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GO! Atheneum Keerbergen start in het zesde jaar met een studieoptie 9 uur
wiskunde per week om de overstap naar universitaire ingenieursstudies te
optimaliseren. Vlieghavenlaan 18 in Keerbergen

GO! ATHENEUM KEERBERGEN BIEDT STUDIEOPTIE MET
NEGEN UUR WISKUNDE PER WEEK
Vanaf volgend schooljaar biedt GO! Atheneum Keerbergen enkele
nieuwigheden aan. Zo komt er in het zesde jaar een studieoptie met 9 uur
wiskunde per week. Ook vakken als Wetenschappelijk Tekenen en
Programmeren komen erbij. “Hiermee geven we leerlingen die willen
doorstromen naar ingenieursstudies extra sterke bagage mee”, zegt Kurt
Hofman, directeur van GO! atheneum Keerbergen.
Negen uur wiskunde in het zesde leerjaar kan alleen gekozen worden door leerlingen
uit de richtingen wetenschappen – wiskunde en Latijn – wiskunde die al 7 uur
wiskunde per week krijgen.
“Het wordt in een extra pakket van 2u aangeboden, specifiek gericht op zware
wiskundige vervolgstudies. Het aanbieden van dit extra pakket wiskunde in het zesde
jaar geeft ons de vrijheid om deze wiskundelessen in te vullen met bijkomende
wiskundekennis die de overstap naar studies hoger onderwijs optimaliseren.”
Nieuw is ook dat alle leerlingen uit deze richtingen het vak Wetenschappelijk
Tekenen kunnen volgen. “Dit vergroot hun ruimtelijk inzicht.”
Nog met het oog op die overstap naar hoger onderwijs wordt het vak Toegepaste
Informatica vervangen door Programmeerkunde. “In Toegepaste Informatica leren
kinderen hoe ze moeten werken met computerprogramma’s zoals Word en Excell.
Programmeerkunde gaat over het zelf maken van computerprogramma’s. Met Word,
Excell en Powerpoint werken leerlingen vandaag de dag al voor vrijwel elk vak. Maar
een 3D-printer leren programmeren, dat is voor hen nieuw.”
GO! Atheneum Keerbergen biedt studierichtingen aan met 3, 5 en 7 lesuren
wiskunde per week. Vanaf 1 september 2020 nu dus ook met, optioneel, 9 lesuren
wiskunde in het 6de jaar wiskunde – wetenschappen en Latijn - wiskunde. De richting
met 8 uur wiskunde wordt hierdoor niet langer aangeboden.
De GO! scholen van Keerbergen zijn scholen van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 7200
cursisten avondonderwijs en 36 instellingen een van de grootste GO! scholengroepen van het land. De groep verenigt de
scholen van het GO! onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van
Scholengroep 5 is Geert Van Hoof.

