
Studiegids 2018-2019
Eerste graad





Deze schoolgids wil je laten kennismaken met onze school. 
Je vindt er de verschillende studiemogelijkheden, uitleg over 
studierichtingen, praktische informatie over het dagelijks 
schoolleven en huiswerkbegeleiding. We willen in het Junior 
Atlas College een omgeving creëren waarin iedere leerling 
zijn talenten maximaal kan ontplooien. Naast de brede 
gemeenschappelijke vorming, kan je op basis van je interesse 
aanvullende pakketten kiezen.

Maar opvoeden doen we uiteraard niet alleen. Daarom wil deze 
schoolgids ook een uitnodiging zijn tot een goede communicatie 
met de ouders.

Indien je na het lezen ervan nog vragen hebt, neem dan gerust 
contact op met onze school.
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Groeien in talent.
 Het Junior College is de middenschool van het Atlas College Genk, de 

samensmelting van het vroegere Sint-Jan Berchmanscollege, de Kunstschool, 

Regina Mundi en Sint-Lodewijk.

Het resultaat? Een nieuwe school met bijna 100 jaar ervaring, kennis en 
traditie op één scholencampus in Genk. Ons doel? Het talent van iedere 
leerling ontdekken en laten groeien. Onze aanpak? Uiteraard krijg je de brede 
gemeenschappelijke vorming die hoort bij de eerste graad van het middelbaar 
onderwijs. Maar daarnaast bieden we jou de unieke kans om op basis van je 
interesses en talenten een aanvullend keuzepakket te kiezen. Dit kan zowel in je 
eerste als tweede jaar.
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Een brede eerste graad

met een degelijke basisvorming
en aandacht voor individuele talenten

Economie & Organisatie (2de & 3de graad + 7de jaar)

Wetenschap & Sport (2de & 3de graad)

Kunst & Vormgeving (2de & 3de graad + Se-n-Se)

Zorg & Welzijn (2de & 3de graad + 7de jaar)

Klassieke Humaniora (2de & 3de graad)

Techniek & Innovatie (2de & 3de graad + 7de jaar)

School & Werk (deeltijds onderwijs)

Gevolgd door gerichte studiedomeinen

die je voorbereiden op het hoger onderwijs
of je klaarstomen voor de arbeidsmarkt



Door onze brede eerste graad garanderen we dat alle 

keuzemogelijkheden van de tweede graad openblijven. De 
leerlingen krijgen door de brede eerste graad ook de kans om 
te zien welke studierichting het best aansluit bij hun talenten, 
capaciteiten en interesses.
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De eerste graad 1A
De leerlingen van 1A, behalve zij die kiezen voor Latijn of STEM, kiezen een 
basispakket van 3 lestijden, dit vullen ze aan met 2 talenturen en eventueel 
met nog 2 optie-uren. Zo vorm je een lessenrooster met vakken waar je goed 

in bent en die je interesseren.

Godsdienst

Nederlands

Frans

Geschiedenis

Wiskunde

Natuurwetenschappen

Aardrijkskunde
Techniek

Plastische Opvoeding
Muzikale Opvoeding

Lichamelijke Opvoeding
Totaal

2

5

4

1
4

2

2

2

2

1
2

27

Basisvorming 1A

Optie 1A*

Talent 1A

Latijn
Antieke

cultuur

4
1

STEM
Wiskunde

4
1

Topsport

voetbal

meisjes
(1u uit de

basisvorming)

6

Frans

Wiskunde

1
1

Sociale

vorming

2 Economie 2 Techno-

logische

activiteit

2 Kunst 2

Nederlands 1

ICT  /  STEM  / Voetbal  /  Volleybal  /  Basketbal  /  Dans  /  Kunst  /  Omnisport    2
* wie dit kiest, kiest vrijwillig voor 34 lesuren

Aangevuld met eigen keuze uit:
Sport  /  STEM  /  Taalvaardigheid  /  Frans & Wiskunde  /  ICT    2



BASIS 1A
Latijn en Grieks-Latijn
De pakketten waar de focus ligt op de taalkundige, literaire en 
culturele benadering van de leerstof. In het eerste jaar is Latijn 
een pakket van 5 u en in je tweede jaar heb je de keuze om Grieks 
toe te voegen aan je pakket.

Algemene vakken
Het basispakket ‘Algemene Vakken’ besteedt veel aandacht 

aan Nederlands, Frans en wiskunde. Door de goede basis en 
voorbereiding op de tweede en derde graad, heb je tal van 
doorstromingsmogelijkheden in de tweede graad.

Economie
Zoals de titel van dit basispakket wel doet vermoeden, wordt er 
in dit pakket al meer de nadruk gelegd op het economisch aspect 

van onze samenleving, hoe onze markt in elkaar zit, maar ook de 
internationale markt. Deze richting biedt een brede vorming met 
ruime toekomstmogelijkheden.

Kunst
Het basispakket ‘Kunst’ is voor leerlingen waarvan de vingers 

kriebelen bij het idee dat ze zich actief mogen bezighouden met 
klei, potlood, verf, maquettes, beweging, muziek, camera’s,… Met 
andere woorden, het pakket voor de toekomstige ontwerpers, 

vormgevers en kunstenaars. In het tweede jaar krijgt dit 
basispakket de naam ‘Artistieke Vorming’.

STEM
Het basispakket STEM, in het tweede jaar IW genoemd, is het 
pakket voor zij die hun interesses en talenten op gebied van 
techniek, wetenschap, wiskunde en engineering beter willen 

ontwikkelen en ontdekken hoe ze STEM en wiskunde kunnen 
inzetten in boeiende en leerrijke projecten. Het pakket bestaat uit 
vier uur STEM en een uurtje wiskunde.

