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Wie is wie? 

 

 

Waarvoor kan mijn kind terecht bij de leerlingenbegeleiding? 

Studiebegeleiding: evaluatie van resultaten en studie-inzet, studiemethode-begeleiding, 

studietips, examenplanning, …  
Socio-emotionele begeleiding: sommige leerlingen hebben het al eens moeilijk, thuis of op 

school. De leerlingbegeleiding biedt een luisterend oor, gaat in gesprek en verwijst door 

naar CLB indien nodig. 
 
Studiekeuze: in de loop van het schooljaar organiseert de school een studiekeuzebeurs 

voor de leerlingen van het tweede en het vierde jaar. Er is ook een infosessie rond 



studiekeuze door het CLB. Leerlingen kunnen ook terecht bij de leerlingbegeleiding voor 

een individueel gesprek en advies. Voor de laatstejaars stippelen wij een uitgebreid 

parcours uit om hen te begeleiden in hun studiekeuze naar het hoger onderwijs. 

 

Waarvoor kan ik terecht op het leerlingensecretariaat? 

De medewerkers van het leerlingensecretariaat staan mee in voor de administratieve 

werking van onze school. Zij kijken na welke leerlingen afwezig zijn, nemen contact op 

met de ouders, verzorgen onze avondstudie, luisteren naar de kleine en minder kleine 

problemen waarmee onze leerlingen bij hen komen aankloppen. 
 

Waarvoor kan ik terecht op het economaat? 

Mevrouw Blancquaert is de verantwoordelijke van het economaat. Hier kan je terecht voor 

volgende zaken: 

• huren locker (15 euro + 10 euro waarborg) 

• T-shirt lichamelijke opvoeding (10 euro) 

• vragen over je schoolfactuur  

• alle vragen van financiële aard 

 

Is de school gemakkelijk bereikbaar? 
Trein: Mortsel – Oude God bevindt zich op 10 minuten wandelen van onze school.  

Tram: Lijn 7 of 15 halte Gemeenteplein Mortsel. 

Bus: lijn 51, 52, 53, 91 of 92 hebben haltes in de vlak voor de school.  

Fiets: Fietsostrade Mechelen-Antwerpen. Vanuit Kontich-Lint fiets je op 20 minuten naar 

onze school. 

Hoeveel leerlingen zitten er in een klas? 
In ASO richtingen zitten er maximum 24 leerlingen in een klas. 
In TSO richtingen zitten er maximum 16 leerlingen in een klas. 

Hoeveel klassen zijn er in het 1ste jaar? 
Er zijn 8 klassen in het eerste jaar. 

Welke studierichtingen zijn er in het 1ste jaar? 
Alle leerlingen vormen de basisvorming in 1A en kunnen kiezen tussen 3 uur Latijn of 3 

uur module waarbij elke module gedurende 5 weken aan bod komt. 

Modules: Techniek, Wetenschappen, Sport, Artistieke expressie, ICT en programmeren. 

Welke levensbeschouwingen kan ik volgen?  
 

In het gemeenschapsonderwijs heb je keuze uit zeven verschillende levensbeschouwingen. Deze zijn 

respectievelijk 1. Niet-Confessionele Zedenleer, 2. Rooms-Katholieke Godsdienst, 3 Islam, 4 

Protestants-evangelische godsdienst, 5.Orthodoxe godsdienst, 6. Anglicaanse godsdienst, 7 

Israëlitische godsdienst 

http://pegosite.be/index.php/leerplannen-handr
http://www.orthodoxonderwijs.be/documenten
http://www.anglicaneducation.org/#%21syllabus/c20r3


Wat is Burgerschap? 
In het vak burgerschap gaan we opzoek naar wat het juist is om een actieve, positieve 

burger te zijn in onze maatschappij. Hier leren en praten de leerlingen over 

maatschappelijke thema's zoals: keuzes maken, samenleven, regels, omgaan met 

diversiteit... 

Wat is flexitijd? 
Tijdens deze 2 blokuren werken 2 klassen onder begeleiding van 3 leerkrachten aan 

projecten waarbij er aandacht is voor remediëren of verdiepen. Ze werken in een ruim 

lokaal met verplaatsbaar materiaal zodat de ruimte kan ingericht worden naar wens om 

te werken in groepjes of op laptops. Tijdens de flexitijd wordt onder meer gewerkt aan de 

transversale doelen zoals sociaal-relationele competenties, mediawijsheid en digitale 

competentie, creativiteit, samenwerken… 

Hoe ziet jullie dagindeling eruit? 
 

1ste lesuur:    8.20-9.10 

2de lesuur:    9.10-10.00 

3de lesuur:    10.00-10.50 

Pauze 

4de lesuur:   11.10-12.00 

5de lesuur of middagpauze  12.00-12.50  

6de lesuur of middagpauze  13.00-13.50 

7de lesuur:    13.50-14.40 

8ste lesuur:    14.40-15.30 

9de lesuur:    15.30-16.20 

 

Leerlingen worden verwacht om tijdig aanwezig te zijn op school (5 min. voor het 

belsignaal) 

 

Waarom kies ik voor het KAM? 

