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Kies zelf je toekomst

Naar de grote school...
Je zit nu in het zesde leerjaar. Je hoort bij de oudsten op school, je kent
iedereen en je voelt je er thuis. Maar eigenlijk ben je ook wel stilaan toe
aan een nieuw avontuur.
In september zet je de eerste grote stap naar een secundaire school.
Natuurlijk zoek je een toffe school waar je samen met je vrienden jezelf
volledig kan ontplooien en ontwikkelen.
Wij willen graag die school voor je zijn en daarom hebben we
speciaal voor jou deze brochure gemaakt. Zo kan je kennis
maken met ons vernieuwd studieaanbod voor volgend schooljaar.

Op Atheneum De Ring starten, betekent ook een eerste keuze maken
binnen onze school. Voor sommige leerlingen is het heel nuttig dat ze
onderwijs krijgen op een coachende manier, voor andere jongeren is het
beter dat ze een leider kunnen volgen die het voorbeeld geeft.
Het coachend leren wordt op onze school in het methode onderwijs
toegepast. Een manier van lesgeven die op de Freinetpedagogie
geïnspireerd is. Het laat kinderen toe om vanuit de eigen inzichten, met
de hulp van een coach, erg ervaringsgericht bij te leren.
Elke leerling heeft baat bij een eigen leerstijl en een aangepaste aanpak.
Sommige leerlingen ontplooien zich beter met de hulp van een gidsende
leerkracht, iemand die het voorbeeld geeft en stuurt.

Veel leesplezier!
In deze brochure vind je heel wat informatie die jouw keuze wat
makkelijker kan maken.
Catherine Vanaise
Directeur

Interesse of heb je nog vragen?

i

Kom naar de infoavond voor toekomstige eerstejaars.
Traditioneel onderwijs: 15 maart 2019 om 18u30.
Methode onderwijs: 15 maart 2019 om 20u.
Kom langs op onze opendeurdag
op 27 april 2019 van 14u tot 18u.
Neem contact op met onze school.
Surf naar onze website.

www.deringleuven.be

Methode in de praktijk
In onze eerste graad methode hebben we de klassieke indeling in vakken
omgezet naar een opdeling in vier soorten vakken:
* instructievakken
* VWT-vakken (VWT staat voor “vrije werktijd”)
* projectvakken
* vaste vakken (LO, levensbeschouwing)
Er zullen voor Nederlands, Frans en wiskunde nog steeds momenten van
klassieke kennisoverdracht zijn, maar die instructiemomenten worden
aangevuld met VWT-uren. Tijdens die vrije werktijd kunnen leerlingen
de theorie op eigen tempo verder inoefenen. Leerstof die vroeger
tot de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuurwetenschappen
behoorden, worden in zowel instructielessen als projecten verwerkt. Dit
zijn vastgelegde projecten die door de leerkrachten bepaald en begeleid
worden. Burgerschap en mediawijsheid worden mee verwerkt in deze
projecten.
Naast de 27 lesuren basisvorming zijn er nog 2 lesuren waarbij jij de keuze
kan maken om een optie te volgen die aansluit bij jouw interesses. Je kan
kiezen uit:
* Latijn*
* Artistieke vorming
* Sport
* Meertaligheid
De overige 3 uren zijn extra vrije projecturen die door de leerlingen
aangebracht en uitgewerkt worden en planningsmomenten.
*Optie Latijn krijgt in deze uren extra latijn.

Traditioneel in de praktijk
In onze eerste graad traditioneel kiezen we ervoor om meer gebundeld les
te geven. In plaats van 1 uurtje geschiedenis per week te hebben, geven we
dit nu met blokuren. Zo werken we intensiever door aan bepaalde thema’s
en blijft de opgedane kennis en vaardigheden langer hangen. Dit wil wel
zeggen dat je weekrooster niet vast is!
Daarnaast integreren we de nieuwe leerinhouden rond “mens en
maatschappij” en “leren leren” in een lesuur aan het begin van de week
waarin de titularis samen met zijn of haar klas overloopt wat er op het
to do-lijstje van die week staat. De titularis werkt ook aan attitudes die
eigen zijn aan onze moderne maatschappij en die ervoor zorgen dat onze
jongeren mondige en kritische burgers worden.
De klassieke indeling in vakken blijft in onze traditionele afdeling echter
behouden. Aardrijkskunde, geschiedenis, Engels, Frans, Nederlands,
wiskunde, natuurwetenschappen, techniek, lichamelijke, beeld en muziek
blijven standaard aanwezig in het basispakket, naast jouw keuze van
levensbeschouwing.
De optie-uren, maar liefst 4 lesuren per week, kan je zelf kiezen door een
optie aan te duiden die het best bij jouw interesses aansluit.
De opties waaruit je kan kiezen, zijn:
* Latijn
* Move & mind
* STEM
* Meertaligheid
* Kunst en cultuur

Stem voor STEM

Kies jouw optie

STEM (Science - Technology - Engeneering - Mathematics) is een
wereldwijd gebruikte afkorting en staat voor een onderwijs dat focust
op wetenschappelijke analyse en technologisch onderzoek.

