
Stad Brussel 
Openbaar onderwijs

ATHENEE MARGUERITE YOURCENAR
Algemeen Secundair Overgangsonderwijs met actieve pedagogie

Claessensstraat 10 te 1020 Brussel

INRICHTINGSPROJECT 2022



Inhoudstafel

EEN                 ATHENEUM                 VAN                 DE                 STAD 

BRUSSEL                                                                                                                  ..............................................................................................................  3  

DE                  ESSENTIËLE            ELEMENTEN            VAN                        ONZE                  ACTIEVE

PEDAGOGIE                                                                              ..........................................................................  4  

DE

DOELSTELLINGEN .......................................................................................................................

.......... 5

DE                     STRUCTUUR                     VAN                     DE 

INRICHTING                                                                                                                       ...................................................................................................................  6  

DE                 DOOR                 DE                 SCHOOL                 INGEZETTE 

MIDDELEN                                                                                                         .....................................................................................................  6  

Dialoog en

respect....................................................................................................................................7

Interdisciplinariteit                      en                      vakoverschrijdend 

denken                                                                                  ..............................................................................  8  

Creativiteit         ...........................................................................................................................  

........ 8

Zelfstandig werk en

remediëring............................................................................................................9

Remediëringsperiodes                in                de     .                                                   2e

graad                                                                                                        ....................................................................................................  9  

Projecten en

groepswerken.....................................................................................................................9

De actieve

methode................................................................................................................................10

OMVANGRIJKE

PROJECTEN...................................................................................................................................11

L’AMYse en

oeuvre...................................................................................................................................11

Reisdagboek .......................................................................................................................

.......... 11

Burgerstage ........................................................................................................................

.......... 11

Afstudeerwerk .....................................................................................................................

........ 12

Extra-

murosactiviteiten............................................................................................................................12

INRICHTINGSPROJECT - ATHENEE MARGUERITE YOURCENAR 2



Sport- en culturele activiteiten die verband houden met het inrichtingsproject en 

zwemmen .. 12

Evaluatie en

certificatie............................................................................................................................13

Oriëntatie         ............................................................................................................................  

......... 14

Pedagogische          samenwerking              met           de           scholen            van           de           Stad

Brussel                                                       ...................................................  15  

Collectief

actieplan....................................................................................................................................15

Opvoeding          tot          het          relationele,                affectieve          en          seksuele          leven          of

EVRAS                                                ............................................  15  

DE               BETROKKENHEID           VAN           IEDEREEN                       in                PARTICIPATIEVE   

STRUCTUREN                                                              ..........................................................  17  

De

leerlingen..............................................................................................................................................17

De

leerkrachten.........................................................................................................................................17

Betrokkenheid                           van                           de 

ouders                                                                                                                     .................................................................................................................  18  



INRICHTINGSPROJECT

EEN ATHENEUM VAN DE STAD BRUSSEL

Het  inrichtingsproject  van  het  Athénée  past  binnen  het  algemene  kader  van  het  educatieve  en
pedagogische project van de Stad Brussel, onze inrichtende macht. De school maakt deel uit van het
openbaar,  officieel,  neutraal  en  gesubsidieerd  onderwijs  dat  openstaat  voor  iedereen,  ongeacht  de
herkomst, het geslacht, de politieke, filosofische of religieuze overtuigingen.

Daarnaast richt het Athénée Marguerite Yourcenar zijn onderwijs in volgens de actieve pedagogie.

Het Athénée is een instelling van algemeen secundair onderwijs, die een grote diversiteit aan leerlingen

opvangt  in  een school  die  het  welslagen centraal  stelt,  strijdt  tegen zittenblijven,  competitiegeest  en

uitsluiting, en welslagen, solidariteit, samenwerking, welzijn en inclusie bevordert. Het AMY maakt van

diversiteit  een  pedagogisch  hulpmiddel.  Deze  diversiteit  uit  zich  op  verschillende  vlakken:  sociale
afkomst, capaciteiten, cultuur, leeftijd. Het opvangen van iedereen baseert zich op de overtuiging dat een
schoolbevolking  die  de  maatschappij  vertegenwoordigt  de  verschillende  publieken  ervan  in  de
mogelijkheid moet stellen elkaar te ontdekken en te leren met elkaar samen te leven, een noodzakelijke
voorwaarde voor de ontwikkeling van een solidaire, rechtvaardige en democratische maatschappij.  In
deze  geest  is  het  project  van  de  school  dan  ook  "burgers  op  te  leiden  die  in  staat  zijn  het
gemeenschappelijk welzijn op te bouwen".
Het AMY richt zich op de toekomst, heeft aandacht voor de snelle veranderingen die onze maatschappij
kenmerken en wil zijn leerlingen erop voorbereiden hier een actieve rol in te spelen. Dit project hecht niet
enkel belang aan kritische burgervaardigheden, maar ook aan het leren van talen, sociale vaardigheden
en het beheersen van de nieuwe technologieën.

Het schoolleven in het Athénée wordt daarnaast geregeld door het intern reglement van de scholen van
de Stad Brussel en het  algemeen studiereglement,  die garant  staan voor de goede werking van de
instelling en als dusdanig door iedereen moeten worden nageleefd.

Tenslotte  bevordert  betrokkenheid  van  de  ouders  het  leerproces  van  de  leerling.  Een  goede
samenwerking tussen de school en de ouders is essentieel  om het kind te laten openbloeien in zijn
schoolloopbaan en het de zin ervan te laten inzien. Het is dus belangrijk dat er regelmatige, constructieve
en vriendelijke contacten zijn tussen de school en de ouders en dat deze laatsten onverkort instemmen
met het inrichtingsproject.

School is de plek om te groeien, te leren, te bouwen, te plannen en voor te bereiden op morgen.