GO! Atheneum Mortsel is een open school met een ruim aanbod aan 

studierichtingen waarin iedere leerling zichzelf kan zijn. 
 
We hechten niet alleen belang aan resultaten en kennis, maar ook aan het welbevinden 

van onze leerlingen. Onze school vormt een sociaal kader, een mini leefgemeenschap 

waar leerlingen leren hoe ze zich in bepaalde situaties moeten gedragen, hoe ze correct 

en respectvol met anderen omgaan zonder hun eigen identiteit te verliezen. 
 
Andere troeven die door ouders en leerlingen worden aangehaald om voor onze school 

te kiezen zijn: een warme school, een consequent tuchtbeleid,  Engels vanaf het 1ste 

middelbaar, de keuze van levensbeschouwing, flexitijd in de eerste graad, 

burgerschap… 

 

Wat is Coach en Co en leren in werkelijkheid? 
Leren in werkelijkheid = werkelijk leren 

 

Ons onderwijsproject is zo opgevat dat leerlingen beleven wat ze leren. Ze zien dat hun 

leerstof overeenkomt met de dagelijkse werkelijkheid. Dit gebeurt niet alleen door een 



uitstap of activiteiten maar ook door ontdekkend leren in verschillende vakken. Bedoeling 

van dit alles is dat leerlingen vragen stellen, echt willen begrijpen en kunnen toepassen. 
 

Onze leerlingen worden omringd. Wie voor ons kiest, kiest voor schoollopen in een 
omgeving met een open communicatie. Je kiest voor leerkrachten waarmee zaken 
bespreekbaar zijn en ook naar je willen luisteren. 

 

Via Coach & Co helpen wij je bewust te worden van je vaardigheden en talenten en wat 

je er mee kan aanvangen. Op onze school kun je heel wat bagage verzamelen die nuttig 

is voor jouw toekomst. Maar dat vraagt ook om discipline, doorzettingsvermogen en 

zelfstandigheid. Het is immers jouw leertraject. Leren is ervaren hoe je zelf, samen met 

ons, vorm kunt geven aan je toekomst. 

 

Wanneer kan ik inschrijven? 

Vanaf maandag 8 maart (9u) tot en met vrijdag 26 maart (12u) kan je digitaal 

aanmelden via het “aanmeldingsplatform SO Zuidrand”. Haast is niet nodig: het moment 

waarop je aanmeldt heeft geen effect op de rangschikking, zolang het maar binnen deze 

periode gebeurt.  

Op woensdag 21 april worden de tickets toegewezen en verneem je hiervan via mail het 

resultaat.  

 

Vanaf 24 april kan je inschrijven: alle info vind je op onze website www.kamortsel.be 

 

Voor de inschrijving breng je de identiteitskaart mee van de leerling.  

 

Organiseren jullie ook een infoavond voor ouders van nieuwe 

leerlingen? 

Ja, wij organiseren een infoavond begin september. Op deze avond kunnen ouders 

kennismaken met de klassenleraar en wordt de praktische werking van de school uitgelegd. 

Wat is de prijs van een boekenpakket? 

Wij werken samen met Studieshop. Je kan hier zelf je boekenpakket bestellen dat thuis 

geleverd wordt. De prijs kan verschillen per studierichting.  

De prijzen voor de boeken variëren van 100 euro tot 210 euro.  Naast de boeken, wordt 

er nog een factuur opgemaakt voor de agenda, examenpapier, kopieën… 

Wanneer krijg ik een schoolfactuur? 

In december en mei krijg je een afrekening van de gemaakte kosten en uitstappen voor 

die periode. 

De kosten van de GWP worden gespreid over verschillende schijven tussen oktober en 

maart, afhankelijk van het bedrag. 

Welke schoolbenodigdheden dien ik aan te kopen? 

Tijdens je inschrijving krijg je een lijst met de schoolbenodigdheden. 

Is er een fietsenstalling voorzien? 
 

http://www.kamortsel.be/


Je kan gemakkelijk met de fiets naar school komen. Je kan hem op slot achterlaten in de 

fietsenkelder (ingang Molenlei). De leerlingen van het 5de en 6de jaar plaatsen hun fiets 

of brommer op het parkeerterrein van de school in de daartoe voorziene stalling. 

Hoeveel leerlingen en leerkrachten zijn er op het KAM? 

Een 100-tal leerkrachten en 7 administratieve medewerkers zetten zich dagelijks in om 

ongeveer 940 leerlingen op te vangen en te begeleiden doorheen hun leerproces. Dat 

maakt het KAM een middelgrote school wat heel wat voordelen inhoudt: leerkrachten en 

leerlingen kennen elkaar goed, elke leerling krijgt de nodige aandacht, individuele 

begeleiding is mogelijk en er heerst een gemoedelijke sfeer. 

