ATHENEUM BRUSSEL,
EEN SCHOOL MET EEN
MISSIE EN VEEL PASSIE!
In Atheneum Brussel gaat een heel specifieke onderwijswereld voor je open.
Met lessen die het klaslokaal overstijgen, kleine leerlingengroepen, veel individuele
aandacht, actuele lesthema’s en creatieve werkvormen en projecten.
Een pedagogisch project op hoog niveau dat niet alleen gericht is op kennisoverdracht,
maar dat ook de creatieve persoonlijkheid van de leerling wil stimuleren.
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ONS PROJECT
Humane Wetenschappen, weerspiegelen
ons pedagogisch project. Uiteraard gaan
wetenschappen en kunst ook hand in hand.
In elke les trachten leerkrachten immers
een creatieve en brede bril op te zetten. In
ons studieaanbod vind je dan ook wetenschappelijke richtingen terug.

Atheneum Brussel houdt vast aan een
hoge traditionele onderwijskwaliteit, maar
wil daarenboven jonge mensen vormen die
nieuwsgiering zijn en zonder complexen uitdagingen en mensen tegemoet treden.
Wij combineren een sterke algemene vorming met projecten en creatieve werkvormen die de brede kunst- en cultuurbeleving
bij onze jongeren doen ontwikkelen.

Les volgen in Atheneum Brussel, betekent de
stad werkelijk binnentreden. We zijn gehuisvest op een uitzonderlijke locatie in hartje
Brussel waar het bruist van de cultuurhuizen, kunstenaarsinitiatieven en socio-culturele werkingen. Samenwerken met deze
verschillende partners uit de wijk doen we
met graagte en als vanzelf.

Zo proeven ze al een beetje van de echte
wereld. Het stimuleert hun zelfstandigheid,
prikkelt hun nieuwsgierigheid en verruimt
hun blik.
Creatieve seminaries, deel uitmaken van
artistieke projecten, de betekenis van esthetica leren... Atheneum Brussel biedt dit
allemaal! Onze keuzen om alle eerstejaars
te laten proeven van Latijn en in de hogere
jaren o.m. in te zetten op een sterke richting

We zijn een (nog) kleine school volop in opbouw. Dat heeft zo zijn voordelen: veel persoonlijk contact, inspraak door leerlingen
en leerkrachten en gedrevenheid. Ook dit
typeert onze school.
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1ste graad

1ste jaar
2de jaar

2de graad

2 lesuren Latijn en 2 lesuren creatieve seminaries
Artistieke Vorming

Latijn

Moderne Wetenschappen

Humane Wetenschappen

Latijn optie Cultuur

Wetenschappen

Latijn optie Wetenschappen

3de graad

Humane Wetenschappen

Latijn-Moderne Talen

‘Wat me opvalt, is de positieve
sfeer op deze school en de
volhardende inzet van al wie hier
les volgt en geeft’.

Latijn- Wetenschappen

Moderne Talen -Wetenschappen

Nieuwe leerkracht
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EERSTE JAAR
LATIJN EN CREATIEVE
SEMINARIES
Ben jij nieuwsgierig naar de wereld om je heen? Stel jij je vragen over de maatschappij
van vandaag, maar ook over de toekomst en het verleden? En wil je de wereld niet enkel
begrijpen, maar ook op een artistieke manier in vraag stellen en vormgeven?
Wel, dan is Atheneum Brussel de geknipte school voor jou. Het eerste jaar is heel breed,
zowel wat het curriculum als de pedagogische aanpak betreft. Naast de klassieke vakken
krijgt iedereen namelijk twee lesuren Latijn én twee lesuren creatieve seminaries.
Tijdens deze creatieve seminaries laten we de leerlingen kennismaken met verschillende
artistieke disciplines zoals architectuur, schilderkunst, theater…
Op deze school hoef je dus niet meteen te kiezen. We laten je in het eerste jaar
vooral proeven. Je zal veel bijleren, maar je zal ook de kans krijgen om je in project- en
themaweken uit te leven, om in de lessen je eigen stem te laten horen, om in de creatieve
seminaries de kunstenaar in jezelf te ontdekken.
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‘Atheneum Brussel staat voor cultuur, kosmopolitische burgers en een hart voor Brussel’.
Kim Van Waeyenberghe, adjunct-directeur
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TWEEDE JAAR
ARTISTIEKE VORMING,
LATIJN EN MODERNE
WETENSCHAPPEN
Bij Artistieke Vorming ligt de klemtoon op je creatieve ontwikkeling. Je wordt gestimuleerd
om vorm te geven aan je gedachten en gevoelens, om goed te kijken (naar uiteenlopende
kunstuitingen), om de maatschappij kritisch in vraag te stellen. Je ontwikkelt vaardigheden
om je te uiten in verschillende expressievormen zoals woord, schilderkunst, fotografie,…
Bij Latijn verdiep je je niet alleen in de taal, maar ook in de cultuur en de geschiedenis van
de Romeinen. In deze richting krijg je een even brede als diepgaande algemene vorming.
Je leert er studeren, nadenken, teksten analyseren, vragen stellen. Deze richting biedt vele
perspectieven voor nu én voor later.
Bij Moderne Wetenschappen verken je de wondere wereld van de wetenschappen. Je leert
er meer over hoe de natuur in elkaar zit, over het leven (van cel tot milieu), over techniek
en experiment, over geografie en geologie. Deze studierichting buigt zich over de vraag:
‘Hoe functioneert de wereld waarin we allen leven, en hoe kunnen we meer over te weten
komen over die wereld (en ze eventueel veranderen of verbeteren)?’
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TWEEDE GRAAD
HUMANE
WETENSCHAPPEN, LATIJN
EN WETENSCHAPPEN
De richtingen Latijn en Wetenschappen
bouwen verder op de kennis en vaardigheden uit het tweede jaar. Je verdiept je
inzichten en krijgt je hoofdvakken stilaan
onder de knie. Studeren wordt nu echt fijn.

