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 Campus Pegasus    concentreert zich 
op de eerste vier jaar van het secundair onderwijs 
als Junior High School. In de eerste graad A-stroom 
mikken we op een brede algemene ontwikkeling. 
In het eerste jaar wordt heel wat aandacht besteed 
aan een vlotte overstap uit de basisschool, kunnen 
de leerlingen al proeven van meerdere domeinen 
en CLIL. Daarnaast is ruimte voor remediëring en 
verdieping via Latijn of FLEX-uren. In het tweede 
jaar worden de individuele talenten van de 
leerlingen verder in kaart gebracht door het leggen 
van accenten via de basisopties. 

De tweede graad op campus Pegasus biedt de 
leerlingen een brede waaier aan studierichtingen 
in het doorstroomonderwijs. De nadruk komt te 
liggen op verfijning van een studiegebied en op 
studievaardigheid om een bewuste studiekeuze 
naar de derde graad toe te bevorderen. 

 Campus Olympus  maakt deel uit van  
de Junior High School als sportcampus en richt 
zich tot leerlingen met sportieve talenten. 
Na de algemene vorming in de eerste graad, 
met een accent op Edusport, kan je je op de 
sportcampus vervolmaken in een tweede en 
derde graad Lichamelijke Opvoeding en Sport. 
De samenwerking met sportclubs (KV Oostende, 
BC Oostende, OTC …) en met sportfederaties 
(GYMFED, Voetbal Vlaanderen …) biedt leerlingen 
de kans om studie met topsport te verenigen. 

 Campus Centrum  is de Senior High 
School, een aparte campus voor de derde graad. 
Hier wordt voorzien in een ruime keuze aan 
richtingen die voorbereiden op een doorstroming 

naar het hoger onderwijs. Door de samenwerking 
met hogescholen en universiteiten krijgen de 
leerlingen in de derde graad de kans om actief 
kennis te maken met het hoger onderwijs en een 
doordachte studiekeuze te maken. Tezelfdertijd 
wordt de kloof tussen het secundair en het hoger 
onderwijs verkleind.

Door de intensieve samenwerking tussen de drie 
campussen, elk met hun specifieke eigenheid, 
voorziet Athena in een breed aanbod met 
kwalitatief onderwijs. Via de integratie van de CLIL-
didactiek in de drie graden en een ruime selectie 
aan opties/keuzevakken in de tweede en derde 
graad kan een leerling zijn of haar competenties 
verfijnen en verdiepen. Naast pluralisme en 
respect voor elkaar, zetten we ook sterk in op 
het welbevinden van elke leerling. Het volledige 
onderwijsteam werkt dagelijks enthousiast aan 
de verdere uitbouw van Athena om samen dit 
succesverhaal vorm te geven.

Directieteam Athena

In 2019 sloegen Atheneum Centrum en Atheneum Pegasus de handen in elkaar en hieruit ontstond 
een vernieuwend en gedurfd project: Athena Oostende dat de modernisering van het secundair 
onderwijs kleur geeft. Als doorstroomschool, gespreid over drie campussen, hebben wij als doel 
de leerlingen maximale slaagkansen te bieden in het hoger onderwijs, rekening houdend met hun 
individuele interesses, talenten en kwaliteiten.
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BIEDT AAN

CAMPUS

VISIE 
Olympus is de sportcampus van GO! Athena Oostende  
en bij uitbreiding de sportcampus in Oostende waar 
onderwijs en sport op een evenwichtige manier 
samen vloeien, waar meisjes en jongens de kans krijgen  
om op een positieve manier hun academische en spor-
tieve potentieel volledig te ontplooien. 

