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Onze visie is gestoeld op drie pijlers die krachtig kunnen worden weergegeven door de 
kernwoorden uit ons TPS-model: ‘talented’, ‘prepared’ en ‘sophisticated’.

 TALENTED    Op onze campussen wordt talent opgespoord en maximaal verder ontwikkeld 
via een gepersonaliseerd en flexibel curriculum. Ons studieaanbod is divers en 
uitdagend zodat het aansluit bij het profiel van de leerling en elk talent aan bod 
kan komen.  

 PREPARED    Het excellente en kwaliteitsvolle onderwijs dat ons expertenteam biedt, geeft 
onze leerlingen een voorsprong in het hoger onderwijs en garandeert maximale 
slaagkansen. Welbevinden en zorg staan hierbij centraal. 

 SOPHISTICATED    Athena staat garant voor een stimulerende leer- en leefomgeving met een open 
schoolcultuur en een  uitgebreid netwerk van partnerschappen. Onze leerlingen 
ontplooien zich tot warme en constructief kritische mensen. 

> Stimulerende leer-en leefomgeving
> Open schoolcultuur
> Uitgebreid netwerk aan partnerschappen

> Maximale slaagkansen in het hoger onderwijs
> Gemotiveerd expertenteam haalt het beste in jou naar boven
> Kwaliteitsvol en innovatief onderwijs waarbij zorg en  

welbevinden centraal staan

> Wij hebben oog voor alle talenten
> Talentontwikkeling via een flexibel en gepersonaliseerd curriculum
> Divers en uitdagend studieaanbod dat aansluit bij elk talent

PREPARED
SOPHISTICATED

TALENTED

TALENTED
LEERLING

SOPHISTICATED
LEEROMGEVING

PREPARED
EXPERTENTEAM

 CAMPUS PEGASUS  
 
- Junior High School -

Eerste vier jaar secundair onderwijs 
1e graad A-stroom en 2e graad doorstroom 
 

-  Vlotte overstap uit de basisschool 

-  1e graad A-stroom: brede algemene 
ontwikkeling 

-  2e graad: verfijning van de studiegebieden 

-  Proeven van meerdere domeinen en CLIL 

-  Remediëring en verdieping 

  CAMPUS OLYMPUS 
 
- Sports School -
 
Sportieve talenten van het eerste tot en met 
het zesde jaar 
1e graad A-stroom en 2e-3e graad dubbele 
finaliteit/TSO 
 

-  1e graad A-stroom: algemene vorming met 
accent op Edusport 

-  2e en 3e graad: Sport 

-  Samenwerking met sportclubs en 
sportfederaties 

 

 CAMPUS CENTRUM 
 
- Senior High School -

Vijfde en zesde jaar secundair onderwijs 
3e graad doorstroom 
 

-  3e graad: specialisatie in één of meerdere 
studiegebieden 

-  Maximale voorbereiding op verder studeren in 
het hoger onderwijs 

-  Intense samenwerking met hogescholen en 
universiteiten

In 2019 sloegen de twee athenea van Oostende, Atheneum Centrum en 
Atheneum Pegasus, de handen in elkaar. Hieruit ontstond een vernieuwend 
en gedurfd project: GO! Athena OostendeGO! Athena Oostende. Athena is dé doorstroomschool dé doorstroomschool 
van Oostende en wordt gespreid over drie campussengespreid over drie campussen.

ONZE ONZE

CAMPUSSEN VISIE
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BIEDT AAN

HIGHSCHOOL Centrum

Athena Campus Centrum is een innovatieve school die focust op een brede algemene vorming.  
Ons kwaliteitsvol onderwijs brengt het beste uit elke leerling naar boven en bereidt maximaal voor op 
hoger en universitair onderwijs. Waarden als wederzijds vertrouwen, respect en verdraagzaamheid 
staan hierbij centraal.

Ons professioneel lerarenteam stimuleert de talenten van elke leerling en staat garant voor uitdagend 
onderwijs waarbij de leerlingen zich ontwikkelen tot positief-kritische wereldburgers die sterk en bewust 
in het leven staan.

Onze school, gelegen in het hart van het bruisende Oostende, biedt een uitdagende leeromgeving waarbij 
de sterktes uit onze jarenlange onderwijstraditie gecombineerd worden met innoverende projecten en 
de nieuwste pedagogische inzichten.

