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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 meer dan 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
gemeenschappelijke vorming die hoort bij de eerste graad van het middelbaar
onderwijs. Daarnaast bieden we jou de unieke kans om op basis van je
interesses en talenten een aanvullend pakket te kiezen. Dit kan zowel in je
eerste als tweede jaar.
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Door onze oriënterende eerste graad garanderen we dat alle
keuzemogelijkheden van de tweede graad openblijven.
Zo krijgen de leerlingen de kans om te zien welke studierichting
het best aansluit bij hun talenten, capaciteiten en interesses.
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1ste leerjaar A
De leerlingen van 1A, behalve zij die kiezen voor Latijn of STEM of Topsport voetbal meisjes,
kiezen een basispakket van 3 lestijden (talent 1). Dit vullen ze aan met 2 talenturen (talent 2)
en vrijblijvend met nog 2 uren (optie). Zo vorm je een lessenrooster met
vakken waar je goed in bent en die je interesseren.

Basisvorming 1A
Godsdienst
Frans
Engels
Geschiedenis
Nederlands
Wiskunde
Aardrijkskunde
Natuurwetenschappen
Techniek
Lichamelijke Opvoeding
Beeld
Muziek
Mens en samenleving
Totaal

2
3
1
1
4
4
2
2
2
2
1
1
2
27

Talent 1A
Latijn
Antieke
cultuur

4
1

STEM
Wiskunde

4
1

Topsport
voetbal
meisjes
(1u uit de
basisvorming)
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Nederlands

Frans
Wiskunde

1
1

Sociale
vorming

2

Economie

1

2

Technische 2
Activiteit
(TA)

Kunst

2

Aangevuld met eigen keuze uit:
Taalvaardigheid / ICT / Sport* / Frans en Wiskunde / STEM / TA 2

Optie 1A*
Kunst / ICT / STEM / *Voetbal / *Volleybal / *MTB / *Dans / *Tennis / *Omnisport / *Gymnastiek / *Atletiek / *Paardrijden

* wie dit kiest, kiest vrijwillig voor 34 lesuren

Talent 1
Talent 2 + optie (Deze uren organiseren we klasoverschrijdend en op dinsdag- en donderdagochtend.)
Optie

2
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TALENT 1

Basisvorming (27u)

BASIS

1A

BASIS

1A

Latijn

STEM

Topsport
voetbal
meisjes

Frans-Wiskunde, Sociale vorming,
Economie, Technische
Activiteit (TA), Kunst
(aangevuld met eigen keuze uit
taalvaardigheid, ICT, sport,
Frans-Wiskunde, STEM, TA)

TALENT

TALENT

+ KIES JE TALENT

Kunst / ICT / STEM / Voetbal / Volleybal / MTB / Dans
Tennis / Omnisport / Gymnastiek / Atletiek / Paardrijden
* wie dit kiest, kiest vrijwillig voor 34 lesuren

OPTIE

OPTIE

+ OPTIE *

Basisvorming (27u)

Latijn

+ KIES
TALENT
Heb je belangstelling
voorJEtaal,
geschiedenis, cultuur en verhalen?
In het eerste jaar is Latijn een
pakket
van Sociale
5 u envorming,
in je tweede jaar
Frans-Wiskunde,
Economie,
Technische
heb je de keuze om
Grieks
toe
te
voegen
aan
je
pakket.
Topsport
Latijn

STEM

STEM

voetbal
meisjes

Activiteit (TA), Kunst

(aangevuld met eigen keuze uit
taalvaardigheid, ICT, sport,
TA)interesses
het Frans-Wiskunde,
pakket voor zij STEM,
die hun

Het basispakket STEM is
en talenten op gebied van techniek, wetenschap, wiskunde en
engineering beter willen
ontwikkelen.
Ze ontdekken hoe ze STEM
+ OPTIE
*
en wiskunde kunnen inzetten in boeiende en leerrijke projecten.
Kunst / ICT / STEM / Voetbal / Volleybal / MTB / Dans
Het pakket
bestaat uit vier uur STEM en een uurtje wiskunde.
Tennis / Omnisport / Gymnastiek / Atletiek / Paardrijden