De positieve keuze voor de combinatie sport en onder
wijs maakt dat onze leerlingen worden doordrongen 
van een sterke ethiek en een sterk engagement eigen 
aan sport. De kruisbestuiving van vaardigheden zoals  
plannen, doelen vooropstellen, teamwork, sociale  
vaardigheden, leiderschap en prioriteiten stellen, 
maakt dat de slaagkansen van onze leerlingen in alle 
facetten van hun leven worden vergroot en laat ons 
toe om elke dag te werken aan een sterke persoonlijk-
heidsontwikkeling. 

SPORTACCOMMODATIE

EDUSPORT

SPORTCULTUUR

GEÏNTEGREERDE WERKPERIODE

FLEXIBELE LEERTRAJECTEN

LEERLINGENBEGELEIDING

TALENTENMODULES

OUDERPARTICIPATIE

TIENERSCHOOL

SAMENWERKING SPORTCLUBS EN SPORTFEDERATIES

MISSIE 
Olympus is er voor die leerlingen die zowel op acade-
misch als sportief vlak gemotiveerd zijn om het beste van 
zichzelf te geven. Olympus werkt steeds vanuit een zo breed 
mogelijk draagvlak. Daarom gaan wij voor elke sporttak die 
wordt aangeboden, een samenwerking aan met ofwel een 
sportclub (KV Oostende, BC Oostende, OTC …) met ofwel een  
respectievelijke sportfederatie (GYMFED, Voetbal Vlaanderen …). 

Deze manier van werken is onze kwaliteitsgarantie en maakt 
dat er wordt gewerkt vanuit een duidelijke opleidingsvisie. 
De sterke terugkoppeling tussen Olympus en de betrokken 
sportclubs en –federaties maakt dat we over sterke hef
bomen beschikken om onze leerlingen blijvend te motiveren.

Als sportschool profileren we ons graag als een hecht TEAM. 
De bouwstenen om tot dit team te komen, zijn: schoolcompe-
tities, het stimuleren van leerlingenparticipatie, het voeren  
van een kordaat antipestbeleid, een sterke leerlingbegeleiding  
en onze jaarlijkse geïntegreerde werkperiode (GWP). 
Door samen te werken met hogescholen en universiteiten 
houden wij een vinger aan de pols op het vlak van onderwijs-
vernieuwing en garanderen we de best mogelijke voorbereiding  
op voortgezet onderwijs.

Sportpassie

2e
Graad

1e
Graad

3e
Graad

Iedereen Athena !
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SPORTACCOMMODATIE

EDUSPORT

SPORTCULTUUR

GEÏNTEGREERDE WERKPERIODE

FLEXIBELE LEERTRAJECTEN

LEERLINGENBEGELEIDING

TALENTENMODULES

OUDERPARTICIPATIE

SAMENWERKING SPORTCLUBS EN SPORTFEDERATIES

TROEVEN

TIENERSCHOOL

SPORTACCOMMODATIE
Als sportcampus kunnen we op ons domein vanaf 1 september  
2019 beschikken over de gloednieuwe sporthal Marie-Thérèse  
Degryse. Daardoor kunnen de lessen Lichamelijke Opvoeding  
in de best mogelijke omstandigheden plaatsvinden. Wat 
betreft onze sportspecifieke opties krijgen wij dankzij onze 
samen werkingsverbanden met sportclubs en sportfederaties, 
als bevoorrechte partner, de kans om onze leerlingen in de 
best mogelijke omstandigheden te laten trainen.

SPORTCULTUUR
Op Olympus importeren we al het goede van sport in de 
leefwereld van onze leerlingen, gaande van een gezonde 
levens stijl, sociale vaardigheden, doorzettingsvermogen tot 
omgaan met winst en verlies ...  Olympus staat ook in voor 
buitenschoolse activiteiten, waaronder tal van schoolsport-
activiteiten, waar wij ons als school profileren.

