van je gedrag kan zijn. We maken samen nieuwe 
afspraken om je terug op de goede weg te helpen. We rekenen er wel op dat je bepaalde 
grenzen respecteert. We geven je veel vrijheid, maar rekenen op je verantwoordelijkheid. We 
verwachten bijvoorbeeld dat iedereen op tijd komt, beleefd is en respectvol omgaat met elkaar 
en het materiaal van de school. Op die manier vormen we samen een groep waarin het leuk en 
veilig is om les te volgen 

LEERLINGBEGELEIDING 

Naast je vakleerkrachten, klascoach en opvoeder 
volgen onze leerlingenbegeleiders jouw groeiproces 
van dichtbij mee. Als het even moeilijker gaat, dan 
vind je bij hen een luisterend oor.  De mensen van 
het leerlingensecretariaat staan tijdens de 
schooluren paraat om jou op te vangen.  

Heb je nood aan een uitgebreid gesprek of wil je 
even tot rust komen? Kom dan langs bij onze 
leerlingenbegeleiding. Zij luisteren naar je zorgen of 
problemen, op school, met vriend(in), met 
kameraden, thuis,... Als warme school beloven we dat 
je altijd welkom bent om je hart te luchten. 
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HOE KRIJG JE INSPRAAK? 

Ouders en leerlingen krijgen inspraak op school via de leerlingenraad, ouderraad of schoolraad.  

DE LEERLINGENRAAD 

Omdat wij willen dat de leerlingen betrokken worden bij de school, geven we jullie de kans om 
jullie stem te laten horen. Via de leerlingenraad kan je laten weten wat er bij je leeft. Als je hier 
graag aan wil meewerken, kan je je bij de leerkrachten kandidaat stellen. 

DE SCHOOLRAAD 

In de schoolraad zitten vertegenwoordigers van de ouders, van het personeel en van de lokale 
gemeenschap. Ook vertegenwoordigers van de leerlingen hebben er een zitje. De directie 
overlegt met de schoolraad over geplande beslissingen die belangrijk zijn voor het personeel, 
de ouders of de leerlingen, zoals wijzigingen aan het schoolreglement of het studieaanbod, 
grote verbouwingen, het welzijnsbeleid en het gezondheidsbeleid. De schoolraad kan ook op 
eigen initiatief advies geven aan de directie. 
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WAT ZIJN DE SCHOOLUREN? 

OPENINGSUREN LEERLINGENSECRETARIAAT 

• Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8 tot 17 uur 
• Woensdag van 8 tot 13 uur 

LESUREN EERSTE GRAAD 

• Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.20 uur tot 
15.20 uur of 16.20 uur 

• Maandag, dinsdag en donderdag is er avondstudie tot 17 uur 
• Woensdag van 8.20 uur tot 12.00 (uitzonderlijk tot 12.50 uur) 

We hechten veel belang aan op tijd naar school komen. Laatkomers storen immers de lessen en 
iedereen heeft recht op 50 minuten les. Daarom hebben we twee belsignalen:  

• een eerste om 8.15 uur om aan te geven dat iedereen naar de klas moet gaan,  
• een tweede bel 's ochtends om 8.20 uur om aan te geven dat de les begonnen is en 

iedereen plaatsgenomen heeft in het lokaal. 

PAUZES 

• ochtendpauze van 10 uur tot 10.20 uur 
• middagpauze van 12 uur tot 12.50 uur (eerste graad) 
• middagpauze van 12.50 uur tot 13.40 uur (bovenbouw) 

Je bent vrij om tijdens de speeltijd je speelplaats te kiezen. Je kan tijdens de middagpauze 
voetballen op het voetbalplein. In de poly en op de speelplaats kan je pingpongen.  

Om je te leren omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid, laten we je zelfstandig naar het 
klaslokaal gaan. We verwachten uiteraard dat je telkens op tijd in de klas bent. 
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HOE KAN JE DE SCHOOL BEREIKEN? 