DE ESSENTIËLE ELEMENTEN VAN ONZE ACTIEVE PEDAGOGIE

Om de benadering actieve pedagogie, zoals die collectief in onze inrichting toegepast wordt,  voor te
stellen, heeft het onderwijsteam enkele onveranderlijke en essentiële basisprincipes onderscheiden. Het
zijn postulaten die dienen als basis voor de toegepaste en pedagogische en educatieve praktijken. De
axioma's zijn vectoren voor de verbetering van de realiteiten, die de gewenste situatie verduidelijken, ze
stimuleren  en  bevorderen  het  werk  in  team.  Ze  willen  verenigen,  dynamisch  zijn  en  fungeren  als
katalysators.

1. De leerling in zijn totaliteit heeft zijn leerproces in handen.

2. De leerling respecteert en gebruikt het institutioneel en educatief kader en stelt het in vraag om
zijn traject richting kennis, competenties, creativiteit, autonomie, verantwoordelijkheid, kritische
zin en samen-leven tot een goed einde te brengen.

3. Het onderwijsteam legt collegiaal de oriëntering van de pedagogische praktijken van de inrichting
vast.

4. Het onderwijsteam begeleidt op welwillende en coherente wijze de leerling in zijn ontwikkeling.

5. Diversiteit, respect, luisterbereidheid zijn waarden die de communicatie in de inrichting leiden.

6. Leren bestaat uit het doen evolueren van zijn verworvenheden en zijn voorstellingen.

7. De methode

 is gebaseerd op socio-cognitieve conflicten;

 gaat van het concrete naar het abstracte;

 laat inter- en transdisciplinaire leerprocessen toe;

 laat de leerling toe de zin van het leerproces in te zien.

8. De evaluatiemethoden die de voorkeur krijgen zijn de formatieve evaluatie en de zelfevaluatie.

9. Fouten en de formatieve evaluatie zijn middelen om te leren en te differentiëren.

10.De mededeling van de evaluatie van de leerling aan de ouders is voornamelijk descriptief.

11. Elk klasgroep van de 1e graad heeft een referentielokaal.  

12.De leerlingen verplaatsen zich zelfstandig binnen de inrichting.

13.De dragers van het leerproces zijn divers. En/of gecreëerd in functie van het leerproces.

14.Binnen de inrichting worden inrichtingsraden (klassenraden en schoolraden) gehouden.



DE DOELSTELLINGEN

Ons educatief project strekt ertoe om:

- de kritische geest te ontwikkelen, vrij van alle vooroordelen;

- het analytisch en synthetisch denkvermogen aan te wakkeren, met de strakheid van de logische 
redenering;

- de intellectuele nieuwsgierigheid en de zin voor ontdekking aan te wakkeren;

- de zin voor creativiteit en de verbeelding aan te wakkeren;

- de individuele autonomie en het vermogen tot zelfevaluatie aan te wakkeren;

- de zin voor verantwoordelijkheid, persoonlijk engagement en solidariteit aan te wakkeren;

- op te voeden tot burgerschap;

- op te voeden tot verdraagzaamheid en wederzijds respect;

- op te voeden tot eerbied voor het milieu.

Ons pedagogisch project bestaat eruit:

- aan de leerling de nodige kennis te geven om hogere of universitaire studies te kunnen aanvatten

- aan de leerling de nodige middelen te geven om hem inzicht te geven in zijn technologische,
sociale en natuurlijke omgeving;

- aan de leerling een goed beheersingsniveau van het Frans en de algemene cultuur te
garanderen;

- de leerling een autonome manier van werken en werkmethodes aan te leren;

- de leerling de zin voor inspanning bij te brengen;

- de literaire, wetenschappelijke en artistieke interessegebieden van de leerling te verruimen;

- bij te dragen tot de morele ontwikkeling van de leerling;

- bij te dragen tot de lichamelijke ontwikkeling van de leerling;

- de leerling te ondersteunen bij leerproblemen;

- de kennis, softskills, knowhow en competenties van de leerling gedurende het hele schooljaar te 
evalueren;

- de leerling advies te geven over zijn studierichting, rekening houdend met zijn resultaten, zijn
persoonlijke vorderingen,
zijn vaardigheden en zijn ambities.



DE STRUCTUUR VAN DE INRICHTING

Wat de structuur van de instelling betreft, worden parallel verschillende studierichtingen aangeboden die
deel  uitmaken  van  het  algemeen  overgangsonderwijs,  van  het  eerste  tot  het  zesde  jaar.  De
studierichtingen beschikken over een gemeenschappelijke vormende basis, maar zijn evenwel gericht op
specifieke  resultaatgebieden  die  eigen  zijn  aan  elke  richting.  Ze  baseren  zich  op  uurroosters  en
programma's die continuïteit en actualisatie hand in hand laten gaan.

De  uurroosters  worden  opgesteld  met  het  oog  op  een  permanent  pedagogisch  evenwicht:  een
evenwichtige verdeling van de lessen tijdens de week leidt immers tot betere resultaten bij de leerling.
Voor pedagogische doeleinden mogen twee lesuren van eenzelfde vak evenwel worden gegroepeerd. Dit
biedt de mogelijkheid aan de leerlingen om taken, oefeningen of proeven aan te vatten die langer duren
dan 50 minuten. Hetzelfde geldt in de mate van het mogelijke voor de lesuren lichamelijke opvoeding, om
het tijdverlies door het omkleden van de leerlingen te beperken.

Om de intellectuele en lichamelijke ontplooiing van het kind te ondersteunen, houdt het onderwijsteam
van het Athénée eraan te benadrukken dat met het oog op het behalen van de doelstellingen van dit
inrichtingsproject de leerling de volgende verplichtingen heeft:

- zich inzetten voor zijn leerproces, blijk geven van stiptheid op het vlak van de aanwezigheid op
school, het studeren en de overhandiging van taken;

- actief deelnemen aan alle lessen of door de school georganiseerde verplichte activiteiten en in
het bezit zijn van het vereiste materiaal of de nodige uitrusting;

- voor alle lessen intellectuele nauwgezetheid aan de dag leggen en voortdurend inspanningen
leveren,  zowel  in  de  klas  als  thuis;  deze  bepaling  laat  toe  de  zin  van  het  leerproces  te
benadrukken;

- alle schooldocumenten ordelijk bewaren;

- de notities van de vorige les voor de volgende les herbekijken en bereid zijn de nieuw verworven 
kennis te gebruiken in een complexe taak;

- zijn agenda bijhouden voor elk lesuur en zijn ouders elke nota of opmerking tegen de volgende 
dag laten ondertekenen;

- planningen en werkplannen bijhouden, met de steun van het pedagogisch team;

- respect hebben voor de andere en het milieu, zowel in zijn handelingen als met zijn gebaren en 
in zijn taalgebruik;

- alle voorschriften van het intern reglement (IR) naleven.

