Talenknobbel
Logisch & abstract

Wiskunde
Sportmicrobe
Lichaam & geest
Onderzoeker

Literatuur, cultuur en ﬁlosoﬁe
Goede vorming voor het HO

Sociaal voelend
Zorgzaam
Denken & doen
Trendgevoelig

Open blik
Expressie
Vorm & taal
Kunst & cultuur

Inzicht
Vakmanschap
Up-to-date
Kennis & kunnen

Ondernemend
Samenwerken
Cijfer- en taalvaardig
Kopen en verkopen

Tweede graad

Tweede graad

Tweede graad

Tweede graad

Tweede graad

Tweede graad
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D • Economie-Talen

• Grieks-Latijn
• Latijn

• Wetenschappen
• Sportwetenschappen
• Wetenschappen-Topsport

A

Wetenschappen

• Audiovisuele Vorming

• Elektrotechnieken
• Mechanische Technieken

• Economie-Wiskunde

• Hout

• Marketing en Ondernemen
• Communicatie en Ondernemen

• Beeldende en Architecturale Kunsten

• Verzorging-Voeding

• Beeldende en Architecturale Vorming

• Elektrische Installaties

• STEM Industriële Wetenschappen

• Woordkunst-Drama

• Basismechanica

• Elektromechanica

• Dans

• Topsport-sportinitiatie

A

• Artistieke Opleiding

• Moderealisatie en Modepresentatie

• Topsport (Voetbal)
D = doorstroming hoger onderwijs
A = arbeidsmarktgericht

• Sociale en Technische

A

A • Verkoop-Logistiek

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

Kunst & Vormgeving

Zorg & Welzijn

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

Nieuwbouw met uitgeruste leskeukens,
vaklokalen en expressieruimtes.
Doordachte indeling die de combinatie
praktijk en theorie stimuleert. Aandacht
voor groene inkleding van het gebouw.
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Klassieke Humaniora
Tijdloze opleiding in de klassieke cultuur
gekoppeld aan wetenschap en talen.
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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.

Economie & Organisatie
Gerenoveerde vaklokalen, een virtueel
kantoor en miniondernemingen.
Op termijn een gemoderniseerde
speelplaats met aandacht voor een
groene omgeving.
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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.

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

Oriënterende 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.