Frans-wiskunde
* wie dit kiest, kiest vrijwillig voor 34 lesuren
In dit talent leg je een stevige basis voor de algemene vakken. Je
houdt ervan om wiskundige raadsels en puzzels op te lossen en
je wil je graag verdiepen in de Franse taal. We dagen je uit voor
deze vakken, maar bieden je ook extra ondersteuning.

Economie
Je zal ontdekken wat jouw plaats in de economische wereld is,
maar je maakt ook kennis met de bedrijven en de winkels. Samen
proberen we te achterhalen waarom bedrijven bepaalde zaken
doen om zoveel mogelijk winst te maken.

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.

Sociale vorming
Werk je graag met materialen en met voeding? Werk je graag
samen met anderen, maar ook zelfstandig? Ben je sociaalvoelend
en praktisch ingesteld? Dit talent is voor de leerlingen die zich op
dit vlak verder willen ontwikkelen.

Technische Activiteit (TA)
Je houdt ervan om met je handen te werken en dingen te
maken. Je wil graag actief met verschillende materialen en
gereedschappen werken. In dit talent leer je zelfs 2D- en
3D-tekenen op de computer. Nauwkeurigheid en een goed
ruimtelijk inzicht zijn belangrijk.
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TALENT 2
Bij een basispakket van 3 u. uit talent 1 kan je zelf nog een
keuze maken voor 2 talenturen (= talent 2).
Je kan kiezen uit: sport (voetbal, MTB(*), paardrijden, volleybal,
omnisport, gymnastiek, tennis, atletiek of dans), STEM, ICT,
taalvaardigheid, Frans-wiskunde en Technische activiteit.

Voetbal, volleybal, MTB, tennis, atletiek, paardrijden
Ben je aangesloten bij een club? Ja, wil je graag extra training?
Hier is het mogelijk! Junior College geeft je de mogelijkheid tot
extra training onder leiding van gediplomeerde trainers.

Gymnastiek
Loop je even graag op je handen als op je voeten? Wil je lenig,
sterk en snel zijn? Leer je graag nieuwe, uitdagende bewegingen?
Ondersteboven springen, zwaaien, vliegen en draaien zijn jouw
ding. Dan is dit talent misschien iets voor jou.

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

Dans
Is stilzitten niets voor jou en ga je het liefst al dansend door
het leven? Heb je danservaring of ben je aangesloten bij
een dansclub? Samen ontwikkelen we jouw talent en leer je
verschillende, hippe dansstijlen.

STEM
Een krak in wiskunde en geïnteresseerd in wetenschappen,
techniek 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!

Taalvaardigheid
Heb je moeite met de Nederlandse taal? Taalvaardigheid biedt je
extra ondersteuning zodat je opdrachten beter begrijpt.
(Het is mogelijk dat deze lessen voor bepaalde periodes
verplicht worden.)

(*) ingericht bij voldoende belangstelling
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BASIS

Basisvorming (27u)

TALENT

+ KIES JE TALENT

Latijn

STEM

Topsport
voetbal
meisjes

Frans-Wiskunde, Sociale vorming,
Economie, Technische
Activiteit (TA), Kunst
(aangevuld met eigen keuze uit
taalvaardigheid, ICT, sport,
Frans-Wiskunde, STEM, TA)

+ OPTIE *
OPTIE

g,

OPTIE

1A

Kunst / ICT / STEM / Voetbal / Volleybal / MTB / Dans
Tennis / Omnisport / Gymnastiek / Atletiek / Paardrijden
* wie dit kiest, kiest vrijwillig voor 34 lesuren

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 kiezen voor:

- Voetbal
- Volleybal
- MTB
- Omnisport
- Tennis
- Gymnastiek
- Paardrijden
- Kunst
- Dans
- STEM
- ICT
- Atletiek
(*) Als je een optie kiest, volg je buiten de 32 verplichte lesuren
ook 2 lesuren op vrijwillige basis.
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2de leerjaar A
TALENT 1
Dankzij de brede eerste graad blijven alle keuzemogelijkheden
in de tweede graad open. De leerlingen hebben zo de kans om
te ervaren welke onderwijsrichting het best beantwoordt aan
hun capaciteiten en belangstelling.