DE DOOR DE SCHOOL INGEZETTE MIDDELEN

De pedagogische  praktijken  zijn  gericht  op samenwerking en houden rekening met  het  individu.  De
schoolse leerstof is aangepast aan de reële behoeften van de kinderen en heeft dus zin. Het draait erom
iedereen  aan  te  zetten  om  zich  uit  te  drukken  (beheersing  van  alle  expressiemiddelen  door  vrije
expressie) en om met anderen te communiceren (onderlinge hulp maakt hier deel van uit).
In de actieve pedagogie ligt het proefondervindelijk aftasten aan de basis van alle kennisverwerving. Vrije
ontdekking dient aangemoedigd te worden, dit impliceert: vele experimenten, observaties, vergelijkingen,
het uitdenken van theorieën en deze controleren, etc. Het klaslokaal wordt dan ook een werkklas.

Het onderwijsteam gebruikt vele technieken die deze principes in praktijk brengen en de leerlingen in de
positie van actor plaatsen, zoals groepswerk, excursies, studiereizen, experimenten, zelfstandig werk,
interdisciplinair  werk,  L’AMYse  en  œuvre,  mentoraat,  individuele  ondersteuning,  de  coöperatieve
burgerraad  (CBR),  het  voortgangsboekje  (permanente  evaluatie:  inschatting  van  de  competenties,
persoonlijke mondelinge en schriftelijke commentaar, zelfevaluatie)



Er wordt veel belang gehecht aan de ontdekking van de wereld die ons omringt. Hiertoe, en omwille van
de noodzaak om te vertrekken van het  concrete  en van observatie,  worden daarnaast  verschillende
extra-murosactiviteiten georganiseerd. Ze geven de leerlingen de kans geconfronteerd te worden met de
echte wereld, andere kennisdomeinen te ontdekken, een project tot een goed einde te brengen en hun
autonomie  te  ontwikkelen.  Zo  zijn  er  bijvoorbeeld  excursies  en  studiereizen,  museum-  of
tentoonstellingsbezoeken, etc.

Er staat een documentatiecentrum met romans en non-fictiewerken ter beschikking van de leerlingen. Dit
laat hen toe werken te ontlenen met als enig doel te lezen en hier plezier in te scheppen, maar ook om er
informatie in te vinden in het kader van een onderzoekswerk. Dit centrum wordt ook door de lesgevers
gebruikt voor bepaalde activiteiten met betrekking tot bronnenonderzoek.

De  modernste  technieken,  waaronder  informatica,  met  name  het  gebruik  van  een  computer,
basissoftware en een digibord, worden gebruikt in volledige afstemming op de actieve methodes die de
lesgevers in uitvoering brengen.

De leerlingen worden ook uitgenodigd om in de klas op tablets te werken die de school ter beschikking
stelt en zo didactische applicaties te gebruiken, rechtstreekse opzoekingen te doen en de technologie te
integreren in hun dagelijks werk.

De school heeft een fun-educatief centrum waar leerlingen in hun vrije tijd maar ook tijdens de lessen
heen gaan. De ruimte wordt tijdens de opleiding aan docenten ter beschikking gesteld om motiverende
activiteiten rondom het vak uit te voeren

Dialoog en respect
Iedereen mag zijn mening of advies geven of deze veranderen, er wordt naar iedereen geluisterd. Deze
dialoog gebeurt op respectvolle manier.

Er  zijn  meerdere  ruimten  voor  dialoog:  de  coöperatieve  burgerraden  (CBR),  de  school-en
participatieraden, de bemiddelingen, de reflectiecellen georganiseerd door het team.

Het onderwijsteam zorgt ervoor dat op elk moment de kritische zin van de leerlingen ontwikkeld wordt om
hun gevoel voor democratie te doen toenemen. Het heeft zich geïnspireerd op het werk van Jean en
Fernand Oury, die onder andere het concept "institutionele pedagogie" uiteenzetten. Dit concept biedt
aan de leerlingen een structureel kader dat hen toelaat de regels te interioriseren en te begrijpen dat
wetten noodzakelijk zijn.

De organisatie van het werk op coöperatieve wijze houdt in dat de klas georganiseerd wordt. Er moeten
dan ook instellingen opgericht om aan de behoeften van elke klas te voldoen.

De Raad is in dit kader een essentiële instelling. Hij stelt de leerlingen in de mogelijkheid te debatteren, te
beslissen,  aspecten  van  hun  gemeenschapsleven  vast  te  leggen,  te  discussiëren  over  verschillende
punten,  beslissingen  te  nemen  en  regel  in  vraag  te  stellen.  Het  is  ook  een  plaats  waar  het
gemeenschapsleven geregeld  wordt,  projecten in  het  leven geroepen worden en discussies over  de
actualiteit plaatsvinden.

Overigens  heeft  het  team  vijf  basisrechten  opgesteld  die  als  pijlers  dienen  en  die  garanderen  dat
iedereen de kans heeft te evolueren in een serene omgeving, waarin men aanvaardt te leren en om noch
zichzelf noch anderen schade toe te brengen.

Dit  gemeenschappelijk  charter  hangt  uit  aan  de  muren  van  de  school,  kwestie  van  duidelijk  en
transparant te zijn, en kan elk jaar via de institutionele raden herzien worden.



Elke klas stelt eveneens zijn charter op, dat zich baseert op de rechten van elke leerling en ondergeschikt
is aan het IR en aan de wetgeving.