Sociale vorming
Zorg je graag voor anderen? Jong en oud? Gezond en ziek? Ben je 
sociaalvoelend en praktisch ingesteld? Het basispakket ‘Sociale 

vorming’ is voor de leerlingen die zich op dit vlak verder willen 
ontwikkelen.

Techniek
Het basispakket ‘Techniek’ is voor de leerlingen die geïnteresseerd 
zijn in een goede technische vorming.

* wie dit kiest, kiest vrijwillig voor 34 lesuren

Basisvorming (27u)

B
A

S
IS

+ KIES JE TALENT

STEM-IW

Moderne Wetenschappen,
Handel, STV, Techniek of Kunst

(aangevuld met eigen keuze uit
Sport, STEM, Taalvaardigheid,

Frans, Wiskunde, ICT)

Latijn

T
A

L
E

N
T

+ OPTIE *

ICT / STEM / Voetbal / Volleybal / Basketbal

Dans / Kunst / Omnisport

O
P

T
IE

1A
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TALENTUREN 1A
Bij het basispakket van 3 u. kan je zelf nog een keuze maken 
voor een pakket talenturen van 2 lestijden. Je kan kiezen uit: 
sport (voetbal, basketbal, volleybal, omnisport en dans), STEM, 
ICT, NT2 en Technologische activiteit.

Voetbal, volleybal of basketbal
Ben je aangesloten bij een club? Wil je graag extra training? Hier 
is het mogelijk! Junior College geeft je de mogelijkheid tot extra 
training onder leiding van gediplomeerde trainers.

Omnisport
Ben je gebeten door de sportmicrobe en zou je het liefst van 
al van alle sporten eens willen proeven? Dan is het pakket 
‘Omnisport’ perfect voor jou!

Dans
Is stilzitten niets voor jou en zou je het liefst de hele dag 
willen dansen? Samen ontwikkelen we jouw talent en leer je 
verschillende hippe dansstijlen.

STEM
Een krak in wiskunde en geïnteresseerd in wetenschappen, 
technologische activiteit en informatica? STEM is de ideale mix en 
garandeert boeiende projecten!

ICT
Werk je graag met computers? Is leren programmeren iets voor 
jou? Ben je benieuwd naar de computergestuurde processen uit 
ons dagelijks leven? Dan zijn deze talenturen zeker iets voor jou!

NT2
Heb je moeite met de Nederlandse taal? NT2 biedt je extra 

lessen taalvaardigheid om te zorgen dat je weer mee bent. 
(Het is mogelijk dat deze lessen voor bepaalde periodes 

verplicht worden.)

Technologische Activiteit
Grote interesse in technische processen en handelingen?  

Ben je graag actief bezig met techniek?

7
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OPTIE 1A
Bij alle keuzes van het basispakket (ook Latijn en STEM) of  
pakket talenturen kan je ook kiezen voor een extra pakket van 
2 lesuren (op vrijwillige basis). Dit zijn 2 lesuren bovenop het 
gewone lessenrooster. 

Onze pakketten met optie-uren geven jou de kans om je nog 
extra uit te leven en te verdiepen in jouw passie! 

Je kan hier opnieuw kiezen voor:

- Voetbal
- Volleybal
- Basketbal
- Omnisport
- Kunst
- Dans
- STEM
- ICT

* Als je voor de optie sport of stem kiest, volg je buiten de 32 
verplichte lesuren ook 2 lesuren op vrijwillige basis.

* wie dit kiest, kiest vrijwillig voor 34 lesuren

Basisvorming (27u)

B
A

S
IS

+ KIES JE TALENT

STEM-IW

Moderne Wetenschappen,

Handel, STV, Techniek of Kunst

(aangevuld met eigen keuze uit
Sport, STEM, Taalvaardigheid,

Frans, Wiskunde, ICT)

Latijn

T
A

L
E

N
T

+ OPTIE *

ICT / STEM / Voetbal / Volleybal / Basketbal

Dans / Kunst / Omnisport

O
P

T
IE

1A
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BASIS 2A
In het studiepakket van de eerste graad werken we in de breedte, zodat alle 
keuzemogelijkheden in de tweede graad openblijven. De leerlingen hebben 
zo de kans om te ervaren welke onderwijsrichting het best beantwoordt aan 
hun capaciteiten en belangstelling.

Latijn (L) en Grieks-Latijn (GL) (in het tweede jaar)
Twee afdelingen waarin de taalkundige, de literaire en culturele benadering van 
de leerstof een voorname plaats innemen.  Deze afdelingen vormen een zeer 
goede basis als voorbereiding op de tweede graad.

Moderne Wetenschappen (MW)
Een afdeling met veel aandacht voor talen en wiskunde en veel 

doorstromingsmogelijkheden in de tweede graad.

Industriële Wetenschappen (IW)
Techniek en wetenschappen staan centraal in deze afdeling. Creatieve 
oplossingen zoeken voor technische en/of wetenschappelijke problemen. Nieuwe 
technologieën ontdekken en leren gebruiken vormen een uitdaging voor leerlingen 

in deze afdeling met veel doorstroommogelijkheden in de tweede graad.

Handel (H)
Een afdeling waarin economie al wat meer wordt benadrukt. Deze richting biedt 
een brede vorming met ruime toekomstmogelijkheden.

Artistieke vorming (ARVO) 
Een afdeling voor leerlingen met talent en bijzondere interesse voor één of 
meerdere kunstzinnige activiteiten.

Techniek
Deze afdeling zorgt voor een uitstekende vorming voor leerlingen die 
geïnteresseerd zijn in alles wat met techniek te maken heeft. Handigheid en 
creativiteit komen ruim aan bod in deze richting.

TALENTUREN 2A 

(Latijn sport, Latijn stem, Moderne wetenschappen sport, Moderne 
wetenschappen stem, Handel sport)

Latijn en Moderne Wetenschappen kan je in het tweede jaar ook combineren 
met sport of STEM. Handel kan je ook combineren met sport.