CAMPUS LYCEUM, KORTRIJKSESTEENWEG 12, GENT 

Campus Lyceum ligt op minder dan twee minuten fietsen en tien minuten wandelen van het 
station Gent-Sint Pieters, vlakbij het centrum van Gent. De school is dus heel gemakkelijk op 
duurzame wijze te bereiken. 

🚲 MET DE FIETS (OF BROMFIETS) OF TE VOET 

Je kan je fiets plaatsen in de verschillende fietsenstallingen in de omgeving van de school. Je 
kan de school binnengaan via de hoofdingang Kortrijksesteenweg 12.  Vanaf 8 uur staat iemand 
aan de poort om je te verwelkomen.  

🚉 MET HET OPENBAAR VERVOER (TRAM, TREIN OF BUS) 

Het station Gent Sint-Pieters  ligt op minder dan 10 minuten wandelen. Daardoor zijn we zowel 
met de trein, met de tram als met de bus makkelijk bereikbaar. 

Ook de tram is het ideale vervoermiddel om onze school te bereiken. Vlakbij onze deur hebben 
we een veilige tramhalte met een verhoogde berm.  

🚘 MET DE WAGEN 

Wanneer de fiets of het openbaar vervoer geen optie is, kunnen je ouders je met de wagen 
afzetten. Er is weinig parkeergelegendheid. Aan de achterkant (Holdaal) kan je makkelijk en 
veilig uitstappen. De politie voert regelmatig controles in de zone rond de school uit, waar de 
snelheid tot 30km per uur beperkt is. 
  



BROCHURE GO! LYCEUM GENT  
- 26 - 

CAMPUS PORTUS, BARRESTRAAT 6, GENT 

Campus Portus ligt in het centrum van de stad Gent, vlakbij Portus Ganda. Je kan er gemakkelijk 
te voet, met de fiets of met de bus naartoe. 

🚲 MET DE FIETS (OF BROMFIETS) OF TE VOET 

Je kan je fiets plaatsen in de fietsenstalling naast de school. Je kan de school binnengaan via 
onze aparte zijvleugel, Barrestraat 6. Vanaf 8 uur staat iemand aan de poort om je te 
verwelkomen.  

🚉 MET HET OPENBAAR VERVOER (TREIN OF BUS) 

Het station Dampoort ligt op 15 minuten wandelen. Daardoor zijn we gemakkelijk met de trein 
bereikbaar. 

Ook de bus is het ideale vervoermiddel om onze campus te bereiken (Halte Reep of Sint-
Jacobs). 

🚘 MET DE WAGEN 

Wanneer de fiets of het openbaar vervoer geen optie is, kunnen je ouders je met de wagen 
afzetten, maar dat raden we niet aan. Het centrum van de stad is moeiijk bereikbaar met de 
auto. Er is weinig parkeergelegendheid. 
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HOE VERLOOPT DE LUNCHPAUZE? 

We hebben een ruim restaurant op onze school waar er voldoende plaats is voor iedereen om 
je lunchpakket op te eten. De leerlingen van de eerste graad blijven op school tijdens de 
middagpauze en eten hun lunch in het restaurant. Vanaf het vierde jaar mogen de leerlingen de 
school tijdens de middagpauze verlaten. We bieden geen warme maaltijden aan, maar je kan 
wel een belegd broodje bestellen. Er is  een ruime keuze. 

Water is gratis beschikbaar in de verschillende drankfonteinen. Breng dus zeker je hervulbare 
fles mee.  
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HOE BETALEN WE DE SCHOOLKOSTEN? 

Studeren in het GO!-onderwijs is gratis. Wij vragen dus geen inschrijvingsgeld. Je moet wel 
rekening houden met een aantal kosten. De school probeert deze zo laag mogelijk te houden.  

FACTURATIE 

Per schooljaar zijn er ongeveer vijf schoolfacturen, verspreid over het jaar. Je krijgt die digitaal, 
via e-mail met verzendbevestiging. Het is dus belangrijk dat we de correcte mailadres(sen) van 
de ouders hebben.  

Bij betalingsproblemen is gespreide betaling mogelijk. Maak een afspraak met ons. We kunnen 
samen met jou een afbetalingsplan opmaken. Maak je geen zorgen. Dat gebeurt discreet.  