KEUZEVAKKEN

FLEXIBELE LEERTRAJECTEN

PROJECTWEKEN & UITSTAPPEN

WEDSTRIJDEN EN OLYMPIADES

MEERTALIG ONDERWIJS (CLIL)

VOORBEREIDEN OP HOGER ONDERWIJS

PROFESSIONEEL TEAM

CENTRALE LIGGING

FOCUS OP WELBEVINDEN

STEM EN ICT

CAMPUS

  3 e
Graad

98 98



niceren. Onze leerlingen kunnen steeds terecht in de media-
theek en in de verschillende computerklassen. Ze kunnen 
bovendien steeds een iPad of laptop ontlenen voor gebruik op 
school. Via uitdagende STEM-projecten wordt het onderzoekend  
leren gestimuleerd en worden de probleemoplossende vaardig-
heden van onze leerlingen aangescherpt.

KEUZEVAKKEN 
Wil je je verdiepen in een basisvak uit je richting? Zoek je een 
optie om je blik op de wereld te verruimen? Wil je een bredere 
basis ontwikkelen als voorbereiding op hoger onderwijs? Wil 
je proeven van een studiegebied dat nieuw voor je is. In de 
derde graad kan dit tijdens de keuzevakken of werkcolleges.  
Uitbreiding wiskunde, initiatie in de filosofie en wijsbegeerte,  
een vreemde taal ontdekken, extra uren practicum we-
tenschappen, een basisvorming economie en recht, 
programmeren, je verdiepen in statistiek en datagelet-
terdheid, edusport … maakten reeds deel uit van het aan-
bod. Kies uit ons jaarlijks wisselend aanbod het gepaste  
keuzevak volgens jouw interesses en talenten. 

UITSTEKENDE VOORBEREIDING  
OP HOGER ONDERWIJS 
Wie kiest voor onze school, kiest voor een ideale voorbereiding 
op hoger onderwijs. Onze leerlingen krijgen de juiste tools aan-
gereikt om een succesvol traject op de hogeschool of universi-
teit te doorlopen. Wij focussen op een brede algemene vorming, 
waarbij onze leerlingen zich ontwikkelen tot mondige wereld-
burgers die op een constructief-kritische manier kijken naar de 
wereld om ons heen. 

Wij zetten eveneens in op het aanleren van een goede studie-
methode en door onze nauwe samenwerking met hogescholen 
en universiteiten weten wij precies wat een goede voorberei-
ding op hoger onderwijs inhoudt.  

FOCUS OP WELBEVINDEN
Er staat een professioneel team voor je klaar om je te helpen bij 
leer- en concentratieproblemen, studieproblemen of wanneer 
je nood hebt aan een babbel. Wij vinden het belangrijk dat ie-
dereen op een respectvolle manier met elkaar omgaat en dat 
iedereen zich thuis voelt op onze school. Kortom, het welbevin-
den van elke leerling is prioritair en het volledige schoolteam 
neemt de zorg op zich, elk op zijn niveau, zodat we elke leerling 
de beste kansen kunnen bieden.

PROFESSIONEEL TEAM
Ons leerkrachtenteam is gedreven en wil steeds het beste uit 
elke leerling naar boven halen. We streven ernaar om al onze 
leerlingen te laten groeien en de best mogelijke versie van zich-
zelf te laten worden. Onze leerkrachten blijven op de hoogte van 
actuele inzichten in leren en onderwijzen en spelen in op onder-
wijsinnovaties die een meerwaarde bieden aan de ontwikkeling 
van onze leerlingen.

FLEXIBELE LEERTRAJECTEN
Athena heeft oog voor de specifieke noden van elke leerling. 
Om in bepaalde gevallen meer onderwijs op maat te bieden is 
er de mogelijkheid om in te stappen in een flexibel leertraject. 
Hierbij wordt ingegaan op specifieke leerbehoeftes binnen een 
zorgcontext (leerstoornissen, tijdelijke leermoeilijkheden of 
leerachterstand, hoogbegaafdheid ...) of binnen een talenten- 
en competentiecontext (uitzonderlijke artistieke of sportieve 
talenten, volgen van opleidingsonderdelen in het hoger onder-
wijs, combineren van leertrajecten ...). 