Dan heb je uiteraard wel 34 lesuren per week, waaronder 2 u. LO. en 2 of 4 u. 
sport (voetbal, volleybal, basketbal, omnisport of dans) of STEM.

*Vanaf het schooljaar 2019-2020 kan je deze opties combineren met alle 
studierichtingen.



  Artistieke  Grieks  Latijn  Moderne  STEM - Industriële Technische Handel

 Vorming  Latijn   Wetenschappen Wetenschappen

ARVO
2

5

4

2

-

-

2

5

1
1
-

2

-

-

2

3

-

1
2

-

-

-

-

-

32

GL
2

4

4

2

4

3

2

4

1
1
-

2

-

-

-

-

-

1
2

-

-

-

-

-

32

L
2

5

4

2

5

-

2

5

1
1
-

2

-

-

-

-

-

1
2

-

-

-

-

-

32

L S
2

5

4

2

5

-

2

5

1
1
-

2

-

-

-

-

-

1
2

-

2

-

-

-

34

MW
2

5

4

2

-

-

2

5

1
1
3

2

2

-

-

-

-

1
2

-

-

-

-

-

32

MW V
2

4

3

2

-

-

2

5

1
1
3

2

2

-

-

-

-

1
2

4

-

-

-

-

34

MW S
2

5

4

2

-

-

2

5

1
1
3

2

2

-

-

-

-

1
2

-

4

-

-

-

34

STEM IW
2

4

3

2

-

-

2

5

1
1
-

2

-

-

-

-

-

1
2

-

-

7

-

-

32

TME
2

4

3

2

-

-

2

4

1
1
-

2

-

-

-

-

-

1
2

-

-

-

7

1

32

H
2

5

4

2

-

-

2

5

1
1
-

2

3

2

-

-

-

1
2

-

-

-

-

-

32

H S
2

4

4

2

-

-

2

4

1
1
-

2

3

2

-

-

-

1
2

-

4

-

-

-

34

VAKKEN

Godsdienst 

Nederlands 

Frans 

Engels 

Latijn 

Grieks

Geschiedenis

Wiskunde

Natuurwetenschappen 

Aardrijkskunde

Fysica

Techniek

Economie 

Dactylo

Muzikale Vorming 

Beeldende Vorming

Plastische Opvoeding 

Muzikale Opvoeding

Lichamelijke Opvoeding 

Voetbal 

Sport 

STEM

Technologische Activiteiten

ICT & Techniek

TOTAAL
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BASIS 1OK (1B)
Heb je slimme handen en ben je een echte doener? Wil je leuke projecten stap 
voor stap uitwerken?

Wij zorgen ervoor dat jouw interesses en talenten ten volle worden ontdekt. 
1OK wordt gekenmerkt door de kleine klasgroepen en in de mate van het 
mogelijke de individuele begeleidingen. Binnen 1OK wordt er rekening 
gehouden met je reeds bereikte taal- en wiskundeniveau.

Godsdienst

Nederlands

Frans

Maatschappelijke Vorming

Wiskunde

Natuurwetenschappen

Techniek

Plastische Opvoeding
Muzikale Opvoeding

Lichamelijke Opvoeding
Totaal

2

4

1
3

4

2

6

3

1
2

28

Basisvorming 1OK (1B)

Optie 1OK (1B)*

Talent 1OK (1B)

Voetbal  /  Volleybal  /  Basketbal  /  Dans  /  Omnisport    2
* wie dit kiest, kiest vrijwillig voor 34 lesuren

Aangevuld met eigen keuze uit:
Taalvaardigheid  /  MAX  /  Sport    2

Techniek (Verzorging - Kunststoffen  - Schilder- en Grafische Technieken)    2



TALENTUREN 1OK (1B)
Tijdens 2 lesuren maak je kennis met verzorging, kunststoffen, schilderen en 
grafische technieken. Je kan ook voor 2 lesuren kiezen uit NT2, project Max 
of sport.

NT2
NT2 heeft de bedoeling je taalvaardigheid te verhogen. Gezien het belang van 
taalvaardigheid kan dit pakket gedurende een bepaalde periode verplicht worden.

Project Max
Een pakket waarin taal, muziek, expressie en multimedia elkaar ontmoeten in 
interessante projecten.

Sport
Als je sportief bent, kan je ook kiezen voor 2 u. sport. Je maakt dan een keuze uit 
voetbal, volleybal, basketbal, omnisport of dans.

OPTIE 1OK (1B)
Ook leerlingen van 1OK kunnen kiezen voor 2 extra uren sport (op vrijwillige basis).

* Als je voor het pakket optie sport kiest, volg je buiten de 32 verplichte lesuren ook 2 
lesuren op vrijwillige basis.

17
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BASIS BVL
Je bent praktisch aangelegd en je wil graag dingen doen. 
Je hebt al een idee welk beroep je later wil uitoefenen.
In het beroepsvoorbereidend leerjaar leer je een aantal 
basisvaardigheden en krijg je de juiste vakkennis en vaardigheden 
mee om een bepaald beroep goed te kunnen uitoefenen. 
Je kiest voor twee beroepenvelden. Op basis daarvan kies je 
vanaf de 2de graad BSO een meer definitieve richting.

(BVL wordt aangeboden op de domeinen Zorg & Welzijn en 
Techniek & Innovatie.)