OPBERGKASTJES 

Tijdens de pauzes kan je je materiaal veilig opbergen in kastjes en kluisjes. Je kan zo'n kluisje 
huren voor €25 per schooljaar (€10 waarborg en €15 huurgeld).  

Als je de sleutel teruggeeft en het kluisje niet beschadigd is, betalen wij de waarborg van €10 
terug op het einde van het schooljaar.  

SCHOOLBOEKEN 

Je bestelt werkboeken online via de schoolboekenservice van Standaard Boekhandel. Het 
pakket wordt dan bij jou thuis (of op een ander gekozen adres) geleverd.  

De prijs is afhankelijk van het aantal werkboeken dat je moet aankopen in de studierichting. 
Alle leerlingen kunnen een boekenlijst krijgen op school.  

KOPIEËN 

Tijdens het schooljaar ontvangen de leerlingen heel wat kopieën (cursussen, werkbladen, 
toetsen, examens,…) Ook deze onkosten variëren per studierichting en leerjaar. De kostprijs ligt 
tussen de €60 en €70. 

SPORTLESSEN 

De jaarlijkse sportdag kost, afhankelijk van de activiteit, gemiddeld €15 à €30.  

Omdat de school niet over een eigen indoor sportzaal beschikt, verplaatsen wij ons voor de 
sportlessen met de schoolbus. In samenspraak met Scholengroep Gent, vragen wij hiervoor 
ongeveer €50 per schooljaar. Afhankelijk van de gevolgde studierichting kunnen er extra kosten 
aangerekend worden voor specifieke sportlessen en/of activiteiten.  

De T-shirt voor lichamelijke opvoeding kost €10. (verplicht).  

DIDACTISCHE UITSTAPPEN EN GWP 

Wij gaan graag op uitstap met de leerlingen. De uitstappen zijn een verplichte activiteit, maar 
we proberen de kosten zo laag mogelijk te houden. De kostprijs bedraagt tussen de €40 en €70. 
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MOGELIJKE SPECIFIEKE KOSTEN 

Voor sommige richtingen komen er specifieke kosten bij. Bijvoorbeeld aankoop van een 
keukenschort, rekenmachine,  materiaal voor de lessen techniek en PO. 

VERZEKERING 

De verzekering is voor de hele scholengroep afgesloten bij Ethias Verzekeringen. De verzekering 
dekt lichamelijke schade op het schooldomein en eventuele ongevallen op de kortste reisweg 
van en naar school. 
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CONTACTINFO 

BEL ONS , SCHRIJF ONS, … 

 

 

GO! Lyceum Gent 

Kortrijksesteenweg 12 

9000 Gent 

 

09 220 10 70 (van 8 uur  tot 17 uur) 

 

Info@lyceumgent.be 

 

Benieuwd naar meer, neem zeker eens een kijkje op onze sociale media. 

 
Facebook.com/GO-Lyceum-Gent 

 
Instagram.com/golyceumgent 

 www.lyceumgent.be 
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BIJLAGE 

LESSENTABELLEN EERSTE GRAAD 

LESSENTABEL 1STE  LEERJAAR A – MODULE TALENT 
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LESSENTABEL 1STE  LEERJAAR A – MODULE TALENT + 3U LATIJN 
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LESSENTABEL 1STE  LEERJAAR B – NESTWERKING 
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LESSENTABEL 2DE   LEERJAAR A – KLASSIEKE TALEN 
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LESSENTABEL 2DE   LEERJAAR A – MODERNE TALEN EN WETENSCHAPPEN 
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LESSENTABEL 2DE   LEERJAAR A – ECONOMIE EN ORGANISATIE 
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LESSENTABEL 2DE   LEERJAAR A – MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN 
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LESSENTABEL 2DE   LEERJAAR B – ECONOMIE EN ORGANISTIE / MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN - 
NESTWERKING 
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WAT NA DE EERSTE GRAAD? 

Lessentabellen zijn te raadplegen op onze website – www.lyceumgent.be 

 