Latijn
Heb je een ferme talenknobbel tussen je oren zitten of ben je geboeid door de
redenaarskunsten van de oude Romeinen? Dan is Latijn iets voor jou. Je leert
de klassieke taal analyseren en stilt de honger van het taalbeest in jou. Maar
de richting Latijn leert jou meer dan zomaar een taal. Ze is van onschatbare
waarde voor jouw algemene vorming en biedt een stevige basis voor jouw verdere
studieloopbaan.

Deze optie richt zich tot bollebozen (jongens en meisjes) die graag
uitgedaagd worden en een sterke wetenschappelijke interesse hebben.

Doe de STEM-test

STEM

Ga zelf na hoe het bij jou staat met wetenschap en techniek.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doe je graag proeven thuis of in de klas?
Wil je graag weten hoe een televisietoestel werkt?
Ben je graag met de computer bezig?
Houd jij van rekenraadsels?
Vraag jij je af wat grafieken zoal vertellen?
Draai jij graag oude huishoudtoestellen en radio’s uit elkaar?
Wil jij weten waarom sommige dieren een staart hebben?
Ben je handig met gereedschap?
Puzzel je graag?
Lees jij graag boeken over de natuur?
Wie zette het eerst voet op de maan?
Hoe noem je een heel langzaam stromende ijsrivier?
Met welk instrument meten we de luchtdruk?
Welk paard zwemt o.a. in de Nijl?
Is de zon een ster of een planeet?

Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee

Heb je in Minecraft al een eigen versie van de Eiffeltoren op poten gezet?
Is elektrisch speelgoed niet veilig voor jouw ontdekkingsdrang of gaat jouw
interesse meer uit naar natuurfenomenen en het milieu? Dan is de optie STEM
zeker iets voor jou. Tijdens deze uren steek je zelf een robot in elkaar, leer je deze
te programmeren en doe je aan wetenschappelijke experimenten.

Kunst en cultuur
Vind je zowel het genieten van kunst en cultuur als het creëren ervan interessant?
Heb je je al eens afgevraagd wat de waarde is van een archief? Proeven van kunst
in al haar vormen, op ontdekking gaan in de beeldende kunst en uitstappen naar
musea staan op het programma, net als het gebruiken van onze ideale ligging in
een cultuurrijke stad als Leuven. We werken dan ook graag samen met andere
Leuvense organisaties om ten volle in te zetten op het verbreden van de culturele
blik.

Move & Mind
Ons lichaam en onze geest willen we in topconditie houden. Je leert hoe een (sport)
lichaam optimaal kan werken en je bestudeert hoe de combinatie van voeding
en beweging ervoor zorgt dat je optimaal in het leven kan staan. Bewegingsleer,
sportanatomie, maar ook het sporten op zich komen aan bod in deze optie.

Meertaligheid
De juiste antwoorden op de 5 laatste vragen vind je onderaan deze bladzijde.
Bepaal nu jouw score. Voor elke “ja” en voor elk juist antwoord krijg je 1 punt.
Is jouw totaal...
Minder dan 5: andere dingen dan wetenschap en techniek houden je momenteel
Tussen de 5 en 10: wetenschap en techniek liggen je meer dan je zelf beseft. Doe zo voort!
Meer dan 10: wetenschap en techniek zijn voor jou bekend terrein. Maak er gebruik van!

wakker.

Content and language integrated learning, een hele mond vol om te vertellen dat
bijleren over een andere cultuur in de taal van die cultuur een enorme meerwaarde
kan betekenen voor het opkrikken van jouw “language skills”. Hoe ziet een perfecte
Engelse High Tea eruit? Waarom zijn scones een basisingrediënt van deze Engelse
traditie? Proef en leer! In English! Taal en communicatie zijn onmisbaar in onze
wereld. Laat internationale talen zoals Engels, maar ook Frans doorheen het leren
over de cultuur van de verschillende landen waar deze talen gesproken worden,
binnensijpelen in jouw communicatievaardigheden.