19



Weg naar A
s

Weg naar A
s

Collegelaan

Collegelaan
Reinpadstraat

Reinpadstraat

Sint-Lodewijkstraat

Sint-Lodewijkstraat

Speelplaats 2

Sportterrein

Speelplaats 1

Blok K
Sporthal 2

Blok F

Blok E

Blok A
Blok B

Blok C

Blok J
Lager onderwijs

Blok I
Nieuwe zaal

Blok I
Nieuwe klassen
eerstejaars

Blok D
Sporthal 1

Blok Z
Containerklassen

Blok H
Sporthal 3/4

Blok G
Kleedkamers

Leerlingen-
secretariaat

Rozentuin

Overdekte
speelplaats 2

Overdekte
speelplaats 1

Fietsenstalling

Brede eerste graad met alle opties, 
ondergebracht in een nieuwbouw 
voorzien van alle faciliteiten.
Ruime en lichte klassen, volledig 
uitgeruste technieklokalen en een eigen 
onthaal in ontwerp. Een ideale start
voor iedereen in een groene en
geborgen omgeving. 
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Opvang en begeleiding 
van de eerstejaars
De overgang van de basisschool naar het middelbaar onderwijs 
mogen we niet onderschatten. Deze stap is namelijk behoorlijk 
groot. Een goede opvang en begeleiding is van uitermate groot 
belang, zodat onze eerstejaars op een rustige en geborgen 
manier kunnen wennen aan hun nieuwe school en het nieuwe 

onderwijssysteem.
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Kennismaking
Om de overgang tussen de basisschool en het middelbaar 
onderwijs geleidelijk te laten verlopen, voorzien we een 
kennismakings- en aanpassingsperiode van enkele weken.

De eerste kennismaking vindt plaats op de eerste schooldag. 
Leerlingen worden pas in de namiddag verwacht. De 
andere jaren zijn dan niet meer aanwezig, waardoor de 
leerlingen rustig kunnen rondkijken. Ze maken kennis met hun 
klastitularissen, klasgenoten en het schoolgebouw. Na een 
korte toespraak van de graadcoördinatoren en de directie zit 
de eerste schooldag er vervolgens op!

Tijdens de eerste weken maken de leerlingen kennis met 
hun vakken en studievaardigheden. Er worden workshops 
georganiseerd over thema’s zoals Smartschool, sociale 
vaardigheden, wellevendheid, leren,… We sluiten de 
kennismakingsperiode af met de ‘zeeklassen’, een driedaagse 
uitstap waarbij sociale vaardigheden en groepswerking 
centraal staan en een eerste oudercontactavond.

Vanaf oktober verwachten we meer zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid. De leerlingen zijn vertrouwd met hun 
klas, de school en het systeem. Tijdens de maand oktober 
wordt er ook in elke klas een klasverantwoordelijke gekozen 
die de klas afvaardigt in de leerlingenraad. Eind oktober is 
het ook tijd voor het eerste rapport met een verslag van de 
klassenraad.

Speelplaats
Het Junior College beschikt over heldere en ruime speelplaatsen 

omgeven in het groen, met meer dan voldoende gelegenheid 

om te bewegen en spelen. Voor de leerlingen die even weg 
willen van de drukte zijn er ook verschillende rustige plekjes of 
de mogelijkheid om aan te sluiten bij een leuke middagactiviteit. 
Het Junior College heeft zijn eigen speelplaats, net zoals alle 
domeinen in de tweede en derde graad.

Lokalen
De eerste graad krijgt les in een volledig nieuw 
klassengebouw met zeer ruime lokalen. Al onze lokalen zijn 
uitgerust met de modernste software en interactieve beamers. 
Het klassengebouw staat in verbinding met de nieuwe 

toilettenblok en de grote polyvalente zaal via onze overdekte 
speelplaats.
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Studiebegeleiding en 
klastitularis
De studiebegeleiding en klastitularissen nemen vooral in 
het eerste jaar een belangrijke plaats in. Het Junior College 
gelooft dat we veel problemen kunnen voorkomen door 

goede studiegewoonten en -vaardigheden aan te leren in 

het eerste jaar. Tijdens de kennismakingsweek volgen de 
leerlingen daarom een workshop die volledig gewijd is aan de 
studiemethode.

Leerproblemen
Leerlingen met eventuele leerproblemen zijn in het Junior 
College meer dan welkom. We staan bekend om onze goede 
opvang . Alle leerlingen genieten standaard van een brede 
basiszorg.

Leerlingen met een vorm van autisme, NLD, dyslexie, 
dyscalculie,… krijgen een verhoogde zorg. Door middel van een 
individueel handelingsplan en extra begeleiding krijgen ook 
zij de kans om zich optimaal te ontplooien en om te groeien in 
hun talenten.

Ben je als student op zoek naar extra uitdagingen of 
verdiepingen in bepaalde stukken leerstof? Via alternatieve 

programma’s zorgen wij ook daarvoor.

Studiemogelijkheid
Voor de leerlingen van het eerste en ook het tweede jaar is er 
de mogelijkheid tot begeleide avondstudie met aanwezigheid 
van vakleerkrachten op maandag, dinsdag en donderdag 

van 15.40 u. tot 16.30 u. Begeleiders helpen de leerlingen 
met problemen zoals concentratie, motivatie, faalangst,…Ook 
tijdens de examens is er de mogelijkheid om in de namiddag 
op school te studeren.

Cel leerlingbegeleiding
De cel leerlingenbegeleiding bestaat uit de directie, 
coördinatoren, preventiemedewerkers, groene leerkrachten, 

CLB en maatschappelijke assisteten. Zij zorgen voor een 
permanente opvolging van eventuele specifieke problemen.

Cel studiebegeleiding
De cel studiebegeleiding bestaat uit de directie, coördinatoren 
en studieverantwoordelijken. Zij zorgen voor een goede 
organisatie, maar ook opvolging van alle initiatieven om de 

studieresultaten van onze studenten te verbeteren.

Internaat
Thuis op school? Er is ook de mogelijkheid om aan het 
Junior College te studeren als intern. Onze school is immers 
verbonden met het studentenhuis van het Junior College dat 

zich dicht bij onze school bevindt. 