EEN CENTRALE LIGGING  
IN EEN BRUISENDE STAD
Wij bieden onderwijs aan in het hart van Oostende. Onze 
school is dan ook vlot bereikbaar met het openbaar vervoer 
en we kunnen vlot even naar de zee, naar het theater, naar het 
museum … Kortom, wij blijven niet alleen op de schoolbanken 
zitten, maar verkennen ook de wereld rondom ons. Onze leer-
lingen ‘proeven’ vaak ook al even van hun bestaan als student 
hoger onderwijs door in een stad te studeren. Of je nu foodie, 
fashionista of cultuurminnaar bent, er valt altijd iets te beleven 
in Oostende, waardoor je je zeker nooit verveelt.

STEM EN ICT
Sinds jaar en dag is de school een trendsetter op het gebied 
van gebruik van moderne middelen. Onze lokalen zijn uitgerust 
met Smartbeamers en overal op school is er draadloos internet  
beschikbaar, zodat de leerkrachten in de les vlot deze moderne  
IT-toepassingen kunnen gebruiken. Verder gebruiken we al 
vele jaren de digitale leeromgeving Smartschool waarmee leer-
krachten, leerlingen en ouders vlot met elkaar kunnen commu-

DE 
TROEVEN

CAMPUS Centrum

KEUZEVAKKEN

FLEXIBELE LEERTRAJECTEN

PROJECTWEKEN & UITSTAPPEN

WEDSTRIJDEN EN OLYMPIADES

MEERTALIG ONDERWIJS (CLIL)

VOORBEREIDEN OP HOGER ONDERWIJS

PROFESSIONEEL TEAM

CENTRALE LIGGING

FOCUS OP WELBEVINDEN

STEM EN ICT
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PROJECTWERK EN UITSTAPPEN  
VERRUIMEN JE HORIZON
Het moderne onderwijs is al lang het klaslokaal ontgroeid. Via pro-
jectwerk en activiteiten op school wordt gewerkt rond eindtermen 
en competenties uit de leerplannen.  

Wij beschouwen de klas- en vakoverstijgende samenwerking  
als een enorme meerwaarde. Het gaat om een mix van  
projectmatig werken en vakgebonden uitstappen, met bijzondere  
aandacht voor communicatieve, sociale en 21e-eeuwse vaardighe-
den, essentieel voor de vorming van jonge mensen.

WEDSTRIJDEN DAGEN JE UIT
Onze school neemt geregeld deel aan wedstrijden en Olympiades 
voor wetenschappen, wiskunde, taal ... 
Het lerarenteam stimuleert je en ondersteunt je zodat je kan schit-
teren tijdens deze proeven en in de voetsporen kan treden van 
vorige laureaten die onze school op uitstekende wijze hebben ver-
tegenwoordigd. Bovendien krijg je ook op sportief vlak de kans om 
je te meten met andere Vlaamse leerlingen. Breng jij de volgende 
trofee mee? 

CAMPUS

Centrum

“Ik heb de kans gekregen om strafrecht (Rechten)  te 
volgen aan de UGent. Het was veel minder eng dan ik had 
verwacht. Zowel in Gent als op school werd ik heel goed 
begeleid. Ik slaagde voor het opleidingsonderdeel en heb nu 
een vrijstelling. Het was een bijzonder boeiende ervaring.”

Manon Libeer – 6 TWE2 (2020)

MEERTALIG ONDERWIJS (CLIL)
Athena is een trotse CLIL (Content and Language Integrated 
Learning) pionier en heeft bijgevolg reeds jarenlange exper-
tise opgebouwd in kwaliteitsvol meertalig onderwijs. 

Wie kiest voor CLIL, krijgt de lessen van een niet-taalvak in 
een andere taal (Frans of Engels). Doordat de leerlingen zeer 
actief bezig zijn met de vreemde taal, stijgt niet alleen hun 
taalvaardigheid, maar bevortdert dit ook hun positieve at-
titude tegenover de doeltaal en de achterliggende cultuur. 
We stellen bovendien vast dat CLIL een gunstige invloed 
heeft op het welbevinden en op de motivatie van onze leer-
lingen. 

Athena streeft ernaar om elke leerling een CLIL-traject van 
het 1ste tot het 6de jaar aan te bieden en dit in een bre-
de waaier aan vakken die aansluiten bij het profiel van de 
leerling. CLIL is geschikt voor elke leerling die het belangrijk 
vindt om vlot meerdere talen te kunnen gebruiken in een 
meertalig en multicultureel Europa. Momenteel wordt de 
CLIL-didactiek reeds toegepast in onder andere de lessen 
wiskunde, fysica en economie.