Bij  overtreding worden sancties voorzien die herstellend zijn en verband houden met de overtreding.
Deze  worden  ingedeeld  in  functie  van  het  soort  begane  overtreding.  Soms  moet  een  uitsluiting
overwogen worden, als de leerling zichzelf of anderen in gevaar brengt; in dergelijke gevallen wordt



gezorgd  voor  een  individuele  opvolging,  waar  ruimte  is  voor  reflectie  en  reconstructie,  via  een
reflectiefiche bij aanvang, gevolgd door een bemiddelingswerk nadien.

Een leerling kan een herkansingsperiode krijgen om de mogelijkheid te hebben zich opnieuw in regel te
stellen, na een gedrag in de klas dat hem tijd zou hebben doen verliezen.

Interdisciplinariteit en vakoverschrijdend denken

Interdisciplinariteit en vakoverschrijdend denken zijn onontbeerlijk voor actieve leermethodes.

Interdisciplinariteit wordt toegepast om verbanden te leggen tussen de leerstof van verschillende vakken.
De leerling moet de mogelijkheid hebben verbanden te leggen en dankzij dit vakoverschrijdend denken
gelijkaardige praktijken (synthese, benadering, etc.) te ontdekken, maar ook om kennis over te dragen.

Taken kunnen dus over verschillende vakken verdeeld worden in het kader van specifieke projecten,
deze  complementariteit  moet  zin  hebben  en  complexe  verwezenlijkingen  toelaten  waarbij
interdisciplinaire verworvenheden in de praktijk gebracht worden. Dit gebeurt onder meer in het kader van
projecten zoals L’AMYse en œuvre, de interdisciplinaire dagen, de burgerstage, de studiereizen en de
reisdagboeken, correspondentie,…

Creativiteit

In een school waar actieve methodes toegepast worden, wordt creativiteit naar waarde geschat omdat ze
vrije expressie toelaat en de verbeelding opwaardeert om het opbouwen van kennis te bevorderen.
Het team vertrekt vanuit de leefwereld van de leerlingen en stimuleert het openstaan voor het
onbekende, om deze creativiteit en de waaier aan mogelijkheden te verruimen.

Technieken  zoals  vrije  tekst  en  wiskundige  creatie  ontwikkelen  de  autonomie  en  de
verantwoordelijkheidszin van elke leerling in zijn leerproces en laten hem de touwtjes in handen nemen.
In het kader van interdisciplinaire en klasoverschrijdende projecten worden de leerlingen ertoe gebracht
deze projecten op originele manier te beheren, in de eerste betekenis van dit woord.



Zelfstandig werk en remediëring

De leerlingen van de eerste graad besteden minstens 2 lestijden per week aan zelfstandig werk, waarbij
ze begeleid worden door hun leerkrachten. Tijdens deze sessies verbindt de leerling zich ertoe om in
functie  van  zijn  behoeften  verplichte,  aangeraden of  zelf  gekozen activiteiten  uit  te  voeren (via  een
werkplan dat hij bij het begin van de sessie ontvangt). Hij kan putten uit een reeks gevarieerde werken,
geleid door zijn leerbehoeften (remediëring,  automatisering, zelfoverwinning,  creatie).  De leerkrachten
zullen per niveau en per vak fiches voor zelfstandig werk opgesteld hebben, waarop de verschillende
punten  van  de  programma's  staan,  en  zullen  voor  sommige  leerlingen  bestanden  met  zelfcorrectie
voorstellen.  De  leerling  kan  zich  tijdens  deze  sessies  eveneens  uitdrukken  via  de  vrije  tekst  of  de
wiskundige creatie.

Deze praktijk laat onder meer toe alle leerlingen van de eerste graad te ondersteunen. Ze biedt zo aan
elke leerling een geïndividualiseerder en zelfs gepersonaliseerd leertraject.

Aan het eind van het 2e gemeenschappelijke jaar kunnen de leerlingen die meer gerichte ondersteuning
nodig hebben om te verhelpen aan hun problemen gebruik maken van een aanvullend jaar. De betrokken
leerlingen volgen een specifiek programma pedagogische ondersteuning voor de hoofdvakken. Zo kan
het verder verloop van hun schoolloopbaan vergemakkelijkt worden.

Remediëringsperiodes in de 2e graad

In de 2e graad worden twee remediëringsmomenten georganiseerd tijdens het schooljaar, om gerichter
en in kleine groepjes specifieke leerproblemen van de leerlingen aan te pakken. De lesgevers staat in
voor deze remediëringen.

Projecten en groepswerken

Onze  pedagogie  baseert  zich  in  het  bijzonder  op  de  motivatie,  de  ritmes  en  de  behoeften  van  de
leerlingen  en  streeft  naar  een  zo  groot  mogelijke  autonomie  van  deze  laatsten.  Het  onderwijs  kan
verstrekt worden onder de vorm van projecten, die, naargelang de onderwezen leerstof, streven naar het
verwerven van competenties die in de praktijk moeten worden omgezet, het te leveren werkvolume en
het verwachte eindresultaat.

Bij een groepsproject kan de lesgever de verdeling van de technische taken onder de leerlingen bepalen;
zo kan hij de technische moeilijkheid in evenwicht brengen en differentiëren. Zo heeft men tegelijkertijd
een collectief en een individueel project. Het is gericht op het zich openstellen naar de buitenwereld. Het
bevordert  het  gebruik van individuele  praktische fiches.  De leerlingen gebruiken zo de lesgevers als
referentiepersonen.

Het werken met een werkplan laat toe complexe competenties te ontwikkelen en bevordert opnieuw de
autonomie van de leerlingen.



De actieve methode

Leren bestaat uit het doen evolueren van zijn verworvenheden en zijn voorstellingen.
Om dit doel te bereiken baseert de leermethode die het Athénée toepast zich op het socio-cognitieve
conflict,  vertrekt  ze  van  het  concrete  om  naar  het  abstracte  te  gaan,  gebruikt  ze  inter-  en
transdisciplinariteit en waakt ze erover kennis op te bouwen en zin te geven aan het leerproces zonder
het te reduceren tot het nuttige en het functionele.