Het studentenhuis is een jongens- en meisjesinternaat, 
waar je niet alleen vrienden voor het leven maakt, maar ook 
aangenaam en rustig kan leven en natuurlijk ook studeren. 
Er heerst een warme, gezellige en gemoedelijke sfeer met 
heerlijke catering, maar ook heel wat mogelijkheden tot 
cultuur- en natuurlijk ook sportbeleving.

Geïnteresseerd? Voor meer inlichtingen:

Studentenhuis Atlas College 
Mosselerlaan 108, 3600 Genk 
Tel. 089/ 62.96.90
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Oudercontact
Voor alle jaren worden er steevast verschillende ouderavonden ingericht. De 
eerste ouderavond voor leerlingen van het eerste jaar en de nieuwe studenten 
uit het tweede vindt plaats op de laatste donderdag van september. Centraal 
die avond staat de wederzijdse kennismaking.

Tijdens de ouderavonden in november en januari bespreken de ouders in 
een individueel gesprek de vooruitgang van hun zoon of dochter. Naast de 
genoemde ouderavonden zijn er ook nog de individuele contacten bij het 
afhalen van het rapport, dit is dus driemaal per jaar.

Contactouder
Onze contactouders vertegenwoordigen de klas van hun zoon of dochter in 
het oudercomité. Ze komen ongeveer zeven keer per jaar samen en hebben 
tijdens de samenkomsten de mogelijkheid om actiever betrokken te zijn bij 
het schoolgebeuren. Ook zijn ze verantwoordelijk voor het organiseren van de 
vormingsavonden.

Interesse? Je kan jezelf kandidaat stellen tijdens de eerste ouderavond.
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Dagindeling
Voormiddag
08.30 u. Eerste les

09.20 u. Tweede les

10.10 u. Speeltijd

10.25 u. Derde les

11.15 u. Vierde les

12.05 u. Einde van de voormiddag

(12.05 u. De leerlingen met optie-uren hebben 

nog een 5de lesuur op woensdag)

Middagpauze

Namiddag 

12.55 u. Vijfde les

13.45 u. Zesde les

14.35 u. Speeltijd

14.50 u. Zevende les

15.40 u. Einde van de namiddag 

(voor een aantal klassen is er nog een 8ste lesuur)

16.30 u. Einde van de namiddag voor 

de leerlingen met een 8ste lesuur

Tijdens de middagpauze zijn er twee 
mogelijkheden:

- ofwel ga je thuis eten; 
- ofwel blijf je op school eten.

De externen die ‘s middag op school blijven, kunnen 
bij hun broodmaaltijd een gezonde frisdrank kopen 
(drankautomaten).

Vanzelfsprekend blijven deze leerlingen tijdens de 
middagpauze op school.

De leerlingen van de sportklassen kunnen op school 
een warme maaltijd krijgen.
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Activiteiten 
op school
1.  Sportcompetities klassikaal en  
 interscolair - veldloop

2.  Middagactiviteiten: sport, 
 dans, crea, muziek

3.  Schaken

4.  Junior-koor: Shout

5. Actieve leerlingenraad

6.  Toneelopvoeringen

7.  Jeugd en Muziek

8.  Atlas on stage

9.  Excursies - bedrijfsbezoeken

10.  Milieuraad

11.  Studiebegeleiding

12.  Vormingsavonden voor ouders

13.  Bezinningen

14.  Solidariteitsacties

15.  Culturele avonden

16.  Sociale vaardigheden

17. LEGO-klas

…
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Schoolbenodigdheden
Al het nodige materiaal wordt door de school aan de leerlingen bezorgd. Bij de inschrijving ontvang je een boekenlijst. 
Het is mogelijk om de handboeken in school te huren.

Kleding
Het Atlas College heeft ervoor gekozen om geen uniform door te voeren. We verwachten wel dat de leerlingen in gewone, 
goedverzorgde kleding naar school komen.

Onze turnkledij, bestaand uit een shirt met het Altas-logo en het broekje, kan aangekocht worden in school. 
De leerlingen zorgen zelf voor geschikte turnpantoffels en zwemkledij.
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Alle wegen 
leiden naar… 
Het Atlas College
Door de centrale ligging van het Atlas College is het makkelijk te 
bereiken vanuit alle randgemeenten.

Diverse bushaltes liggen in de onmiddellijke nabijheid van de 
school. Bovendien zijn de schooluren afgestemd op het openbaar 
vervoer. De school is trouwens niet alleen bereikbaar via de 
Collegelaan, maar ook via de Weg naar As en voor fietsers 
via de Reinpadstraat. De leerlingen die per fiets naar school 
komen, kunnen gebruik maken van de overdekte en afgesloten 

fietsenstalling langs de Reinpadstraat. Voor verdere inlichtingen 
in verband met busuren en opstapplaatsen kan je steeds op ons 
secretariaat terecht.

PEER
22-33-48

HELCHTEREN
18A

HOUTHALEN
31

ZONHOVEN
35-46

HASSELT
1

DIEPENBEEK
36-45

BILZEN
10-18

LANAKEN
17

MAASMECHELEN
45

LANKLAAR
9

NEEROETEREN
11

MAASEIK
11

BREE
8

MEEUWEN
33

PARK VAN GENK
31

BOXBERG
1

TERMIEN
G2

SLEDDERLO
G1

ZUTENDAAL
10-17-18

WIEMESMEER
17

AS
8-9-11

LOUWEL
8

ZWARTBERG
G6

OPGLABBEEK
8-11-40

DE LIJN
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Schoolbegeleidingsdienst
Vrij centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) – regio Genk

Doel
Indien je vragen hebt over opvoeding, studeren, studiekeuze, ontwikkeling of over de gezondheid kan je altijd terecht bij de 
CLB-medewerkers. De CLB-medewerkers doen hun best om je onmiddellijk te antwoorden. Indien het niet mogelijk is door de 
complexiteit van de vraag, dan nodigen zij jullie graag uit voor een gesprek. Samen zoeken ze dan naar een oplossing.