We bieden de leerlingen diverse mogelijkheden aan om 
zich volledig voor te bereiden op het hoger onderwijs. 
Via samenwerkingsverbanden met hogescholen en uni-
versiteiten stippelen we een traject uit om de leerlingen 

zo goed mogelijk voor te bereiden op hun hogere studies. 
Het aanbod hierbij is zeer gevarieerd, gaande van algeme-
ne of specifieke infosessies, gastsprekers, een bezoek aan 
de SID-in beurs tot workshops op verplaatsing.

           HIGH SCHOOL PROJECT
LAAT JE PROEVEN VAN HOGER ONDERWIJS

De overgang van het secundair naar het hoger onderwijs is een grote stap, die door 
dit unieke High School Project aanzienlijk wordt verkleind.

UNIEK

Op onze school kunnen laatstejaarsleerlingen vrijblijvend 
instappen in het bijzonder innovatieve ‘High School Project’ 
en zo reeds proeven van het hoger onderwijs. Tijdens het 
tweede semester draaien deze leerlingen dan al even mee 
in het hoger onderwijs om op die manier te ervaren wat het 
inhoudt om te studeren aan een hogeschool of universiteit.

Deze laatstejaarsleerlingen kiezen een opleidingsonderdeel 
uit een opleiding die aansluit bij hun profiel en interesses. 
De unieke ervaring die het ‘High School Project’ biedt, zorgt 

ervoor dat onze leerlingen op het einde van het secundair 
onderwijs een gemotiveerde en weldoordachte studiekeu-
ze kunnen maken. Door hun deelname verhoogt bovendien 
hun zelfvertrouwen en motivatie, waardoor hun slaagkan-
sen stijgen. De overgang van het secundair naar het hoger 
onderwijs is een grote stap, die door dit unieke ‘High School 
Project’ aanzienlijk wordt verkleind. Oud-leerlingen dit hier-
aan deelnamen getuigen bovendien dat hun zelfvertrouwen 
en motivatie groeien.

> VRIJBLIJVEND INDIVIDUEEL TRAJECT

> GEZAMENLIJK TRAJECT

Heb je interesse om reeds te proeven van het hoger onderwijs? Dat kan! Op onze school kunnen 
laatstejaarsleerlingen vrijblijvend instappen in het bijzonder innovatieve ‘High School Project’.
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Wil je de economische wereld grondig verkennen? Volg je de actualiteit op de voet?  
Wil je weten hoe een bedrijf werkt? Waarom je als consument wel bereid bent om veel geld uit 
te geven aan de laaste nieuwe hype, maar je busabonnement zo goedkoop mogelijk wil  
aankopen? Dan is een economische studierichting misschien iets voor jou!
 
Iedereen die geboeid is door het economisch leven kan instappen in deze richting, 
er is geen voorkennis vereist.  
In de derde graad wordt de sociaal-economische werkelijkheid onder de loep genomen:  
de gezinnen, de bedrijfswereld, de (internationale) overheden …

Dit is de ideale optie voor iedereen die een neus heeft voor wetenschappen,   
wiskunde en technologie! Je zoekt oplossingen voor authentieke problemen waarbij je de 
relevante theorie uit de exacte wetenschappen in de praktijk toepast. Onderzoek, ontwerp en 
ontwikkeling staan centraal in deze unieke studierichting. 

Je gaat aan de slag met 3D-printers, programmeert robots en komt in contact met experten uit 
het bedrijfsleven. Bij de uitvoering van multidisciplinaire projecten ga je geen enkele uitdaging 
op het vlak van energie, duurzaamheid, milieu, mobiliteit, voeding … uit de weg.

CAMPUS

Engineering

Economie

Centrum

ASOSportweten- 
schappenModerne TalenMaritieme 

Wetenschappen

Wetenschappen Wiskunde

Engineering

Latijn

Humane
WetenschappenEconomie

STUDIE AANBOD
DE DERDE GRAAD

  3 e
Graad

  3 e
Graad

Onze school biedt een brede waaier aan studierichtingen in de tweede en derde graad ASO aan. Op die manier 
vindt elke leerling een studierichting die bij zijn persoonlijkheid en ambities past. Alle klassen hebben dezelfde 
basislessen die je kan aanvullen met de vakken die het beste aansluiten bij jouw interesses en vaardigheden.  
Op die manier kan je een onderbouwde studiekeuze maken en de studierichting vinden die echt bij je past.

Wij beschikken over enkele unieke opties binnen de studierichting wiskunde-wetenschappen, zoals Engineering 
(focust op STEM) en Maritieme Wetenschappen (in samenwerking met Maritiem Instituut Mercator). Athena is 
bovendien een van de pioniers op het vlak van CLIL-onderwijs en onderwijs dat sport en studie combineert.