Het  is  de leerling die  de te  verwerven kennis  opbouwt,  door te  experimenteren,  te  handelen,  na te
denken. Hij gaat observeren, zich in vraag stellen, associëren, veronderstellingen maken, geconfronteerd
worden met problemen, hij zal antwoorden op vragen en oplossingen voor problemen moeten vinden.

Volgens deze methode verschilt  een leermoment van de andere pedagogieken en wordt dit  als volgt
voorgesteld:  confrontatie  met  een  concreet  probleem,  zoeken  van  informatie  over  dit  probleem
(zelfstudie),  zoeken van een oplossing voor het probleem. De evaluatie heeft betrekking op heel het
proces en in het bijzonder op de softskills.

Kennis - of deze nu opgebouwd is door de leerlingen of overgebracht wordt aan hen- wordt in de loop
van heel het leerproces opgeroepen; reflecties over de methodes en de inhouden sluiten aan bij een
analyse van de betrokkenheid en de deelname van elkeen.

De actieve pedagogie gaat samen met een succespedagogiek,  die onderzoek en het corrigeren van
fouten aanmoedigt -individueel of in groep. Deze laat elkeen toe in te zien door welke strategieën en met
welke hulpmiddelen de groep het vastgelegde resultaat  kan bereiken.  In dit  kader heeft  de lesgever
eerder de rol van begeleider en van adviseur dan van kenner van inhouden. Men richt zich tot hem indien
nodig: zijn rol is eerder die van een mentor, een begeleider, een gids.

De toegepaste pedagogische methoden laten analyse- en syntheseoefeningen afwisselen en doen een
beroep op de kritische vergelijking, de structurering en de modelvorming. Ze ontwikkelen onder meer de
abstracte intellectuele vaardigheden, een aanpak die voorbereidt op hogere studies.

In de tweede graad wordt de nadruk geleidelijk gelegd op het leren maken van notities tijdens de les,
onmisbaar om te slagen in hogere studies.

De leerling als actor van zijn leerproces beschouwen, betekent ook hem erkennen als een volwaardig
wezen met eigen eigenschappen. Het onderwijsteam dient er met name over te waken dat hij zich zowel
intellectueel, fysiek als sociaal ontwikkelt.



OMVANGRIJKE PROJECTEN...

L’AMYse en œuvre

Bij  het  begin  van  het  jaar  kiest  het  onderwijsteam democratisch  een  algemene thematiek  voor  alle
graden.  De  leerlingen  beslissen  samen  met  hun  klastitularis,  in  het  kader  van  de  CBR,  over  een
studieonderwerp dat verband houdt met de algemene thematiek en het voorwerp zal uitmaken van een
creatie.

De  concretisering  van  deze  reflectie  gebeurt  tijdens  een  volledige  week,  waarin  het  onderwijsteam,
externe  sprekers  die  de  leerlingen  hebben  uitgenodigd,  etc.,  hen  zullen  ondersteunen  bij  de
verwezenlijking van hun project. Het werk wordt dan ook vakoverschrijdend opgevat en doet beroep op
zowel de vakcompetenties als de transversale competenties van alle leerlingen.

De  eindvorm  van  elk  project  kan  diverse  vormen  aannemen:  tentoonstelling,  radio-uitzending,
theaterstuk, beeldhouwwerk, journaal, etc.

Op de laatste dag van de week stellen de leerlingen de verschillende fasen van het werk voor in het
openbaar en geven ze een voorstel voor de eindproductie.

Reisdagboek (Eindejaarswerk)
Op het einde van het 3e jaar verdedigen de leerlingen een individueel werk, dat verband houdt met hun
studiereis.

Praktisch gezien kiest iedereen een precies en gericht thema uit voor de reis: deze keuze gebeurt op
basis  van  ernstig  persoonlijk  onderzoek.  Tijdens  het  verblijf  is  het  belangrijk  te  observeren  en  een
maximum aan informatie te verzamelen, opdat de analyse bij de terugkeer zo volledig mogelijk zou zijn
en betrekking kan hebben op alle vakken.

De eindvorm is een geschreven werk dat voor een jury verdedigd wordt. De presentaties moeten creatief
en origineel zijn.

De evaluatie  heeft  betrekking op zowel  het  geschreven als  het  mondelinge deel  en gebeurt  na een
periode van zelfevaluatie.

Burgerstage

Rijkdom schuilt in diversiteit. Aansturen op kwalitatieve partnerships tussen scholen, de openbare sector
en de non-profit sector is de beste manier om onze leerlingen met die diversiteit te laten kennismaken.

Daarnaast schetst het project een positief beeld van de jongeren die in staat zijn zich in te zetten, zich te
engageren  en  voor  iets  te  ijveren.  Door  het  opzetten  van  ambitieuze  partnerships  geven  we  onze
leerlingen de kans aan te sluiten bij dynamische en/of collectieve mobilisaties.

De burgerstage is dus bedoeld om:

 hen te laten kennismaken met die beroepen die het verschil maken in de openbare sector of in 
sectoren met een openbaar karakter,

 het maatschappelijk beeld ten aanzien van jongeren bij te sturen,

 het gevoel van solidariteit te ontwikkelen,

 socialisatie en echte uitwisselingen te bevorderen,



 aan te tonen dat ieder individu op zijn of haar ieder niveau dingen kan veranderen,



 actief deel te nemen aan de uitbouw van een meer tolerante, rechtvaardige en solidaire
samenleving.

In het 5e jaar middelbaar onderwijs volgen de leerlingen een burgerstage van 30 uur in instellingen als:
bibliotheken, rusthuizen, jeugdhuizen, ... Deze burgerstage wordt vanaf het vierde jaar voorbereid. Op
het einde van deze stage stellen ze een verslag op van hun ervaring en stellen ze het portret voor van
een persoon in zijn sociaal werk.

