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Whatever brings you here, wherever you come from, 
you are welcome at our school.

Atlas College is a symbol for

1. discovering the world and yourself in it;
2. boundaries, for pushing limits, both on the map 

and in other areas;
3. strength and power, for standing strong in the 

world and caring for each other together;
4. knowledge and understanding.

Atlas College wants to be a place where 
 people connect, where students and 
 teachers meet around common interests 
and passions, where they learn and live 
 together. Atlas College provides  quality 
 education in the world of today and 
 tomorrow.

As a foreign-language newcomer, we 
 immerse you in a Dutch language bath 
and then map out your route. Thanks to 
the wide range of studies on offer, Atlas 
College  responds to the diversity of talents 

and we focus on social 
 integration through our 
broad  network.

Christel Schepers
Managing director

Welcome to ATLAS College



What is OKAN or 
welcome education 
at Atlas College?
The welcome education for you as a  newcomer 
who speaks a foreign language in full-time 
 secondary education consists of a welcome year 
and guidance in follow-up education.

RECEPTION YEAR
The reception year is also called reception class 
for foreign-speaking newcomers (OKAN). The 
curriculum is strongly focused on learning the 
Dutch language and on integration. Our goal is 
that after the reception year, you will be able to 
start successfully in the field of study and the 
form of education that matches your interests 
and abilities.

To be able to follow a reception year, you must in 
principle meet the following conditions

1. be a newcomer (maximum 1 year of 
 uninterrupted residence in Belgium)

2. be at least 12 years old on 31 December 
of the school year and not yet 18 years old

3. do not have Dutch as your home language 
or mother tongue

4. do not speak or understand Dutch well 
enough to be able to follow the lessons

5. have been enrolled for no more than 
9 months in an educational institution 
whose language of instruction is Dutch.

The class council is authorized to grant 
 exceptions and will also advise you on your 
 further  studies: in secondary education, in adult 
 education or in another training program.

If you complete the reception year (during or after 
the school year in which you start the reception 
year, or during or after the following school year), 
you will receive a certificate of regular class 
 attendance in the reception year. If you have 
 obtained the certificate and have followed at 
least 9 months of reception education (during 1 
or 2 school years, not including July and August), 
you are exempt from an integration course.

GUIDANCE IN ORDINARY EDUCATION
After the reception year, the school coach will 
support, guide and monitor you in your further 
studies at Atlas College. 
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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.

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

Zorg & Welzijn
Moderne nieuwbouw met 
modern uitgeruste leskeukens, 
vaklokalen en expressieruimtes. 
Doordachte indeling die de 
combinatie praktijk en theorie 
stimuleert. 

Klassieke Humaniora
Tijdloze opleiding, een 
combinatie van cultuur, 
literatuur en filosofie in een 
moderne nieuwbouw.

Junior College
Een oriënterende eerste graad 
die barst van de geboden 
mogelijkheden. Unieke 
combinatie van een nieuwbouw 
en het oude College, voorzien 
van alle faciliteiten en volledig 
uitgeruste technieklokalen.

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 in een 
onlangs vernieuwd restaurant. Warme 
omgeving met heel wat mogelijkheden 
tot cultuur- en sportbeleving.

Economie & Organisatie
Gerenoveerde lokalen, volledig nieuw 
ingericht leercentrum en een auditorium 
dat weldra ook onder handen genomen 
wordt, vormen onderkomen voor de 
volledige waaier van economisch en 
communicatiegerichte opleidingen.

Techniek & Innovatie
Gerenoveerd onthaal en een hightech 
nieuwbouw voor de studierichting 
elektriciteit. Professioneel uitgeruste 
werkplekken en ateliers als inspirerende 
leeromgeving. Een eigen speelplaats die 
door renovaties alleen maar groener zal 
kleuren.

Wetenschap & Sport
Nieuwbouw met volledig uitgeruste 
labo’s en vaklokalen. Moderne 
architectuur afgestemd op een 
optimale leeromgeving. Uitgebouwde 
sportinfrastructuur en nauwe 
samenwerking met omliggende 
sportclubs/ -organisaties.
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What do you learn in the 
OKAN class?
During the reception year Atlas College pursues developmental goals. To this 
end, there is the necessary flexibility. In addition, we work out a learning path 
together. There is an offer of 28 lessons per week (with the possibility of 2 
 optional hours).

The study offer looks as follows:

Dutch 22h

We grow from ‘survival’ to mastering the basics of the school language of 
Dutch. We stimulate language development by creating meaningful situations. 
We also consider other meaningful contexts such as digital and mathematical 
literacy. So, when selecting vocabulary, we look for words that can be used 
functionally. As assets, there are using multilingualism and your own literacy.

RC Religion 2h

Physical Education 2h

Talents 2h (2h as option)

You can choose between the talents: 
Languages - Arts - Social education - Technical activity - Sports - ICT- MAX

‘You are capable
of  amazing things’





Some more practical info

The Okan class is organized at Junior Atlas College.
Patrick Aerden is the headmaster and the contact person there.

Sofie Schreurs and Rudi Joris are your teachers.

Depending on your age
and the choice of your talent hours,

you may be able to join
in one of our upper school areas.

Patrick Aerden Sofie Schreurs Rudi Joris

Junior Atlas College Genk 
Collegelaan 1 - 3600 Genk

 T   089 33 32 00
junior@atlascollege.be

www.atlascollege.be

 