STUDIEAANBODONS
IN DE DERDE GRAAD
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Dompel je onder in de Romeinse samenleving en cultuur en bestudeer de Latijnse taal in alle 
studierichtingen met het vak Latijn. We verwachten dat je een brede interesse en nieuwsgierig-
heid hebt om een oude cultuur te leren kennen door het bestuderen van authentieke teksten. 
Je zal op een probleemoplossende manier met de Latijnse taal omgaan waardoor je algemene 
taalvaardigheid zal worden aangescherpt.

Je ontwikkelt je historisch bewustzijn. Mensen in de klassieke oudheid stelden zich immers 
dezelfde vragen als wij, maar de antwoorden waren vaak heel verschillend. Je verruimt in deze 
studierichting je horizon door spanningsvelden uit de antieke en hedendaagse wereld vanuit een 
ruimer perspectief te bekijken.

Latijn

Humane
Wetenschappen

Droom je van een carrière in de zeevaartsector? Ben je gefascineerd door de zee en de nautische 
wereld? Dan is deze studierichting, uniek in Vlaanderen, iets voor jou. Naast een sterke basis 
wiskunde en wetenschappen krijg je een introductie in de wereld van de maritieme technologie 
en vaardigheden (navigatie, thermodynamica, maneuvreertechniek …). Voor dit laatste doen we 
een beroep op de professionele competenties van leerkrachten maritiem onderwijs.

Na het volgen van deze richting ben je optimaal voorbereid op de vervolgstudies aan de Hogere 
Zeevaartschool in Antwerpen. Maar ook ingenieursstudies of andere sterk wetenschappelijke 
richtingen liggen binnen je bereik.

Maritieme 
Wetenschappen

Ben je geboeid door sociale verhoudingen en wil je het fijne weten van de menselijke psyche? 
Fascineert de rol van de media je en wil je doordringen in de geheimen van de kunstwereld? 
Kies dan voor de studierichting Humane Wetenschappen.

Deze studierichting focust op alles wat te maken heeft met mens en maatschappij.  
Je ontwikkelt een kritische, onderzoekende houding en verhoogt je sociale vaardigheden. 
Bovendien bestudeer je andere culturen en analyseer je de maatschappelijke uitdagingen waar 
we in deze complexe wereld mee geconfronteerd worden.

Wiskunde
Ben je goed in wiskunde en mik je op een sterk wetenschappelijke richting in het hoger  
onderwijs? Wil je je wiskundig inzicht verder ontwikkelen, houd je van logisch redeneren en wil 
je abstract leren denken? Ben je ook benieuwd naar de theoretische achtergrond van  
wiskundige toepassingen? Dan is een studierichting met wiskunde beslist iets voor jou! 

Kies je voor een studierichting met wetenschappen (biologie, chemie, fysica en  
aardrijkskunde), dan zal je uitgedaagd worden om wetenschappelijke problemen aan te pakken 
en te onderzoeken. Je vergelijkt en redeneert op een logische manier om tot oplossingen te 
komen voor boeiende vraagstukken uit onze samenleving.
 
Je gaat op zoek naar de verklaring voor natuurfenomenen, voert wetenschappelijke  
experimenten uit in practica en rapporteert de resultaten van je onderzoek. Je wordt een 
expert in het kritisch analyseren en evalueren van feitenmateriaal.

Wetenschappen

Heb je interesse en aanleg voor sport én wetenschappen? Wil je wetenschappelijke kennis,  
vaardigheden en attitudes inzetten om bijvoorbeeld advies voor een gezonde levensstijl te  
formuleren, een optimale revalidatie te ontwikkelen of bewegingsactiviteiten vorm te geven? 
Beweeg je graag en hou je van sportactiviteiten? Kies dan voor de richting sportwetenschappen.
 
Via een geïntegreerde aanpak wordt duidelijk gemaakt dat de verschillende wetenschaps-
disciplines (fysicia, biologie, chemie, wiskunde …) verweven zijn met elkaar. Je werkt samen met 
je medeleerlingen aan boeiende projecten die focussen op maatschappelijke uitdagingen.

Sportweten- 
schappen

Moderne Talen
Je hebt een ruime en brede interesse in vreemde talen en andere culturen en je wil van je  
meertaligheid je troef maken? Dan is deze studierichting iets voor jou! Je ontwikkelt je  
mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid in verschillende talen en leert je in verschillende  
situaties correct uit te drukken. 
 