analyseert fenomenen als migratie,
plattelandsvlucht en religie, gaat kortom op
zoek naar de drijfveren van het menselijk
handelen en samenleven. Brussel en
onze school zijn het laboratorium waar je
informatie verzamelt en experimenten op
poten zet.

Ben je niet alleen geïnteresseerd in de
klassieke oudheid, maar ook in hedendaagse
cultuur? Kies dan voor de richting Latijn met
optie Cultuur. Ben je gebeten door de lessen
Latijn en tegelijkertijd niet weg te slaan uit
ons lab? Dan is Latijn optie Wetenschappen
spek voor je bek.
In Humane Wetenschappen staan mens en
cultuur centraal. Je komt meer te weten
over verschillende samenlevingsvormen,

Ook in deze tweede graad krijg je
voldoende ruimte om je creatief te blijven
ontwikkelen. In vakken als esthetica,
Nederlands+ , Science Art (Engels/Frans)
en stadslabo dagen we je uit om je artistiek
uit te drukken. In de project- en
themaweken kan je zowel individueel als in
groep tonen wat je in je mars hebt.
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DERDE GRAAD
HUMANE
WETENSCHAPPEN
LATIJN-MODERNE TALEN
LATIJN-WETENSCHAPPEN
MODERNE TALENWETENSCHAPPEN
16

Humane Wetenschappen in de derde graad
bereidt je voor op een hogere studie in de
menswetenschappen. Sociologie, filosofie,
journalistiek, psychologie, recht…: na de
derde graad ben je voldoende gewapend
om de aula binnen te wandelen. Op ons
programma staan alvast kunstgeschiedenis,
journalistiek en wetenschapsfilosofie.
Heb je een liefde voor taal? Schrijf en lees je
graag? Dan is Latijn-Moderne Talen jou op
het lijf geschreven.
Latijn-Wetenschappen bouwt verder op de
richting Latijn optie Cultuur van de tweede
graad en streeft ernaar wetenschappelijk en
klassiek geschoolde leerlingen af te leveren.
De artsen van morgen voelen zich hier alvast
helemaal thuis.
De veelzijdige richting Moderne TalenWetenschappen tot slot is de ideale habitat
voor onze leerlingen die alles graag doen.
Met deze richting kan je moeiteloos zowel
een talige als een wetenschappelijke richting
in het hoger onderwijs aanvatten.
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‘Door deze
projectweek weet
ik eindelijk wat
ik later wil gaan
studeren’.

CONTACT
GO! Atheneum Brussel
Moutstraat 24
1000 Brussel
02 511 07 42
info@atheneumbrussel.be
www.atheneumbrussel.be

HOE BEREIK JE ONS?
Atheneum Brussel ligt in het hartje van Brussel en is dan ook makkelijk te
bereiken met het openbaar vervoer (metro Sint-Katelijne lijnen 1 en 5).

leerling HW
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Ook met de trein geraak je makkelijk tot bij ons: onze school ligt op
wandelafstand van het station Brussel-Centraal.
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Grafisch ontwerp: www.mooch.be