Armstrong		Gletsjer		Barometer		Nijlpaard		Ster

Waarom kiezen
voor De Ring?
Leren leren en
huiswerkbegeleiding:

Warme school:
Elke leerling telt. Je bent geen nummer
maar een individu. Je goed voelen op
school is dan ook ons engagement. Via
teambuilding activiteiten bij het begin van het schooljaar zorgen we
dat je snel je plek hebt gevonden
in je nieuwe school. Ook
werken we aan een respectMethode als vervolg op de
volle en open sfeer tussen
jou en de leekrachten
leef- en Freinet lagere scholen:
zodat vragen stellen
een evidente zaak
Als enige school in het Leuvense bieden
is.
wij methode onderwijs aan in de 1e en 2e
graad als een vervolgverhaal van de leef- en
Freinet basisscholen. Hier stellen we het
coöperatief leren en werken centraal.

Om de overgang van de basisschool te
vergemakkelijken ondersteunen wij veel
leeractiviteiten. In de klassen hebben we
aandacht voor een goede werksfeer en leren de
leerlingen elkaar te helpen. Alle leraren besteden
aandacht aan het aanleren van de juiste
studiehouding, ze geven inhaallessen en helpen
je bij de planning van de voorbereiding van de
examens. Bovendien bieden we workshops
aan rond ‘ leren leren’ en kunnen leerlingen
onder begeleiding huiswerk maken en
studeren op school, dit drie keer
per week.

Sterke
leerlingenbegeleiding:
Digitale
agenda &
puntenboek
Via Smartschool kan je online
je agenda en je persoonlijke
puntenboek doorlopen. Je ouders
krijgen een eigen login op je
account om mee te kunnen
volgen.

Elke leerkracht is sowieso een
“groene” leerkracht. Je kan voor kleine
en grote problemen terecht bij de n
leerlingenbegeleidster.
Leerlingen
met
studieproblemen
worden
bovendien
geholpen door zowel de leerkracht als
de leerlingenbegeleider. Door het
twee wekelijks overleg met het CLB
zorgen we voor een regelmatige
opvolging van leerlingen.

Projecten:
Wij moedigen onze leerlingen aan om
deel te nemen aan allerlei projecten
gaande
van
olympiades
(Latijn,
biologie, chemie, fysica, wiskunde, ...)
tot leerlingenraad, talentenjacht en
kunst- en literatuurwedstrijden. Het is
belangrijk dat jongeren ambitieus zijn
en kunnen inschatten waar hun talenten
liggen. Het is een troef om je sterktes en
zwaktes snel te leren kennen. Zo win
je aan zelfvertrouwen.

Vlot bereikaar
met trein en bus:
GO! Atheneum De Ring
ligt op amper 100m van
zowel het trein- als
het busstation van
Leuven.

Participatie:

‘Samen school maken’ is het uitgangspunt. De
verkozen ouders en personeelsleden vormen
de schoolraad. Zijn staan de directie bij en
adviseren bij beleidskeuzes. Daarnaast kent
methode deelgroepen (elk jaar heeft één
deelgroep) en een stuurgroep. Maar ook
leerlingen kunnen en mogen hun stem
laten horen via de leerlingenraden.
Dit alles draagt bij tot het
democratisch
karakter
van De Ring.

Studieaanbod
hogere jaren
(zowel methode als traditioneel)

Studieaanbod hogere jaren

2e jaar

3e graad ( 5e jaar + 6e jaar )

•
•
•

• Economie - Moderne Talen
• Economie - Wetenschappen
• Economie - Wiskunde
• Humane Wetenschappen met optie:
		Wiskunde
		Talen
		Artistieke Vorming
• Latijn - Moderne Talen
• Latijn - Wetenschappen
• Latijn - Wiskunde
• Moderne Talen - Wetenschappen
• Wetenschappen - Wiskunde
• Wetenschappen - Wiskunde STEM

Latijn
Grieks - Latijn
Moderne wetenschappen met optie:
		
Artistieke vorming
		Sport
		Meertaligheid
		STEM
T

In schooljaar 2020-2021 zal dit mee aangepast worden
in functie van de hervorming.

2e graad ( 3e jaar + 4e jaar )
• Economie met optie:
		Wiskunde
		Talen
• Humane wetenschappen met optie:
		Wiskunde
		Talen
		Artistieke Vorming
• Latijn met optie:
		
Wiskunde - Grieks
		Wiskunde
		Talen
• Wetenschappen met optie:
		Wiskunde
		STEM