Afstudeerwerk

De studenten van het  laatste jaar  zetten zich in voor een eenduidig project,  dat  hen voorbereidt  op
hogere studies. Het gaat om een geschreven werk dat ook het voorwerp uitmaakt van een mondelinge
presentatie. Het thema van het  werk is een persoonlijke keuze. De leerling wordt  begeleid door een
lesgever die zich ertoe verbindt hem gedurende heel het schooljaar op te volgen. Dit werk moet aantonen
dat de eindtermen verworven zijn: synthetiseren van kennis, reikwijdte van een onderzoek, bepalen van
betrouwbare bronnen, opstellen van een volledig werk, respect voor termijnen, mondelinge verdediging,
etc.

Extra-murosactiviteiten
In  het  kader  van  de  gegeven  lessen  worden  bovendien  ook  diverse  extra-murosactiviteiten
georganiseerd. Ze geven de leerlingen de kans om hun opleiding aan te vullen, andere kennisdomeinen
te ontdekken, een project tot een goed einde te brengen, hun autonomie te ontwikkelen en zich open te
stellen voor de wereld.
Deze activiteiten maken deel uit van het pedagogisch project en zijn dus verplicht.
Ze  zijn  geenszins  recreatief  maar  horen  bij  een  pedagogische  aanpak  die  toelaat  de  onderwezen
vakoverschrijdende competenties in de praktijk te brengen.
Enkele  voorbeelden  van  deze  activiteiten  zijn:  museum-  of  tentoonstellingsbezoeken,  excursies  en
studiereizen, culturele en taaluitwisselingen, de minionderneming, de deelname aan sportwedstrijden of
wedstrijden die de zin voor onderzoek, initiatief of creativiteit aanwakkeren.
De studiereizen worden voorbereid in overleg met het pedagogisch team en de leerlingen, onder andere
tijdens de CBR; de reis en de activiteiten ter plaatse maken het voorwerp uit van collectieve opzoekingen,
het inzamelen van informatie, kostenstudies, etc.
Deze reis wordt in het eerste, het derde en het laatste jaar georganiseerd.
Ze wordt nadien verder geëxploiteerd en kan het voorwerp uitmaken van een interdisciplinaire evaluatie.

Sport- en culturele activiteiten die verband houden met het inrichtingsproject 
en zwemmen

In het kader van de lessen lichamelijke opvoeding moeten de leerlingen van de 1e graad deelnemen aan
de zwemlessen, om hun fysieke ontwikkeling te bevorderen.

Alle leerlingen moeten deelnemen in de eerste graad deelnemen aan een sportactiviteit  die verband
houdt met het inrichtingsproject en in de tweede graad aan een culturele of sportieve activiteit. Via deze
verplichte individuele of collectieve sportactiviteiten wil het pedagogische team de fysieke gezondheid
van de leerlingen in stand houden en bevorderen, hen de zin voor inspanning bijbrengen en hen leren
respect te hebben voor zichzelf en voor anderen en hun verschillen.

Er  worden  eveneens  niet-verplichte  buitenschoolse  (wetenschappelijke,  taal-  of  culturele)  activiteiten
aangeboden aan de leerlingen die hun interesses of kennis verder willen uitbreiden.

Evaluatie en certificatie



Evalueren om te blijven leren

Om de leerlingen zo goed mogelijk  te sturen,  zijn de evaluatiemethoden die de voorkeur krijgen de
formatieve evaluatie en de zelfevaluatie. Deze evaluatiemethoden laten de leerling en de lesgever toe
fouten, problemen en vooruitgang te identificeren en manieren te zoeken om te differentiëren en het
leerproces van de leerling te bevorderen.

Op certificerend niveau krijgt de permanente evaluatie de voorkeur. Het leerproces van de leerlingen
wordt dus voornamelijk geëvalueerd op basis van de dagelijkse werken, huistaken en controles.

Daarnaast worden ook verslagen en eenduidige proeven voorzien:

Projecten met grote omvang: onder andere het reisdagboek in het 3e jaar, het verslag van de 
burgerstage in het 5e jaar, het afstudeerwerk in het 6e jaar;
Proeven:

 voor de klassen van het 2e secundair vinden er certificerende proeven (waarin complexe taken 
tezamen kunnen voorkomen) plaats in januari en de CE1D in juni;

 voor de klassen van het 4e secundair, zijn er mondelinge proeven in januari en schriftelijke 
proeven in juni (met het idee van een certificatie beëindigen van graad, type "CE2D");

 voor de klassen van het 6e secundair, schriftelijke proeven in januari en schriftelijke of 
mondelinge proeven in juni (diploma hoger secundair onderwijs).

 Op advies van de klassenraad kan het 4e en het 6e jaar genieten van de mogelijkheid van een 
uitgestelde beslissing. Er wordt een tweede examensessie gehouden in september.

Om de ouders te helpen bij het lezen van de evolutie van het leerproces van hun kind, zijn de periodieke
voortgangsschriften  descriptief  en  opgesteld  op  basis  van  competenties,  met  5  mogelijke
evaluatieniveaus (M:  gekend, A:  verworven, EA: verwerving nog bezig,  NA: niet  verworven, NP: niet
voorgelegd). Daarnaast is er voor elk vak een symbool dat helpt om de leersituatie van de leerlingen op
een gegeven moment te verduidelijken.

In de 1e graad krijgen de leerlingen vier voortgangsschriften; in het 2e en 3e jaar krijgen ze er echter
maar drie meer voor dagelijks werk, om hen te leren hun schoolwerk autonoom te beheren, met een
grotere verantwoordelijkheidszin.

Het  onderwijsteam  organiseert  tijdens  het  schooljaar  drie  begeleidingsraden  voor  de  1e  graad  en
klassenraden voor de 2e en 3e graad. Problemen worden duidelijk vermeld in het voortgangsschrift en er
worden mogelijke oplossingen voorgesteld.

Om leerlingen met kleinere schoolproblemen te helpen hun 2e en 3e studiegraad te doorlopen, werd
beslist dat overgangsexamens vervangen worden door een  constructief pedagogisch remediërings- en
ondersteuningsmiddel, om de problemen die deze leerlingen voor bepaalde vakken zouden ondervinden
op te lossen, door middel van een Leerplan waarin de leerling zich ertoe verbindt specifieke, door de
lesgever bepaalde maatregelen te nemen om lacunes in de competenties waarop hij  vorig jaar tekort
schoot op te vullen. Indien het falen blijft voortduren, zal de leerling zijn jaar moeten overdoen, om hem
toe te laten de nodige leerstof te verwerven om zijn studies voort te zetten.

