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Wat je ook hier brengt, waar je ook van komt,
je bent welkom op onze school. 

Het Atlas College staat symbool voor

1. het ontdekken van de wereld en van jezelf in die 
wereld;

2. grenzen, voor het verleggen van grenzen, zowel 
op de kaart als op andere vlakken;

3. draagkracht en sterkte, voor sterk staan in de 
wereld en samen zorg dragen voor elkaar;

4. kennis en inzicht.

Het Atlas College wil een plek zijn waar 
mensen zich  verbinden, waar leerlingen 
en  leerkrachten elkaar  ontmoeten rond 
 gemeenschappelijke interesses en passies, 
waar zij  samen leren en leven. Het Atlas 
 College biedt kwaliteitsvol onderwijs in de 
 wereld van vandaag en morgen.

Als anderstalige nieuwkomer  dompelen 
we je onder in een  Nederlands taalbad en 
gaan we dan je route  uitzetten en je eigen 
 schooltraject in kaart brengen.  Dankzij het 
brede  studieaanbod speelt het Atlas College 

in op de  verscheidenheid 
aan  talenten en we zetten 
in op sociale  integratie via 
ons breed netwerk.

Christel Schepers
Algemeen directeur

Welkom op het ATLAS College



Wat is OKAN of 
onthaalonderwijs in 
het Atlas College
Het onthaalonderwijs voor jou als anderstalige 
nieuwkomer bestaat in het voltijds secundair 
 onderwijs uit een onthaaljaar en uit begeleiding 
in het vervolgonderwijs.

ONTHAALJAAR
Het onthaaljaar wordt ook onthaalklas voor 
 anderstalige nieuwkomers (OKAN)  genoemd. 
Het leerprogramma is sterk gericht op het 
 aanleren van de Nederlandse taal en op 
 integratie en inburgering. Ons doel is dat je na 
het onthaaljaar met succes kunnen starten in de 
 studierichting en de onderwijsvorm die aansluit 
bij je interesses en capaciteiten.

Om een onthaaljaar te kunnen volgen, moet je in 
principe voldoen aan onderstaande voorwaar-
den 

1. een nieuwkomer zijn (maximaal 1 jaar 
ononderbroken in België verblijven)

2. op 31 december van het schooljaar 
minstens 12 jaar zijn en nog geen 18 
jaar zijn

3. niet het Nederlands als thuistaal of 
moedertaal hebben

4. onvoldoende Nederlands spreken of 
begrijpen om de lessen goed te kunnen 
volgen

5. maximaal 9 maanden ingeschreven 
zijn in een onderwijsinstelling met het 
 Nederlands als onderwijstaal

De klassenraad is bevoegd om afwijkingen toe 
te staan en geeft je ook advies voor je  verdere 
studies: in het secundair onderwijs, in het 
 volwassenenonderwijs of in een andere opleiding 
of vorming.

Als je het onthaaljaar voltooit (tijdens of na het 
schooljaar dat je het onthaaljaar start, of tijdens 
of na het daaropvolgende schooljaar), ontvang je 
een attest van regelmatige lesbijwoning in het 
onthaaljaar. Heb je het attest gehaald én minstens 
9 maanden onthaalonderwijs gevolgd (tijdens 1 of 
2 schooljaren, juli en augustus niet meegerekend), 
dan ben je vrijgesteld van een inburgeringstraject.

BEGELEIDING IN HET GEWONE ONDERWIJS
Na het onthaaljaar zal de vervolgschoolcoach 
je in je verdere studies op het Atlas College 
 ondersteunen, begeleiden en opvolgen. 
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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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Wat leer je in de OKAN-klas
Tijdens het onthaaljaar streeft het Atlas College de ontwikkelingsdoelen na. 
Hiervoor wordt de nodige flexibiliteit aan de dag gelegd. Daarnaast werken we 
samen een leertraject uit. Er is een aanbod van 28 lesuren per week (met de 
mogelijkheid van 2 optie-uren). 

Het studieaanbod ziet uit als volgt uit:

Nederlands 22u

We groeien van ‘overleven’ naar het beheersen van de basis van de  schooltaal 
van het Nederlands. We stimuleren de taalontwikkeling door het  creëren 
van betekenisvolle situaties. We denken hierbij ook aan andere zinvolle 
 contexten zoals de digitale en wiskundige geletterdheid. Bij het selecteren 
van  woordenschat, gaan we dus op zoek naar woorden die je functioneel 
kan  gebruiken. Als troeven zijn er het inzetten van meertaligheid en je eigen 
 geletterdheid.

RK Godsdienst 2u

Lichamelijke opvoeding 2u

Talenturen 2u (2u als optie)

Je kan kiezen tussen de talenten: 
Talen - Kunst – Sociale vorming -  Technische activiteit – Sport – ICT- MAX

‘You are capable
of  amazing things’





Nog wat praktische info

De Okan-klas wordt georganiseerd op het Junior Atlas College.
Patrick Aerden is er directeur en het aanspreekpunt.

Sofie Schreurs & Rudi Joris zijn je leerkrachten.

Afhankelijk van je leeftijd
en de keuze van je talenturen

kan het zijn dat je kan aansluiten
in een van onze bovenbouwdomeinen.

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

 