3e graad ( 7e jaar )
•

Bijzondere Wetenschappelijke Vorming

Innoverend onderwijs op De Ring

We gaan verder dan de opdeling in leerlingen met een wiskunde- of
talenknobbel. We bieden ook plaats aan de creatieveling, sportieve
hoogvlieger, sociaal geëngageerde of technicus. Elke interesse kan
aangewakkerd en verrijkt worden door relevante ervaringen en projecten
zoals Talentenjacht, leerlingenraad, RingRock,... We bieden platformen aan
waarin jullie talent en de creativiteit volledig tot ontplooiing kan komen.
Het onderwijs van de 21ste eeuw brengt de vraag naar een flexibele aanpak
met zich mee. Autonomie over het eigen leren krijgt op deze manier meer
vorm. Binnen het GO! is elk kind uniek en daarom is het van optimaal
belang het onderwijs af te stemmen op de persoonlijke leerbehoeften,
interesses, talenten en passies van ieder kind.
We zetten sterk in op actief burgerschap en verbinding: leerlingen
kennis en nuance bijbrengen van de eigen culturele waarden en die van
anderen, mensen weer dichter bij mekaar brengen in een zich steeds meer
digitaliserende wereld. We willen een school zijn die mensen met elkaar
verbindt, die mensen verbindt met hun omgeving, die mensen verbindt met
deze en de virtuele wereld.

Verbinding

We moedigen onze leerlingen aan om op te komen voor hun eigen mening
en deze te staven met stevig onderbouwde argumenten. Uiteraard bieden
we jullie de nodige ondersteuning in de zoektocht naar die argumenten.
Daarnaast vinden we het heel belangrijk dat we jullie leren om respect op te
brengen voor de mening van anderen en op die manier open te staan voor
ieders talenten.
Respectvol met elkaar en met de wereld omgaan, is namelijk een uitstekende
basis voor het eigen leren, zowel individueel als in groep
Via projecten gaan we vakdoorbrekend aan de slag. Het overschrijden van
studiedomeinen accentueren we hier graag zodat dit jullie stimuleert om
van alle studiedomeinen te proeven. Een verdere studiekeuze is op deze
manier niet enkel gebaseerd op veronderstellingen, maar zal doordacht en
ervaringsgericht gemaakt worden.

Respect

Autonomie
Stimulerend

Creativiteit

De eigenheid van methode

Leerlingenraad
+ stuurgroep

Freinettechnieken
in de
taalvakken

•
•
•
•

Vrije teksten
Wekelijkse actuaronde
(Klas)correspondentie
Projecten

(klasoverschrijfend en/of vakoverschrijdend
en/of buiten de school )

Talentenjacht 2019 affiche!
Talentenjacht is de jaarlijkse theatervoorstelling van leerlingen
van Atheneum De Ring, Campus Redingenhof en De Wijnpers. Ze
combineert theater, dans, muziek met decorbouw, haarstyling,
make-up, kostuumontwerp en nog veel meer...

Je kan je stem laten horen in het LOL (een bruisend leerlingenoverleg van de
1ste graad methode). Dit als opstap naar de grote leerlingenraad van de school.
Ook de rol van de ouders is in deze onderwijsvorm een meerwaarde. Sommige
ouders dragen mee een project terwijl anderen in de stuurgroep zorgen voor
de verdere uitbouw van het methodeonderwijs. Elke ouder is welkom op de
deelgroepen waar hun inbreng wordt gewaardeerd.

TALENTENJACHT 2019

GEKNIPT?
HAIR
Aff
es
in Rome

• Woord- en sociale rapporten
• Zelfevaluatie: Hoe schat ik mezelf in?

Projecten

Wekelijks zal er heel wat bijgeleerd worden door het “te doen”.
Ondernemen, participeren, zichzelf openstellen voor input, …
Projectwerking om leerinhouden te verwerken past volledig in het kader
van ervaringsgericht leren. In plaats van enkele weken per jaar in te
zetten op projectwerking, zullen we elke week vakoverschrijdend te
werk gaan om projecten tot een goed einde te brengen.

MINNEPOORT
Woe 3 april - 20.00
Do 4 april - 20.00
Vrij 5 april - 20.00
Za 6 april - 19.00

Wat leeft er in de klas? Hoe krijg ik mijn opdrachten en to do’s
gepland? Spendeer ik wel voldoende tijd aan mijn vakken met
werkpunten? Hoe beslis ik mee over welke thema’s we zelf
projecten mogen realiseren?

Participatie
+ planning

Tijdens het planningsmoment dat enkele ochtenden per week
ingericht wordt, leer je open en respectvol te communiceren
met elkaar. Op die manier kan er probleemoplossend gewerkt
worden.

KAARTEN
Fnac
Secretariaten atheneum
Talentenjacht.kaleuven@gmail.com

Talentenjacht 2019, de 47ste editie, is van start gegaan.
De titel? Geknipt? AffHAIRes in Rome.
Verhaallijn? Kom deze zelf ontdekken net voor de paasvakantie.

Hopelijk
tot binnenkort!