Daarnaast kan een leerling die ernstig tekortschiet zijn jaar moeten overdoen, als de klassenraad dit 
opportuun acht.
De criteria voor tekortschieten in mindere mate zijn de volgende: niet geslaagd zijn voor een volume van 
minder dan 7 wekelijkse lesuren, in minder dan drie studiegebieden. De klassenraad heeft echter het 
laatste woord in de beslissing of de leerling geslaagd is. Deze criteria kunnen door de klassenraad 
herzien worden,
in overleg met de inspectie.



De klassenraad beslist of een leerling al dan niet geslaagd is op basis van zijn resultaten en verworven
competenties.

Oriëntatie

Het onderwijsteam werkt nauw samen met het team van het psycho-medisch-sociaal centrum (PMSC)
naar wie ze, indien nodig, een adolescent kunnen doorverwijzen die problemen heeft of zich vragen stelt
over zijn toekomst.

Tijdens de schoolloopbaan op het Athénée zal bijzondere aandacht besteed worden aan het kiezen van
de  studierichting,  op  het  einde  van  het  2e,  3e  en  4e  jaar.  Ook  hier  neemt  het  onderwijsteam  de
initiatieven die haar relevant lijken om te kiezen, om zich te oriënteren in het huidige en toekomstige
schoolleven, in functie van de ambities, behoeften, problemen en sterke punten van de leerling. Het
wordt hierbij begeleid door het psycho-medisch-sociaal centrum (PMSC). Om de leerlingen van de 3e
graad te begeleiden bij hun keuze van hogere of universitaire studies, wordt er om de twee jaar een
"Operatie Info Carrières" georganiseerd. Deze leerlingen worden ook uitgenodigd om de universiteiten en
hogescholen te bezoeken tijdens de opendeurdagen.

Het  onderwijsteam  heeft  bevoorrechte  pedagogische  contacten  met  de  lesgevers  van  verschillende
basisscholen. Er worden regelmatig contacten georganiseerd met basisscholen met actieve pedagogie
en met partnerscholen van de Stad Brussel, om de inhouden van de vakken zoveel mogelijk op elkaar af
te stemmen.

Daarnaast  werken  het  educatieve  team en de directie  nauw samen met  het  team van  het  psycho-
medisch-sociaal centrum (PMSC) naar wie ze, indien nodig, een adolescent kunnen doorverwijzen die
problemen heeft of zich vragen stelt over zijn toekomst.

Om de inhoud en de onderwijsmethoden te verbeteren, neemt het educatieve team tot slot deel aan
bijscholingen en voortgezette opleidingen.

Het Athénée beschouwt de scholier niet enkel als een leerling, maar ook als een individu in wie een
toekomstige wereldburger schuilgaat. In dat verband lijkt een vorming over burgerschap op school van
essentieel belang.

Net als elke gemeenschap steunt de school op leefregels die door iedereen in acht moeten worden
genomen: in dat verband dienen het intern reglement (IR) en het algemeen studiereglement (ASR) als
referentie.

De  school  wordt  beschouwd  als  een  omgeving  waar  waarden  als  openstaan  voor  anderen  en  de
aanvaarding van sociale en culturele verschillen worden bijgebracht en elke vorm van verbaal en fysiek
geweld wordt geschuwd. Daarom moeten de leerlingen en de leden van het educatieve team in alle
omstandigheden een beleefde en respectvolle houding aannemen ten opzichte van elkaar.

Pedagogische samenwerking met de scholen van de Stad Brussel

Onze onderwijsinstelling werkt op pedagogische vlak samen met alle lagere en basisscholen van de Stad
Brussel.



Naar aanleiding daarvan zet ze heel wat acties op het getouw, zoals: gemeenschappelijke activiteiten
(sportwedstrijden,  scholencross,...),  de  uitwisseling  van  pedagogische  documenten  die  door  de
leerkrachten  kunnen  worden  geraadpleegd  via  de  onderwijswebsite  van  de  Stad,  overlegmomenten
tussen de educatieve teams om pedagogische goede praktijken uit te wisselen en de verwachte



vaardigheden  betreffende  de  verschillende  onderwezen  vakken  te  bepalen,  gemeenschappelijke
opleidingen voor leerkrachten, bezoeken van leerlingen van de lagere school aan het middelbaar naar
aanleiding van culturele, sportieve of ludieke activiteiten, de gerichte aanwezigheid van leerkrachten van
één niveau in het andere tijdens leer- of remediëringssessies.

Er  kunnen  nog  tal  van  bijkomende  acties  worden  gevoerd  om  die  pedagogische  samenwerking  te
versterken. Het initiatief daartoe kan op geregelde tijdstippen door elk van de betrokken pedagogische
teams worden genomen.

Het ligt in de bedoeling de lagere en middelbare scholen van de stad Brussel op een duurzame manier te
laten samenwerken. Die samenwerking vergemakkelijkt de pedagogische overgang voor de leerlingen en
verhoogt de slaagkansen voor de leerlingen van de 1ste graad.

Collectief actieplan  

Overeenkomstig artikel  67/1 van het Takendecreet stelt  de inrichting een collectief  actieplan voor het
eerste jaar op. Dit omvat de vastgelegde doelstellingen, de uit te voeren acties en voorzieningen, de
middelen die ingezet kunnen worden voor deze uitvoering, de criteria voor de interne evaluatie van de
uitvoering. Het plan wordt voorgelegd aan de participatieraad en voorgelegd aan de inrichtende macht in
het  activiteitenverslag dat  elke 15e februari  ingediend dient  te worden. De driejarige cyclus waarvan
sprake in artikel 73 van het Takendecreet loopt af op 31 december 2017, om het collectief actieplan te
integreren in de acties van de drie graden van de inrichting.