GEÏNTEGREERDE WERKPERIODE  
EN SPORTSTAGE
Het moderne onderwijs is al lang het klaslokaal ontgroeid. Elk 
schooljaar wordt het vaste lesrooster gedurende een week 
opzijgeschoven en organiseert de school een project week,  
de GWP of Geïntegreerde Werkperiode. Voor de leerlingen  
Lichamelijke Opvoeding en Sport bestaat dit uit een week sport-
stage waarin we heel wat onderwijsdoelen gaan realiseren. 

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

SAMENWERKING MET  
SPORTCLUBS EN SPORTFEDERATIES
Het is de filosofie van Olympus om steeds te werken vanuit een 
zo breed mogelijk draagvlak. Daarom gaan wij voor elke sport-
specifieke optie samenwerken met ofwel een sportclub ofwel 
de respectievelijke sportfederatie. Op deze manier creëren  
we een sterke terugkoppeling tussen school en sportclub, wat 
maakt dat we als school over sterke hefbomen beschikken om 
onze leerlingen blijvend te motiveren.

TALENTENMODULES
Wat wil je later worden? Het antwoord ligt niet voor de hand. De 
talentenmodules in het 1ste jaar laten de leerlingen zelf ontdekken 
waarvoor ze potentieel hebben: STEM, wetenschappen, kunst,  
humane wetenschappen, programmeren, ICT en mediawijsheid. 
Er wordt in modules van 8 weken gewerkt in een doorschuifsys-
teem en met focus op de praktijk. Elke leerling kan proeven van 
alle modules zodat een bewuste studiekeuze kan gemaakt worden. 

LEERLINGENBEGELEIDING 
Olympus volgt de leerlingenbegeleiding de leerlingen zeer nauw 
op, zowel wat betreft hun studieresultaten, schoolloopbaan als 
wat betreft hun gezondheid en welbevinden. We zijn er immers 
van overtuigd dat je goed in je vel voelen de eerste voorwaarde 
is om optimaal te presteren op school. Het volledige schoolteam 
doet er dan ook alles aan om leerlingen zich te laten thuis voelen 
op school.

FLEXIBELE LEERTRAJECTEN
Athena heeft oog voor de specifieke noden van elke leerling. Om in bepaalde 
gevallen 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 artistieke,  
sportieve of zorgcontext (tijdelijke leermoeilijkheden, hoogbegaafdheid ...). 
Flexibele leertrajecten worden aangeboden in elke graad en op elke campus 
van Athena in overleg met de directie.

OUDERPARTICIPATIE
De school vindt een goed contact met de ouders uiterst belangrijk. We 
beschikken dan ook over heel wat mogelijkheden om vlot met ouders te 
communiceren. Boven dien informeren we ouders over onze werkwijze. Zo 
organiseren we jaarlijks een informatieavond over het gebruik van Smart-
school en over CLIL. Ouders zijn steeds welkom op de school om over de 
situatie van hun zoon of dochter te  spreken. Vooraf een afspraak maken is 
natuurlijk aangewezen. De schoolraad wordt mee betrokken in het bestuur 
van de school. 

TIENERSCHOOL
De overstap van de basisschool naar de middenschool valt niet te onderschat-
ten. Heel wat leerlingen hebben moeite met de nieuwe manier van werken, 
de verschillende leerkrachten van wie ze les krijgen, de hoeveelheid leerstof. 
In samenwerking met Basisschool Stene en Basisschool August Vermeylen  
worden er projecten uitgewerkt die deze kloof dichten. Via projecten in de 
derde graad van het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair  
onderwijs worden de leerlingen geleidelijk aan vertrouwd gemaakt met een 
andere manier van werken.
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STUDIE         AANBOD
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1e
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Traject  Edusport
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WELKE SPORTEN BIEDEN WIJ AAN ?
EERSTE GRAAD

EDUVOLLEY

Edufoot is de richting bij uitstek voor die jongens en meisjes die zowel op academisch  als op sportief vlak 
hun potentieel 85% willen waarmaken. Kies je voor de optie Edufoot, dan krijg je naast het basispakket 
en talentenmodules nog eens 4 uur voetbaltraining per week. De trainingen vinden plaats op de kunst-
grasvelden van KV Oostende en worden gegeven door gediplomeerde UEFA A-trainers en UEFA B-trainers. 
Over een volledig schooljaar betekent de keuze voor onze edufooters tot 85 uur extra voetbaltraining!