Verplichte preventieve gezondheidszorg. In het eerste en het derde jaar vindt er een medisch onderzoek plaats bij de leerlingen. Dit 
zal door de CLB-arts en de verpleegkundige georganiseerd worden.

Bereikbaarheid
Altijd beschikbaar op afspraak. Voor de leerlingen maken de CLB-medewerkers graag tijd in de school zelf in lokaal F111. Ouders 
ontvangen ze graag in het CLB-centrum. Het team is eveneens beschikbaar tijdens oudercontactavond en bij de uitreiking van de 
rapporten aan het eind van elk trimester. Je kan steeds beroep doen op hun diensten door contact op te nemen met het centrum:

Vrij CLB regio Genk

Zevenbonderstraat 80 

3600 Genk

Tel: 089/56.93.20 

Fax: 089/56.93.21 

e-mail: genk@vclblimburg.be

Openingsuren:

-  Maandag: 8.30 u. – 12.00 u. 
-  Dinsdag – vrijdag : 8.30 u. – 12.00 u. 
 en 13.00 u.-17.00 u. 
-  Op afspraak 

-  Twee werkdagen tijdens de kerstvakantie
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Inschrijvingen
Inschrijvingen liefst voor 10 juli

Wanneer U na het lezen van deze brochure nog meer informatie wenst, bestaat 
de mogelijkheid telefonisch contact op te nemen met de school:

secretariaat Junior College - 089/57 40 00

Inschrijven:

-  elke schooldag van 8.30 u. tot 16.00 u. 
-  tijdens de vakantie (van 01.07 tot 10.07 en vanaf 16.08) 
 van maandag tot vrijdag van 9.30 u. tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 16.30 u.

Directie Junior Atlas College Genk:

-  Patrick Aerden: patrick.aerden@atlascollege.be 

-  Lode Schildermans: lode.schildermans@atlascollege.be



Geïnteresseerd in de klassieke cultuur en het 
mysterie van het Latijn, het Oude Rome en de 
beschaving van het oude Griekenland? Binnen 

de Klassieke Humaniora duik je in de wereld van 
oude beschavingen, die de pijlers zijn van onze 
eigen westerse beschaving. Je vindt antwoorden 
op verschillende wetenschappelijke vraagstukken 
of je leert de weg vinden in de complexe, maar 
superinteressante en abstracte wereld van de 

wiskunde.

‘Klassieke Humaniora’ is het perfecte studiedomein 

voor de pientere analist met een talenknobbel 

en een ontembare interesse in wetenschap en 

wiskunde.

‘Wetenschap & Sport’, het studiedomein waar 

het abstracte en wetenschappelijke perfect 
samengaan met sport. Dus, ben je gebeten door de 
sportmicrobe en kan je niet stilzitten, en wil je juist 
weten hoe je moet bewegen en wat je eigen fysieke 
en mentale grenzen zijn en die van anderen? Ben je 
goed op weg om het te maken in de voetbalwereld, 

maar wil je ook een volwaardige opleiding? Of ben 
je een grote fan van toegepaste wetenschappen, 
mechanica, elektriciteit en technologie?

‘Wetenschappen & Sport’ is het domein voor 

de sociale doorzetters, de teamspelers met 
een tomeloze interesse in sport, (toegepaste) 
wetenschappen en wiskunde.
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Na de eerste graad ben je perfect 
voorbereid om verder te studeren in 
één van de zeven studiedomeinen 
van de tweede en derde graad binnen 
het Atlas College.

Nieuw is dat de studierichtingen 
van de tweede en derde graad 
van het Atlas College Genk zijn 
ondergebracht in 7 boeiende 
studiedomeinen. 



Welkom in het studiedomein ‘Zorg & Welzijn’. 
De plaats waar toekomstige zorgkundigen, 
leerlingbegeleiders en modeliefhebbers zich op 
hun gemak voelen en zich kunnen ontplooien tot 
de echte zorggevers en artistieke modekenners 
die ze zijn. Binnen ‘Zorg & Welzijn’ nemen we alle 
aspecten van de mens onder de loep: gezondheid, 
voeding, verzorging en zelfs mode.

‘Zorg & Welzijn’, het domein voor de sociale, 
zorgzame, praktische teamspelers die hun 
verantwoordelijkheid durven opnemen in hun taak 
om te zorgen voor jong en oud!

Geïnteresseerd in kunst en hoe je dit door 
middel van tientallen technieken kan uiten? 

Fotografie, video, beeldende vorming, 2D, 3D, 
waarnemingstekenen, architectuur, woord, zang, 
beweging, games, websites, print, … En dat is nog 
niet alles. Het is slechts een greep uit ons aanbod. 
Maar wat maakt kunst nu echt kunst? Wanneer kan 

je jouw creatie kunst noemen? Ontdek het antwoord 
binnen één van onze tien opleidingen of onze  
Se-n-Se Industriële Vormgeving.

‘Kunst & Vormgeving’, het domein voor de 

creatievelingen, de doorzetters, voor zij die graag 
met hun hoofd, handen en lichaam werken en zich 
helemaal durven blootgeven om hun kunst te tillen 

naar een hoger niveau.
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‘Economie & Organisatie’, de plaats waar 
toekomstige economen, ondernemers, 

communicatiespecialisten, IT’ers, marketeers, 
boekhouders, verkopers en logistiekmedewerkers 

hun carrière beginnen. Geïnteresseerd in hoe de 
economie draaiende gehouden wordt en hoe je 
hier zelf je bijdrage kan leveren? Hoe je je eigen 
onderneming kan starten of hoe je de perfecte 
ondersteuning kan bieden op vlak van administratie, 

logistiek, marketing of communicatie? Ontdek 
het antwoord in onze vaklokalen, praktijklessen, 
miniondernemingen en ons virtuele kantoor.