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

Moderne Talen en Wetenschappen
Leerlingen met interesse in wetenschappen en wiskunde en met
Nederlands, Frans en Engels als favoriete vakken kiezen voor
deze basisoptie. Deze leerlingen worden niet afgeschrikt door
teksten, verslagen en mondelinge presentaties. Ze willen groeien
in het zoeken naar wiskundige en wetenschappelijke oplossingen.

STEM-Wetenschappen
Wetenschappen en Techniek  staan centraal in deze  
basisoptie. Creatieve oplossingen zoeken voor technische en/of
wetenschappelijke problemen. Nieuwe technologieën ontdekken
en leren gebruiken vormen een uitdaging voor leerlingen in deze  
basisoptie met veel doorstromingsmogelijkheden in de tweede
graad.

Kunst en Creatie
Dit is een basisoptie voor leerlingen die creatief denken, zich
expressief willen uitdrukken en plezier beleven aan creëren.

Maatschappij en Welzijn
Deze basisoptie richt zich tot leerlingen die sociaal voelend zijn.
Ook is er aandacht voor maatschappelijke en culturele thema’s.
De focus ligt op het verkennen van de maatschappij en welzijn,
gezondheid, lichaamszorg, lifestyle en voeding.

Sport
Deze basisoptie is ideaal voor leerlingen met interesse in sport
en wetenschappen. Het vak wetenschappen sluit aan bij het
sportieve aspect van deze optie. Leerlingen die voor deze
basisoptie kiezen, zijn bereid om vele, verschillende sporten uit
te oefenen.

Economie en Organisatie
Ben je benieuwd naar hoe producten in de winkel
terechtkomen? Ben je geïnteresseerd in het bedrijfsleven? Kom
je graag te weten hoe wij als klanten, maar ook hoe bedrijven
werken aan duurzaamheid? Heb je interesse in de nieuwe
technologische en digitale toepassingen in de economische
wereld? Werk je graag met de computer? Antwoord je vaak
‘ja’? Dan is deze basisoptie iets voor jou.

STEM-technieken
Bij STEM-technieken zoeken we een gezond evenwicht
tussen ‘denken’ en ‘doen’. De nadruk ligt op de samenhang
tussen het ontwerp en het maken van een eindproduct.
Deze leerlingen zijn praktisch ingesteld en maken kennis met
de basistechnieken uit mechanica, bouw, hout, metaal en
elektriciteit.

TALENT 2
Je keuze van het eerste jaar kan je eventueel verderzetten in
het tweede jaar. Het is natuurlijk ook mogelijk om een volledig
andere keuze te maken.

OPTIE
In de optie-uren kan je kiezen voor een sport. Als je hiervoor
kiest, heb je uiteraard wel 34 lesuren per week.
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Basisvorming 2A
Godsdienst
Frans
Engels
Geschiedenis
Nederlands
Wiskunde
Aardrijkskunde
Natuurwetenschappen
Techniek
Lichamelijke Opvoeding
Beeld
Muziek
Totaal

2
3
2
2
4
4
1
1
2
2
1
1
25

Talent 2A
4
Latijn
3
Grieks

5
Topsport
Voetbal
Meisjes
2
Coaching

5
Latijn

5
Moderne
talen en
Wetenschappen

5
STEM Wetenschappen

5
Maatschappij
en welzijn

5
Economie en
organisatie

5
STEMTechnieken

5
Sport

5
Kunst
en creatie

Ned 1
Fra 1
Eng 1
Wet 2

Aangevuld met eigen keuze uit:
Kunst / STEM / ICT / Sport* / Nederlands en Wiskunde / Frans - Engels 2