Ben jij iemand die zowel op de schoolbanken als op het volleybalveld het maximum uit jezelf wil halen, 
dan is Eduvolley zeker iets voor jou. Kies je voor eduvolley, dan krijg je naast het basispakket en talenten-
modules nog eens 4 uur volleybaltraining per week. De trainingen vinden plaats zowel in de sporthal 
Marie Thérèse als in de Mr. V-Arena op de Schorre en worden gegeven door ervaren trainers die zelf 
op hoog niveau hebben  gevolleybald. Over een volledig schooljaar betekent de keuze voor Eduvolley  
85 uur extra training!

Athena Oostende pakte in het schooljaar 2020 - 2021 uit met snelst groeiende sport van Vlaanderen.  
Wil je meester worden van de’ bandeja’ en ‘bajada’ dan is Edupadel zeker iets voor jou. Kies je voor Edupadel  
op campus Olympus dan kies je voor een opleiding die jou niet alleen klaarstoomt voor de alle mogelijke 
opties in de tweede graad, maar ook de kans geeft om het maximum uit jezelf te halen op sportief vlak. 
De trainingen gaan door op de Ostend Padel Club. Over een volledig schooljaar betekent de keuze voor 
Edupadel 85 uur extra training!

Kies je voor de optie Edudans krijg je de mogelijkheid om jezelf 4 lesuren per week te verdiepen in  
verschillende dansdisciplines. Over een volledig schooljaar betekent dit 85 uur extra trainen om je  
technische, fysieke en artistieke capaciteiten aan te scherpen. Kortom kies je voor Edudans op campus 
Olympus dan kies je voor een opleiding die jou niet alleen klaarstoomt voor alle mogelijke opties in de 
tweede graad, maar ook de kans geeft om het maximum uit jezelf te halen op sportief vlak. *

Skateboarden is één van de sporten die voor het eerst zal worden beoefend tijdens de Olympische  
zomerspelen van Tokio. Wij kijken er dan ook als school naar uit om in deze sportdiscipline onze bijdrage 
te leveren aan de sportieve en academische ontwikkeling van talentvolle jongens en meisjes. De keuze 
voor Eduskate betekent op jaarbasis tot 85 uur extra training! De trainingen gaan door in het indoor 
skatepark De Veiling.*

Wil jij het maximum halen uit jezelf, zowel op sportief als op academisch vlak?  Dan is de optie Edubasket 
jou op het lijf geschreven. Naast het basispakket en talen tenmodules krijg je nog eens 4uur basketbal
training per week. De trai ningen vinden plaats in de sporthal Marie-Thérèse Degryse en worden gegeven 
door een gediplomeerde A-trainer en een voormalig profspeler, in samenwerking met BC Oostende. Over 
een volledig schooljaar betekent de keuze voor edubasket dat onze basketballers tot 85 uur extra basket
baltraining per schooljaar krijgen!

Via deze optie Edugym biedt Olympus aan alle meisjes en jongens met een hart voor de turnsport de  
mogelijkheid om hun individueel niveau te verbeteren. Kies je voor de optie Edugym, dan krijg je naast 
het basispakket en talentenmodules nog eens 4 uur gymnastiektraining per week. De trainingen vinden 
plaats in de topturnhal Mr. V-arena op de Schorre en worden gegeven door gediplomeerde trainers die 
ook op competitief niveau actief zijn binnen een club. Over een volledig schooljaar betekent deze keuze 
85 uur extra gymnastiektraining!*

Binnen het Edusportproject kun je kiezen uit een brede waaier aan sporten waarbinnen jij je als sporter 
verder kunt specialiseren. De verschillende sportopties zijn: VOETBAL, BASKETBAL, ZWEMMEN, WATERPOLO, 
GYMNASTIEK, VOLLEYBAL, TENNIS, DANS, PADEL & SKATEBOARDEN. 
Kies je voor sportspecialisatie, dan verwachten wij dat je minstens bent aangesloten bij een erkende club 
binnen de door jouw gekozen sport. Voor een aantal sporten wordt er bij de start van het schooljaar een 
geschiktheidstest afgenomen.