‘Economie & Organisatie’, het domein voor 
de ondernemers, doorzetters, economen, 
communicatieven, flexibelen en ICT-vaardigen 
onder jullie.

Geïnteresseerd in hoe je de wereld en techniek van 
morgen kan monteren en demonteren? Hoe je hen 
kan opbouwen, onderhouden en eventueel kan 

herstellen? Innovatie is niet zomaar een modewoord 
of een valse belofte. In onze professioneel 
uitgeruste werkplekken kan je aan de slag met 
de laatste technieken, materialen en machines. 
Metaal- en houtbewerking, elektrotechnieken, 

mechanica, auto(technieken), elektrische 

installaties(technieken), vrachtwagenchauffeur, 

koelinstallaties, lassen, …

Het studiedomein ‘Techniek & Innovatie’ heeft nog 
veel meer te bieden. De zeven specialisatiejaren 
stomen je helemaal klaar voor de arbeidsmarkt. 
Terwijl de studierichtingen autotechnieken of 
elektrische installatietechnieken je voorbereiden op 
studies in het hoger!
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‘School & Werk’, deeltijds onderwijs, 
het studiedomein dat onder ‘Techniek en Innovatie’ 
valt, geeft je de mogelijkheid tot deeltijds leren. Hier 
kan je dus werken en leren tegelijk! Ben je tussen de 
15 en 25 jaar, heb je niet alleen interesse, maar ben 
je ook gemotiveerd en rijp voor de arbeidsmarkt? 
Wil je tegelijkertijd leren en werken om zo ervaring 
en vaardigheden op te bouwen die nodig zijn 
binnen jouw sector of specialiteit? Met onze meer 
dan dertig opleidingen kan je binnen ‘School & 
Werk’ zonder twijfel jouw specialiteit vinden.

‘School & Werk’, het studiedomein voor de 

professionals, vakmannen en -vrouwen van morgen!

Thuis op school? Het Atlas College doet er alles aan 
om je thuis te doen voelen op school, maar het kan 
ook letterlijk! Het studentenhuis is een jongens- en 
meisjesinternaat, waar je niet alleen vrienden voor 
het leven maakt, maar ook aangenaam en rustig 

kan leven en natuurlijk ook studeren.

Er heerst een warme, gezellige en gemoedelijke 
sfeer met heerlijke catering, maar ook heel wat 
mogelijkheden tot cultuur- en natuurlijk ook 
sportbeleving. Ontspanning is zeer belangrijk! Er 
speelt bijna wekelijks een leuke en interessante 
film en je kan gaan sporten op de atletiekpiste, het 
voetbalveld en in de speelzalen en sporthal. Zelfs 
zwemmen is mogelijk!
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Openbaar vervoer
Je kan het Atlas College vlot bereiken.
De busverbindingen zijn afgestemd op de 
schooluren en de campus is omringd door 
bushaltes. Verbinding met heel Limburg is 
verzekerd door een nauwe samenwerking 
met De Lijn. Ook met de fiets of bromfiets is 
de campus gemakkelijk bereikbaar via een 
autoluwe omgeving. De veilige fietsstallingen 
liggen strategisch verspreid over de campus.

Speelplaatsen
Het Junior College beschikt over een eigen
speelplaats die veiligheid en geborgenheid biedt. 
Alle 6 domeinen in de 2de en 3de graad hebben
ook hun eigen speelplaats. Deze door groen 
omgeven terreinen zijn een aangename plek
om te ontspannen. Het campusgegeven is
levendig door een connector, een groene
wandel-, loop- en fietsverbinding doorheen 
de hele campus.

Sportfaciliteiten
Sport zit in het DNA van het Atlas College.
3 hectare sportterrein, 6 sporthallen en
het stedelijk zwembad op wandelafstand.
Deze sportinfrastructuur ligt in een groene 
omgeving die uitnodigt tot een gezonde
en sportieve levensstijl.

Economie & Organisatie
Blikvanger op de campus met 
gerenoveerde vaklokalen, een virtueel 
kantoor en mini-ondernemingen.
Een gemoderniseerde speelplaats met 
aandacht voor een groene omgeving.

Techniek & Innovatie
De bestaande ateliers worden aangevuld 
door een eigen onthaal en administratie. 
Professioneel uitgeruste werkplekken in 
gebruik en een nieuwbouw in ontwerp.

Wetenschap & Sport
Volledig nieuw gebouw met uitgeruste 
labo’s en vaklokalen. Moderne architectuur 
afgestemd op een optimale leeromgeving. 
Uitgebouwde sportinfrastructuur in de 
onmiddellijke omgeving.

Kunst & Vormgeving
Moderne nieuwbouw met ruime lokalen en 
ateliers, veel lichtinval, open leercentrum, 
een forum en een theaterzaal. Een bijzonder 
inspirerende omgeving.

Zorg & Welzijn
Nieuwbouw met uitgeruste leskeukens, 
vaklokalen en expressieruimtes. 
Doordachte indeling die de combinatie 
praktijk en theorie stimuleert. Aandacht 
voor groene inkleding van het gebouw.

Klassieke Humaniora
Tijdloze opleiding in de klassieke cultuur 
gekoppeld aan wetenschap en talen. 
Traditioneel gebouw van het 
oorspronkelijk college met ruime 
sportfaciliteiten op de campus.

Junior College
Brede eerste graad met alle opties, 
ondergebracht in een nieuwbouw 
voorzien van alle faciliteiten.
Ruime en lichte klassen, volledig 
uitgeruste technieklokalen en een eigen 
onthaal in ontwerp. Een ideale start
voor iedereen in een groene en
geborgen omgeving. 