Optie 2A*
*Voetbal / *Volleybal / *MTB / *Dans / *Tennis / *Omnisport / *Gymnastiek / *Atletiek / *Paardrijden

* wie dit kiest, kiest vrijwillig voor 34 lesuren

2

Talent 1
Talent 2 + optie (Deze uren organiseren we klasoverschrijdend en op dinsdag- en donderdagochtend.)
Optie
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1ste leerjaar B
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 kleinere klasgroepen en in de mate van
het mogelijke de individuele begeleidingen. Binnen 1OK wordt er rekening
gehouden met je reeds bereikte niveau voor taal en wiskunde.
OK = oriëntatieklas

Basisvorming 1OK (1B)
Godsdienst
Nederlands
Frans
Engels
Maatschappelijke Vorming
Wiskunde
Natuur en ruimte
Techniek
Beeld
Muziek
Lichamelijke Opvoeding
Totaal

2
4
2
1
3
4
3
4
1
1
2
27

Talent 1OK (1B)
Techniek 2
Sociale activiteit

1

Aangevuld met eigen keuze uit:
MOVE / Taalvaardigheid / MAX / Sport* / Kunst

2

Optie 1OK (1B)*
*Voetbal / *Volleybal / *MTB / *Dans / *Tennis / *Omnisport / *Gymnastiek / *Atletiek / *Paardrijden

* wie dit kiest, kiest vrijwillig voor 34 lesuren
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2

TALENTUREN 1OK (1B)
Tijdens de lesuren techniek maak je oefeningen en complete werkstukjes in
hout, metaal en kunststoffen. Ook verzorging, voeding, mode, ICT, elektriciteit,
schilderen en grafische technieken komen hierbij aan bod. Zo kan een 1B-leerling
proeven van verschillende ervaringsgebieden.
In het uurtje ‘sociale activiteit’ leer je samen met je titularis meer over waarden en
normen, sociale vaardigheden,...
Je kan ook voor 2 lesuren kiezen uit taalvaardigheid, Kunst, Max, Move of sport.

Taalvaardigheid
Heb je moeite met de Nederlandse taal? Taalvaardigheid biedt je extra
ondersteuning zodat je opdrachten beter begrijpt.

Max (Crea/ICT)
Een pakket waarin taal, muziek, expressie, crea 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, omnisport, paardrijden, MTB*, atletiek, tennis, gymnastiek of dans.
* ingericht bij voldoende belangstelling

Kunst
In dit talent ga je creatief aan de slag met klei, potlood, verf, kleur, papier, … en zoveel
andere materialen.

MOVE
Een combinatie van sport en spel waarbij we sociale vaardigheden inoefenen.

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.

Talent 1
Talent 2
Optie
19

2de leerjaar B
Je bent praktisch aangelegd en je wil graag dingen doen. Je hebt
al een idee welk beroep je later wil uitoefenen.
In 2B 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 1 of 2 basisopties. Op basis
daarvan kies je vanaf de 2de graad een meer definitieve richting.
(2OK wordt aangeboden op de domeinen Zorg & Welzijn en
Techniek & Innovatie.)
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Oriënterende eerste graad met alle opties,
ondergebracht in een nieuwbouw voorzien van alle
faciliteiten. Ruime en lichte klassen, volledig uitgeruste
technieklokalen. Een ideale start voor iedereen in een
groene en geborgen omgeving.
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Sportterrein
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Onthaal 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.
De leerlingen van het 2de jaar worden pas in de namiddag
verwacht, zodat de eerstejaars rustig kunnen rondkijken.
Ze maken kennis met hun klastitularissen, klasgenoten en het
schoolgebouw. Na een korte toespraak van de coördinatoren
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 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
Al onze ruime 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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Studiecoaches en
klastitularissen
De studiecoach 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. We organiseren regelmatig een individueel
leerlingencontact en kunnen zo het welbevinden van elke
leerling opvolgen.