Nog even alle voordelen op een rijtje:
- Geen compromis op het vlak van onderwijs
-	 Sport	als	extra	component	om	leerlingen	blijvend	te	motiveren
- 85 uur extra training binnen de lesuren
- Training met toptrainers
-	 Professionele	accommodatie
-  Sterke koppeling tussen school en sportclubs

CAMPUS

Edugym

Edubasket

Edufoot

Via de keuze voor Edutennis krijg je de mogelijkheid om op hoog niveau te werken aan het verbeteren van 
je technische, tactische en fysieke kwaliteiten, zonder dat je hoeft in te boeten op het vlak van onderwijs. 
Kies je voor de optie Edutennis, dan krijg je naast het basispakket en talentenmodules nog eens 4 uur  
tennis per week. De trainingen vinden plaats op de binnen- en buitenterreinen van de Ostend Tennis 
Club en worden gegeven door gediplomeerde trainers. Over een volledig schooljaar betekent de keuze 
voor Edutennis 85 uur extra training!

Edutennis

Eduswim

Wil je tegelijkertijd conditioneel en technisch sterker worden in het water, zonder hiervoor kostbare 
studie tijd in te leveren, dan is Eduswim de optie voor jou. Kies je voor Eduswim, dan krijg je naast het 
basispakket en talentenmodules nog eens 4 uur zwemtraining per week. De trainingen vinden plaats in 
het stedelijk zwembad van Brigitte Becue Oostende en worden gegeven door gediplomeerde trainers. Over 
een volledig schooljaar betekent de keuze voor eduswim tot 85 uur extra training!

Edupolo

Is het jouw ambitie om zowel in het water als op de schoolbanken maximaal te scoren dan is Edupolo 
jou op het lijf geschreven. Kies je voor Edupolo dan krijg je naast het basispakket en talentenmodules 
nog eens 4 uur waterpolotraining per week. De trainingen vinden plaats in het stedelijk zwembad van 
Brigitte Becue Oostende en worden  gegeven door gediplomeerde trainers die ook op competitief niveau 
actief zijn binnen een club. Over een volledig schooljaar betekent de keuze voor edupolo tot 85 uur extra 
training!

EDUDANS

EDUSKATE

EDUPADEL

1e
Graad

*	Voor	de	sportopties	Eduskate,	Edugym	en	Edudans	wordt	een	
oriënteringsproef afgenomen 
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1e GRAAD

LESSENTABEL

TRAJECT EDUSPORT

 EERSTE LEERJAAR A

BASISVORMING
VAK uur/week

Levensbeschouwing 2

Edusport * 2

Aardrijkskunde
Geschiedenis

2
1

Engels
Frans

2
4

Muzikale opvoeding
Plastische opvoeding

1
1

Nederlands 5

Natuurwetenschappen
Wiskunde
Techniek

1
5
2

VERKENNEN, UITDIEPEN & REMEDIËREN
VAK uur/week

Talentenmodules 2

Edusport * 2

32

* Keuze uit: voetbal, basketbal, waterpolo, gymnastiek, 
tennis, zwemmen, volleybal, dans, padel en skate-
boarden