Opvoeding tot het relationele, affectieve en seksuele leven of EVRAS

Naar aanleiding van het decreet aangenomen op 12 juli  2012 in het kader van de opvoeding tot het
relationele,  affectieve  en  seksuele  leven  organiseert  de  school  ontmoetingen  met  de  CLPS (Lokale
Centra voor Gezondheidspromotie) en de centra voor gezinsplanning in de buurt, om de gezondheid en
de  affectieve  ontwikkeling  van  de  jongeren  te  bevorderen.  Op  verschillende  momenten  van  de
schoolloopbaan  wordt  animatie  voorzien  die  deze  problematieken  bespreekt.  Iedere  jongere  dient
begeleid te worden naar volwassenheid volgens een globale benadering, die de kennis nodig voor de
ontwikkeling,  kritische  zin,  knowhow en  softskills  (zelfwaarde,  preventiegedrag,  aanvaarding  van  de
andere, seksuele identiteit,...) bevordert.



DE BETROKKENHEID VAN IEDEREEN in PARTICIPATIEVE 
STRUCTUREN

In de inrichting bestaan er verschillende representatieve structuren, zowel voor de leerlingen, de ouders
als voor het pedagogisch team. Deze betrokkenheid sluit aan bij de principes van een school met een
actieve pedagogie.

De leerlingen
Het Athénée beschouwt de scholier niet enkel als een leerling, maar ook als een wereldburger. In dat
verband lijkt een vorming over burgerschap op school van essentieel belang.

Praktisch  gezien  worden  de  Coöperatieve  Burgerraden  (CBR)  minstens  twee  keer  per  maand
georganiseerd en geleid door de leerlingen zelf, begeleid door hun titularis. Deze raden bevorderen de
zin  voor  initiatief,  de  autonomie,  de  verantwoordelijkheid,  maar  ook  het  luisteren  naar  elkaar.
Daarenboven geven ze ook aan elke leerling de kans zijn verwachtingen en ideeën te uiten. Er worden
eveneens  maandelijkse  "schoolraden"  georganiseerd:  hier  komen  de  klasvertegenwoordigers  en  de
referentieleden van het onderwijsteam bijeen, ze ontwikkelen dezelfde competenties als de CBR, maar
laten toe de betrokkenheid van de leerlingen bij de school volledig te maken door hen een ruimte te
geven waar de verzoeken van verschillende klassen gebundeld worden en gemeenschappelijke intra- of
extra-murosprojecten opgestart kunnen worden.

Twee keer per jaar komen dezelfde vertegenwoordigers en de studieprefect bijeen om de balans op te
maken van de aangegane engagementen en de genomen beslissingen. De feedback gebeurt in de klas,
in het kader van de CBR.

Tijdens  de  onthaalweek  in  september,  kiest  elke  klas  zijn  effectieve  en  plaatsvervangende
klasafgevaardigden, die de bevoorrechte gesprekspartners worden bij de leerkrachten, de directie en de
"contactpersonen". Afhankelijk van de eventuele problemen die verband houden met het leven in de klas
of  de  school,  kunnen  gespreks-  en  reflectiemomenten  worden  overwogen  onder  leiding  van  een
leerkracht, coördinator, bemiddelaar of een lid van het PMSC.
De  leerlingen  van  het  Athénée  kiezen  eveneens  hun  vertegenwoordigers  in  de  Raad  van
leerlingenafgevaardigden. Zij kunnen suggesties doen betreffende de in de school vastgelegde regels,
via hun verkozen vertegenwoordigers die zetelen in de participatieraad.

In diezelfde geest moet elke leerling er binnen de school op toezien dat hij het milieu respecteert, evenals
het  pedagogisch materiaal  dat  ter  beschikking wordt  gesteld  van iedereen.  In  elke klasse en op de
speelplaats wordt een afvalsorteersysteem ingevoerd. Daarnaast worden de leerlingen bewust gemaakt
voor de problematiek van de energiebesparingen, waarop zij in hun klas moeten toezien.

De leerkrachten
De leerkrachten komen regelmatig bijeen in het kader van de werkgroepen, betreffende de leiding en de
pedagogische coördinatie om stimulerende projecten te verzinnen, voor te stellen en te werken aan hun
uitvoering. Ze waken over de toepassing van dit inrichtingsproject en nemen samen deel aan vormings-,
reflectie- en onderzoeksperiodes, betreffende de verschillende thema's die voortkomen uit de problemen
van de inrichting.
Om de reflectie over het project te voeden, zijn er, naast de pedagogische verslagen op gezette tijden,
werksessies  georganiseerd  door  externe  sprekers,  sprekers  die  het  voorwerp  van  hun  reflecties
voorstellen, nemen de lesgevers deel aan opleidingen, congressen, etc.



Betrokkenheid van de ouders
Om de ontwikkeling van de leerling te bevorderen, is een nauwe en coherente samenwerking tussen het
gezin en de school onmisbaar.

Deze kan zich eveneens vertalen in een regelmatige begeleiding van de adolescent, die de vorm kan
aannemen van een gesprek over de voorbije dag, over wat hij geleerd heeft, nagaan of hij het nodige
materiaal heeft, het kind in zijn werk aanmoedigen, zorgen dat hij de nodige tijd en ruimte heeft om zijn
werk te doen, erop letten dat hij de nodige uren vrije tijd en slaap krijgt, bijzondere aandacht besteden
aan zijn aandacht en leefhygiëne.

Er dient  ook een administratieve opvolging te  gebeuren (klasagenda en administratieve documenten
gecontroleerd en ondertekend).

Deze contacten berust  op het  principe onderling vertrouwen en communicatie.  Het onderwijsteam is
steeds aanspreekbaar en moedigt  de communicatie tussen de verschillende partners aan, tijdens de
oudercontacten die meermaals georganiseerd worden in de loop van het schooljaar. De ouders die meer
betrokken willen zijn bij het leven in de school, kunnen dit doen door lid te worden van het oudercomité
van het Athénée (APAMY), met wie het educatieve team constructieve relaties onderhoudt.

Degene die het wensen, kunnen zich tijdens verkiezingen eveneens kandidaat stellen om te zetelen in de
participatieraad van het Athénée.
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