Leerproblemen

Cel leerlingbegeleiding
De cel leerlingenbegeleiding bestaat uit de directie,
coördinatoren, preventiemedewerkers, groene leerkrachten,
CLB en maatschappelijke assistenten. Zij zorgen voor een
permanente opvolging van eventuele specifieke problemen.

Cel studiebegeleiding
De cel studiebegeleiding bestaat uit de directie, de
coördinatoren, de studiecoaches en de leerlingenbegeleiding.
Zij volgen de studiebegeleiding en de sessies van de
studiecoaches op.

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.

Studentenhuis

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.

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 Atlas College dat
zich op onze campus bevindt.

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 huiswerkbegeleiding 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.

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 33 38 00
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Oudercontact
Voor beide jaren worden er steevast verschillende ouderavonden ingericht.
De eerste ouderavond voor leerlingen van het eerste jaar en nieuwe leerlingen
van het tweede jaar vindt plaats in september. Centraal die avond staat de
wederzijdse kennismaking.
Tijdens de ouderavond in oktober bespreken de ouders in een individueel
gesprek de vooruitgang van hun zoon of dochter. Naast de genoemde
ouderavond 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 op dinsdag)
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 water kopen.
Vanzelfsprekend blijven deze leerlingen tijdens de
middagpauze op school.
De leerlingen met een sport als talent/optie kunnen kiezen
voor een warme maaltijd op school.
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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.

Dansvoorstellingen

7.

Jeugd en Muziek

8.

Junior on stage

9.

Excursies

10.

Milieuraad

11.

Studiebegeleiding

12.

Talentstage

13.

Bezinningen

14.

Solidariteitsacties

15.

Samenwerkingsprojecten met basisscholen

16.

Sociale vaardigheden

17.

LEGO-studio

18.

Leerlingenradio

…
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Schoolbenodigdheden
Bij de inschrijving ontvang je een boekenlijst. De schoolboeken krijg je in het begin van
het schooljaar. In de eerste schoolweek ontvang je ook verschillende ringmappen, een
vervoermap en een kladschrift. In alle parallelklassen wordt hetzelfde materiaal gebruikt;
elk vak heeft namelijk een eigen kleur. Dit zorgt voor structuur in de boekentas van de
leerling en in de aanpak van de leraar in de klas..

Kleding
Het Atlas College heeft ervoor gekozen om geen uniform in te voeren. We verwachten wel
dat de leerlingen in gewone, goedverzorgde kleding naar school komen.
Onze turnkledij, bestaand uit een shirt met het Atlas-logo en het broekje, kan aangekocht
worden in school.
De leerlingen zorgen zelf voor geschikte turnpantoffels en zwemkledij.
Info over de sportkledij ontvang je bij de definitieve inschrijving.
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Alle wegen
leiden naar…
Het Atlas College

DE LIJN
BREE
8

PEER
22-33-48
OUDSBERGEN
33
OUDSBERGEN
8-40

HELCHTEREN
18A
HOUTHALEN
31
ZONHOVEN
35-46
HASSELT
1

PARK VAN GENK
31

MAASEIK
11

ZWARTBERG
G6
LOUWEL
8
AS
8-9-11

BOXBERG
1
TERMIEN
G2
SLEDDERLO
G1

WIEMESMEER
17
ZUTENDAAL
10-17-18

NEEROETEREN
11

LANKLAAR
9
MAASMECHELEN
45

LANAKEN
17

DIEPENBEEK
36-45
BILZEN
10-18

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 bus-uren en opstapplaatsen kan je steeds op ons
secretariaat terecht.
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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. Ouders ontvangen ze graag
in het CLB-centrum. Het team is eveneens in hun centrum aanwezig tijdens oudercontacten 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
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Openingsuren:
- Maandag: 8.30 u. – 12.00 u.
- Dinsdag – vrijdag : 8.30 u. – 12.00 u. en 13.00 u.-17.00 u.
uitzondering op vrijdag tot 16.00 u. en niet tot 17.00 u.
- Op afspraak
- Twee werkdagen tijdens de kerstvakantie