 TWEEDE LEERJAAR A

BASISVORMING
VAK uur/week

Levensbeschouwing 2

Edusport * 2

Aardrijkskunde
Geschiedenis
Economie

1
2
1

Engels
Frans

2
3

Plastische opvoeding 1

Nederlands 4

Natuurwetenschappen
Wiskunde
Techniek

2
4
1

VERKENNEN  (via basisoptie)  
uur/week

Moderne talen en  
wetenschappen

5

REMEDIËREN & UITDIEPEN                                             
VAK uur/week

Edusport * 2

32

* Keuze uit: voetbal, basketbal, waterpolo, gymnastiek, 
tennis, zwemmen, volleybal, dans, padel en skate-
boarden

STUDIE         AANBOD

Onze  brede    eerste  graad  A-stroom    is  vooral  gericht  op  het  ontdekken  van  talenten  en  interesses  aan  
de  hand van uitdagende en ondersteunende prikkels. Wij stellen als doel elke leerling op maat voor te bereiden op 
een doorstroming naar de tweede graad waarbij de waaier aan keuzemogelijkheden zo breed mogelijk is. We bieden 
in het   eerste jaar   van de eerste graad op campus  Olympus het traject Edusport aan.
 
In de eerste graad is er in het traject Edusport (Algemene Vorming – A-Stroom) in het eerste jaar naast de basisvor-
ming ruimte voor het verkennen van verschillende domeinen zoals STEM, wetenschappen, kunst, humane weten-
schappen, programmeren, ICT en mediawijsheid. Bovendien combineer je deze brede algemene vorming met 4 uur 
sportspecifieke training per week.
 
In het tweede jaar kunnen leerlingen via de basisoptie Moderne talen en wetenschappen verder proeven van ver-
schillende domeinen. Via deze basisoptie aan 5uur/week kan een leerling ondervinden of de leerstof hem/haar al dan 
niet ligt. Dit laat de leerling toe om later in de 2de graad voor een studierichting te kiezen die het best aansluit bij zijn/
haar interesses en mogelijkheden. Ook hier combineer je deze brede algemene vorming met 4 uur sportspecifieke 
training per week.
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CAMPUS

TWEEDE GRAAD
DERDE GRAAD
TSO – LICHAMELIJKE OPVOEDING EN SPORT
In de studierichting Lichamelijke Opvoeding en Sport ontwikkelen jongeren een breed bewegings profiel 
en krijgen ze een uitgesproken specifieke wetenschappelijke vorming. Het globale studiepakket van  
Lichamelijke Opvoeding en Sport is minder theoretischwetenschappelijk dan Sportwetenschappen.  
De beoordelingseisen van de sportvakken daarentegen vallen veel zwaarder uit. Er staan in deze studie-
richting dan ook dubbel zoveel lestijden hiervan op het programma. Je moet over een goede fysieke con-
ditie beschikken voor verschillende disciplines en gemotiveerd zijn om extra inspanningen te leveren voor 
disciplines waar je iets minder aanleg of interesse voor hebt. Leerlingen worden voorbereid om vlot te 
kunnen doorstromen naar graduaatsopleidingen en professionele bachelors die inhoudelijk aansluiten 
bij het profiel van de richting.

Kies je voor de richting Lichamelijke Opvoeding en Sport dan bieden wij verschillende sportspecialisaties 
aan. We trekken hierbij de lijn van ons edusport concept gewoon door naar de tweede graad en de derde 
graad. Dit betekent dat onze leerlingen van de tweede graad zich verder kunnen vervolmaken binnen 
volgende sporten: zwemmen, waterpolo, gymnastiek, tennis, basketbal, voetbal, skateboarden, tennis, 
padel en dans.

Extra trainingen kunnen bijkomende kosten geven. Je kunt verplicht worden tot deelname aan sportsta-
ges, uitstappen en competities. De klemtoon ligt op het sporttechnische, maar er is ook aandacht voor 
het beleven van beweging, de bewegingscultuur van de vrije tijd, fairplay, samenwerking, verantwoor-
delijkheid, aanvaarden van regels, waarden en normen. Theoretische vakken ondersteunen de praktijk 
van de sport, het inzicht in ge- zondheids- en trainings-
principes, een verantwoorde spelorganisatie, het 
leidinggeven en omgaan met groepen.