Studentenhuis
Thuis op school? Het kan. Letterlijk.
In dit internaat voor jongens en meisjes 
leef en studeer je in een rustige en 
aangename sfeer, eventueel onder 
begeleiding. Catering ter plaatse.
Warme omgeving met heel wat 
mogelijkheden tot cultuur- en 
sportbeleving. Economie & Organisatie

Campus 2

Collegelaan

Collegelaan

Collegelaan

Weg naar As

Weg naar AsSint-Lodewijkstraat

Reinpadstraat

Reinpadstraat
Sint-Lodewijkstraat

Mos
se

ler
laan

Reinpadstraat

Reinpadstraat

Reinpadstraat

Reinpads
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Openbaar vervoer
Je kan het Atlas College vlot bereiken.
De busverbindingen zijn afgestemd op de 
schooluren en de campus is omringd door 
bushaltes. Verbinding met heel Limburg is 
verzekerd door een nauwe samenwerking 
met De Lijn. Ook met de fiets of bromfiets is 
de campus gemakkelijk bereikbaar via een 
autoluwe omgeving. De veilige fietsstallingen 
liggen strategisch verspreid over de campus.

Speelplaatsen
Het Junior College beschikt over een eigen
speelplaats die veiligheid en geborgenheid biedt. 
Alle 6 domeinen in de 2de en 3de graad hebben
ook hun eigen speelplaats. Deze door groen 
omgeven terreinen zijn een aangename plek
om te ontspannen. Het campusgegeven is
levendig door een connector, een groene
wandel-, loop- en fietsverbinding doorheen 
de hele campus.

Sportfaciliteiten
Sport zit in het DNA van het Atlas College.
3 hectare sportterrein, 6 sporthallen en
het stedelijk zwembad op wandelafstand.
Deze sportinfrastructuur ligt in een groene 
omgeving die uitnodigt tot een gezonde
en sportieve levensstijl.

Economie & Organisatie
Blikvanger op de campus met 
gerenoveerde vaklokalen, een virtueel 
kantoor en mini-ondernemingen.
Een gemoderniseerde speelplaats met 
aandacht voor een groene omgeving.

Techniek & Innovatie
De bestaande ateliers worden aangevuld 
door een eigen onthaal en administratie. 
Professioneel uitgeruste werkplekken in 
gebruik en een nieuwbouw in ontwerp.

Wetenschap & Sport
Volledig nieuw gebouw met uitgeruste 
labo’s en vaklokalen. Moderne architectuur 
afgestemd op een optimale leeromgeving. 
Uitgebouwde sportinfrastructuur in de 
onmiddellijke omgeving.

Kunst & Vormgeving
Moderne nieuwbouw met ruime lokalen en 
ateliers, veel lichtinval, open leercentrum, 
een forum en een theaterzaal. Een bijzonder 
inspirerende omgeving.

Zorg & Welzijn
Nieuwbouw met uitgeruste leskeukens, 
vaklokalen en expressieruimtes. 
Doordachte indeling die de combinatie 
praktijk en theorie stimuleert. Aandacht 
voor groene inkleding van het gebouw.

Klassieke Humaniora
Tijdloze opleiding in de klassieke cultuur 
gekoppeld aan wetenschap en talen. 
Traditioneel gebouw van het 
oorspronkelijk college met ruime 
sportfaciliteiten op de campus.

Junior College
Brede eerste graad met alle opties, 
ondergebracht in een nieuwbouw 
voorzien van alle faciliteiten.
Ruime en lichte klassen, volledig 
uitgeruste technieklokalen en een eigen 
onthaal in ontwerp. Een ideale start
voor iedereen in een groene en
geborgen omgeving. 

Studentenhuis
Thuis op school? Het kan. Letterlijk.
In dit internaat voor jongens en meisjes 
leef en studeer je in een rustige en 
aangename sfeer, eventueel onder 
begeleiding. Catering ter plaatse.
Warme omgeving met heel wat 
mogelijkheden tot cultuur- en 
sportbeleving. Economie & Organisatie
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Algemeen secretariaat: 
Collegelaan 9 - 3600 Genk 

Tel.: 089-33 30 00 

info@atlascollege.be 

www.atlascollege.be

 

Algemeen directeur Atlas College Genk 

vzw KASOG 

Christel Schepers 

Tel.: 089-33 35 00 

christel.schepers@atlascollege.be

Junior Atlas College 

Collegelaan 1 - 3600 Genk 

Tel.: 089-57 40 00

Klassieke Humaniora 

Collegelaan 1 - 3600 Genk 

Tel.: 089-57 40 00

Wetenschap & Sport 
Collegelaan 7 - 3600 Genk 

Tel.: 089-33 34 00

Zorg & Welzijn 

Collegelaan 7 - 3600 Genk 

Tel.: 089-33 34 00

Kunst & Vormgeving 

Collegelaan 9 - 3600 Genk 

Tel.: 089-33 35 00

Economie & Organisatie 

Mosselerlaan 110 - 3600 Genk 

Tel.: 089-33 37 00  
Collegelaan 1 (Campus 2) 
Tel.: 089-57 40 00

Techniek & Innovatie 

Collegelaan 19 - 3600 Genk 

Tel.: 089-33 36 00

School & Werk 

Vestigingsplaats Halmstraat 6A - 

3600 Genk 

Tel. 089-38 58 12 

GSM 0484-25 38 63 

Fax 089-84 30 58 

info@clwgenk.be 

www.clwgenk.be

Studentenhuis 

Vrij internaat Midden-Limburg 

Internaat/externaat jongens/meisjes 

Mosselerlaan 108 - 3600 Genk  
Tel.: 0489 44 36 47 

Tel.: 0476 61 69 06





Junior Atlas College Genk
Collegelaan 1 - 3600 Genk

tel. 089 57 40 00

junior@atlascollege.be

junior.atlascollege.be