Je bestudeert verschillende taalfenomenen en ontwikkelt een inzicht in de taal als systeem.  
Je reflecteert over taal en maakt kennis met anderstalige literatuur. Op een activerende en  
onderzoekende manier verken je de Franse, Engelse, Duitse en/of Spaanse cultuur en word je 
aangespoord om je talenknobbel verder te ontwikkelen.
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PAKKET 
BASISVORMING
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Levensbeschouwing 2

19

ECONOMIE

Economie - Moderne Talen
Basisvorming 19
Economie 4
Frans 1
Engels 1
Natuurwetenschappen 2
Duits 2
Spaans 2
Keuzevakken 1

32

Economie - Wetenschappen
Basisvorming 19
Economie 4
Wiskunde 2
Fysica 2
Chemie 2
Biologie 2
Aardrijkskunde 1
Keuzevakken* (2)

32

Economie - Wiskunde
Basisvorming 19
Economie 4
Wiskunde 4

Fysica 1
Chemie 1
Biologie 1
Keuzevakken 2

32

LATIJN

Latijn - Moderne Talen
Basisvorming 19
Latijn 4
Frans 1
Engels 1
Natuurwetenschappen 2
Duits 2
Spaans 2
Keuzevakken 1

32

Latijn - Wetenschappen
Basisvorming 19
Latijn 4
Wiskunde 2
Fysica 2
Chemie 2
Biologie 2
Aardrijkskunde 1
Keuzevakken* (2)

32

Latijn - Wiskunde
Basisvorming 19
Latijn 4
Wiskunde 4
Fysica 1
Chemie 1
Biologie 1
Keuzevakken 2

32

ECONOMIE / LATIJN 

WETENSCHAPPEN

Wetenschappen - Wiskunde
Basisvorming 19
Wiskunde 4
Fysica 2
Chemie 2
Biologie 2
Aardrijkskunde 1
Keuzevakken 2

32

↓ Optie
Maritieme Wetenschappen
Basisvorming 19
Wiskunde 4
Fysica 2
Chemie 2
Biologie 2
Aardrijkskunde 1
Nautische vakken 3

33

↓ Optie
Engineering
Basisvorming 19
Wiskunde 4
Fysica 2
Chemie 2
Biologie 2
Aardrijkskunde 1
STEM-projecten 3

33

HUMANE  
WETENSCHAPPEN

Basisvorming 19
Cultuurwetenschappen 4
Gedragswetenschappen 3
Natuurwetenschappen 2
Media 2
Keuzevakken 2

32

Moderne Talen -  
Wetenschappen
Basisvorming 19
Frans 1
Engels 1
Wiskunde 2
Duits of Spaans 2
Fysica 2
Chemie 2
Biologie 2
Aardrijkskunde 1
Keuzevakken* (2)

32

Sportwetenschappen
Basisvorming 17
Sport (incl. 2u LO) 6
Sportwetensch (proj.) 2
Wiskunde 2
Fysica 2
Chemie 1
Biologie 2

32

WETENSCHAPPEN  /  
HUMANE WETENSCHAPPEN

*Optioneel en in functie van het 
lessenrooster

LESSENTABEL
3 e GRAAD 3 e GRAAD

  3 e
Graad

Schoolbrochure CENTRUM 1918 CAMPUS 1918



             AthenA  CAMPUS  CENTRUM 

Léon Spilliaertstraat 31, 8400 Oostende  
Algemeen secretariaat 059/70 16 92 
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Centrum

www.athenaoostende.be 
centrum@athenaoostende.be

Openingsuren 
Tijdens schooljaar Maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag van 8.10 uur tot 16.30 uur

 Woensdag van 8.10 uur tot 12.00 uur

Scholenbeurs
⟩	Vrijdag	18	maart	2022      16.30 uur  -  20.00 uur
⟩	Zaterdag	19	maart	2022     10.00 uur  -  12.00 uur

Infomomenten
⟩	Donderdag	5	mei	2022    19.00 uur -  21.00 uur

Inschrijvingen
Tot einde juni is dit mogelijk tijdens de schooluren
Van 1 tot en met 5 juli en van 16 augustus tot en met 31 augustus 2022
Elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur 
(behalve op woensdagnamiddag)

Online	inschrijven!
www.athenaoostende.be/inschrijven ((via het aanmeldingsformulier)