Inschrijvingen
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 - 089/33 32 00

Inschrijven:
- elke schooldag van 8.30 u. tot 16.00 u.
- tijdens de vakantie (van 01.07 t.e.m. 09.07 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
- Sofie Bylois: sofie.bylois@atlascollege.be
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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.

Wil je op de eerste rij zitten om ontwikkelingen in
de wetenschappen, de technologie en mechanica
te volgen? Is wiskunde, de basis voor alle exact
wetenschappelijk gerichte studies, echt jouw
ding? Dit vak verscherpt het abstract denken
en logisch redeneren, vaardigheden die ook in
andere disciplines van pas komen Ben je verder
ook gebeten door de sportmicrobe en kan je niet
stilzitten? Wil je juist weten hoe je moet bewegen en
wil je je fysieke en mentale grenzen aftasten? Dit en
nog veel meer in het domein Wetenschap & Sport.
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Ben je geïnteresseerd in de klassieke cultuur
en word je geprikkeld door een boeiende tocht
doorheen de cultuurgeschiedenis? Binnen
Klassieke Humaniora duik je in de wereld van oude
beschavingen, die de pijlers vormen van onze
eigen westerse beschaving. Verder vind je in dit
domein ook antwoorden op wetenschappelijke
vraagstukken en ontdek je de complexe en
abstracte wereld van de wiskunde. Je leert
probleemoplossend denken, een sleutelvaardigheid
die je in je latere studies een heel eind op weg helpt.

Ben je klaar voor een andere kijk op de wereld?
Als je door de gangen van Kunst & Vormgeving
loopt, kan je er niet naast kijken: hier wordt kunst
geleerd, bestudeerd, beleefd, geoefend, gemaakt.
Kunstvakken, zowel kunsttheoretische vakken
als kunstateliers, maken een belangrijk deel uit
van het lessenpakket, naast algemene vakken als
wiskunde, talen en wetenschappen. Binnen Kunst
& Vormgeving kies jij de discipline waarin je je wil
leren uitdrukken. Dat kan via verschillende media:
beeldend, 2D en 3D, audiovisueel, architecturaal of
met woord en beweging.

Ben je niet enkel theoretisch maar ook praktisch
gericht, dan is ‘Techniek & Innovatie’ een
uitstekende keuze. Techniek en Innovatie biedt een
brede waaier van degelijke opleidingen, waaronder
koeltechniek en vrachtwagenchauffeur, die enig zijn
in Limburg. De samenwerking met de bedrijfswereld
en de vele innoverende projecten die hier uitgewerkt
worden, zijn een uitdaging voor de leerlingen die
hiervoor kiezen.
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Ben je sociaal en wil je op een creatieve manier
met en voor mensen werken, dan voel je je
ongetwijfeld thuis in dit domein. In elk vak is de
mens en zijn omgeving de invalshoek. Je denkt niet
enkel theoretisch maar houdt ook van concrete
toepassingen. Ook mode maakt deel uit van deze
benadering. Ben je op dit vlak creatief, dan kijken
we uit naar je komst. Zorg & Welzijn, het domein
voor de sociale, zorgzame, praktische teamspelers
die hun verantwoordelijkheid durven nemen en
gaan voor hun talenten!