WAT NA?
 
90% van de leerlingen die afstuderen in de richting Lichamelijke Opvoeding en Sport stromen door 
naar het hoger onderwijs.

Met een diploma secundair onderwijs mag je starten in een graduaatsopleiding of een bacheloropleiding. 
Als school raden we aan te kiezen voor een inhoudelijk verwante richting. Dit zal zeker je slaagkansen verhogen.

De meest frequent gekozen graduaatsopleidingen en professionele bachelors zijn:
 

•   Bedrijfsmanagement: Sport- en Cultuurmanagement
•  Ergotherapie
•  Orthopedagogie (opvoeder - begeleider)
•  Secundair onderwijs:  Lichamelijke Opvoeding
•  Secundair onderwijs:   Wetenschappen
•  Toegepaste Gezondheidswetenschappen
•  Uniformberoepen (politie, brandweer en leger)
•  Verpleegkunde
•  Voedings- en Dieetkunde
• Maatschappelijk Werk

Een academische bachelor kan ook. In dit geval kan een voorbereidend jaar zinvol zijn. 
Het gaat er dan voornamelijk om dat eventuele tekorten in de vooropleiding op het vlak van wiskunde en wetenschappen  
kunnen worden weggewerkt.

De meest frequent gekozen academische bachelors zijn:

• Criminologische Wetenschappen
• Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen
• Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie

CAMPUS

2e
Graad

3e
Graad
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LESSENTABEL LICHAMELIJKE OPVOEDING - SPORT 

3e jaar 4e jaar 5e jaar 6e jaar

Basisvorming 18u. 17u. 13u. 13u.

Levensbeschouwing 2 2 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1 1
Engels 2 2 2 2
Frans 2 2 2 2
Geschiedenis 1 1 1 1
Nederlands 4 4 3 3
Wiskunde 3 3 2 2
Natuurwetenschapen 1 1
Fysica 1 1
Toegepaste informatica 1

Specifiek gedeelte LO en Sport 14u. 17u. 21u. 21u.

Toegepaste biologie 1 1 1
Chemie 1
Theorie sport 4 5 10 8
Praktijk sport 10 10 10 10
GIP en Stage 2

Theorie sport: toegepaste psychologie, anatomie, sportdidactiek, theoretische achtergrond van de ver-
schillende sportdisciplines. Het specifieke gedeelte van de opleiding biedt leerlingen in een sportcontext 
inzichten uit de domeinen anatomie, fysiologie, bewegingswetenschappen en psychologie. Daarnaast leren 
leerlingen een ondersteunende rol op te nemen bij bewegingsactiviteiten voor verschillende doelgroepen. 

Praktijk sport: balsporten, gymastiek, atletiek, zwemmen, blessurepreventie...

4u keuzesporten: voetbal, basketbal, tennis, gymnastiek, volleybal, waterpolo, zwemmen, dans, padel en 
skateboarden. 

2e GRAAD 3e GRAAD

LESSENTABEL
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             AthenA  CAMPUS  Olympus 

Schapenstraat 45, 8400 Oostende  
Algemeen secretariaat 059/79 99 13 - Directie 059/79 99 19 
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CAMPUS

www.athenaoostende.be 
olympus@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

Digitale Scholenbeurs
⟩	Vrijdag	12	maart	2021      16.30 uur  -  20.00 uur
⟩	Zaterdag	13	maart	2021     10.00 uur  -  16.00 uur

Digitale	Opendeur
⟩	Donderdag	18	maart	2021     18.00 uur  -  20.00 uur

Infomoment
⟩	Dinsdag	4	mei	2021    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 2021
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)