Economie, handel en de wereld van de informatica
boeien je? Dan vind je je gading in ‘Economie &
Organisatie’. Een veelvoud van studierichtingen op
verschillende niveaus bereidt je voor op verdere
studies of op de werkvloer. De samenwerking
met de bedrijfswereld, de minionderneming en de
virtuele kantoren maken van deze studierichtingen
de perfecte voorbereiding op een mooie toekomst.
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School & Werk, 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? Dan kom je bij School &
Werk aan je trekken. Wie er echt klaar voor is, kan
hier ook les volgen via de duale leerweg voor enkele
opleidingen. Dat betekent dat je de meeste van je
beroepscompetenties op de werkvloer in het bedrijf
verwerft en dat je opleiding in de school tot een
absoluut minimum beperkt is.

Het internaat is een ‘thuis’ voor de jongeren die hier
tijdens de week verblijven. Het is erg belangrijk dat
zij zich er welkom voelen. Ze vinden er een plek, een
eigen nest waar het aangenaam samenleven is en
waar plaats is voor studie én ontspanning.
Zij kunnen gebruik maken van de sportfaciliteiten
van de campus en in de naaste omgeving.
Daarnaast zijn er ook heel wat culturele activiteiten
waar zij van kunnen proeven. Letterlijk ‘proeven’
ze van de kwaliteitsvolle catering die het
studentenhuis aanbiedt.
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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.

Sin

t-L
o

de
wi

jks
tra
at

Studentenhuis
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.
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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.
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Techniek & Innovatie

Openbaar vervoer

Sportfaciliteiten

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.

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.

Bestaande ateliers met een eigen onthaal
en administratie. Professioneel uitgeruste
werkplekken zijn volop in gebruik en
weldra volgt de eerste steenlegging van
de nieuwbouw. Een eigen speelplaats die
alsmaar groener zal kleuren en via de
connector verbonden is met de andere
domeinen.

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

Kunst & Vormgeving
Moderne nieuwbouw met ruime lokalen en
ateliers, veel lichtinval, open leercentrum,
een forum en een theaterzaal. Een bijzonder
inspirerende omgeving.
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Klassieke Humaniora
Tijdloze opleiding, een combinatie van
cultuur, literatuur en filosofie in een
moderne nieuwbouw.
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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.

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.
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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 Atlas College
Christel Schepers
Tel.: 089 33 35 00
christel.schepers@atlascollege.be

Junior Atlas College
Collegelaan 1 - 3600 Genk
Tel.: 089 33 32 00
junior@atlascollege.be

Economie & Organisatie
Mosselerlaan 110 - 3600 Genk
Tel.: 089 33 37 00  
economieorganisatie@atlascollege.be

Klassieke Humaniora
Collegelaan 7 - 3600 Genk
Tel.: 089 33 33 00
Klassiekehumaniora@atlascollege.be

Techniek & Innovatie
Collegelaan 19 - 3600 Genk
Tel.: 089 33 36 00
techniekinnovatie@atlascollege.be

Wetenschap & Sport
Collegelaan 7 - 3600 Genk
Tel.: 089 33 34 00
wetenschapsport@atlascollege.be

School & Werk
Minderbroedersstraat 14 - 3600 Genk
Tel. 089 38 58 12
schoolwerk@atlascollege.be

Zorg & Welzijn
Collegelaan 7 - 3600 Genk
Tel.: 089 33 34 00
zorgwelzijn@atlascollege.be

Studentenhuis
Internaat/externaat jongens/meisjes
Mosselerlaan 108 - 3600 Genk
Tel.: 0489 44 36 47 (1ste tot en met 3de jaar)
Tel.: 0486 55 46 97 (4de tot en met 7de jaar)
Tel.: 0476 61 69 06
Beheerder - Jeroen Donné
jeroen.donne@atlascollege.be

Kunst & Vormgeving
Collegelaan 9 - 3600 Genk
Tel.: 089 33 35 00
kunstvormgeving@atlascollege.be

Junior Atlas College Genk
Collegelaan 1 - 3600 Genk
Tel.: 089 33 32 00
junior@atlascollege.be
junior.atlascollege.be