Wat is een GWP? 

GWP staat voor Geïntegreerde Werkperiode en omvat uitstappen van meer dan één 

schooldag, met extra activiteiten die een pedagogisch en opvoedend karakter hebben. 
 
Tijdens deze GWP komen ook de volgende vakoverschrijdende eindtermen meer 

dan eens aan bod: creativiteit, doorzettingsvermogen, esthetische bekwaamheid, 

exploreren, kritisch denken, initiatief, samenwerken, zelfredzaamheid, veiligheid, 

omgangsvormen… 

 

1ste jaar: Company Fun Fair en Globaland op school (www.crossyourborders.nl) 

2de jaar: Zeeland 

3de jaar: project op school 

4de jaar: Londen (of alternatief) 

5de jaar: uitstap Westhoek, Brussel, toneel, ... 

6de jaar: eindejaarsreis Berlijn 

 

Hebben jullie ook een sportdag? 

Elk schooljaar organiseren de leerkrachten LO een sportdag. 

Enkele voorbeelden van activiteiten zijn: trampolinepark, indoorskiën, surfen, Lilse Bergen, 

Airzone Kontich, hindernissenparcours… 
 

Waar vind ik het schoolreglement en de leefregels? 
Je kan een digitale versie van het schoolreglement terugvinden op onze website. De 

belangrijkste leefregels staan ook vooraan in de agenda. 
 

Wat als mijn zoon of dochter ’s morgens te laat op school is? 

Leerlingen moeten 5 minuten voor het belsignaal op school aanwezig zijn. Als je toch te 

laat komt, meld je dan op het secretariaat voor je naar de klas gaat. Indien je zonder 

geldige reden te laat komt krijg je 1x per semester een joker, bij veelvuldig te laat komen 

dien je dezelfde dag een uur na te blijven. Je ouders worden dan telefonisch op de hoogte 

gebracht. 
 

Hoe ziet jullie schoolagenda eruit? 

We werken met een digitale agenda via smartschool waar zowel leerlingen als ouders de 

lessen en taken kunnen zien. Leerlingen krijgen ook een papieren planagenda.  



 
De planagenda dient ook als communicatiemiddel tussen ouders en school. Op de gele 

pagina’s vooraan vind je de afwezigheidsbriefjes, plaats voor nota’s en algemene 

communicatie. 
 

Wanneer krijgen de leerlingen een rapport? 

We werken met een digitaal rapport dat ouders altijd kunnen raadplegen via 

smartschool. We werken met een voortschrijdend cijfer.  

 

Er is een tussentijdse evaluatie in oktober, november, februari/maart en mei. In 

december en juni krijgen de leerlingen een rapport na de examens. Op het einde van het 

schooljaar krijgen de leerlingen een rapport met de examenresultaten van december en 

juni en het definitieve cijfer voor dagelijks werk. 

 

Wanneer is het oudercontact? 
Er zijn oudercontacten in oktober, december, maart en juni. We werken steeds op afspraak. 

Deze afspraken kan u zelf inplannen via de co-account van smartschool. U wordt via 

smartschool op de hoogte gebracht van de praktische regelingen omtrent de 

oudercontacten. Voor dringende zaken kan U buiten deze momenten steeds terecht bij het 

directieteam. 
 

Moeten kinderen verplicht op school eten? 

Leerlingen van de 1ste graad lunchen in principe op school. Indien de ouders toestemming 

geven mogen zijn thuis of bij familie gaan eten. Vanaf de 2de graad mogen leerlingen, mits 

toestemming van hun ouders, buiten de school de middagpauze doorbrengen. Dit maken 

we duidelijk door middel van een groene of rode bol op hun studentenpas. 

Welke lunchmogelijkheden zijn er? 

Er zijn drie mogelijkheden: een eigen lunchpakket, soep of een volledige warme 

maaltijd  
De kostprijs voor een warme maaltijd op school bedraagt 6,00 euro. Een maaltijd bestaat 

steeds uit soep, een hoofdgerecht en een dessert.  
Indien je enkel soep wil voor bij de boterhammen, kost dit 1,00 euro per dag. 

 

Indien uw zoon/dochter warme maaltijden gebruikt op school, dan zal u hiervoor 

maandelijks een afrekening krijgen. Deze wordt opgemaakt begin van de maand. 

Welke kledij moet mijn kind dragen tijdens de lessen L.O.? 

Een sport T-shirt met het logo van de school, een donkere short of legging, 2 paar 

sportschoenen waarvan 1 met fluoveters (verplicht) om het onderscheid te maken tussen 

binnen- en buitenschoeisel.  
 

Hoe zien de eerste dagen van het schooljaar eruit? 

De eerste 2 schooldagen zijn onthaaldagen. We organiseren dan onder meer 

kennismakingsactiviteiten en een schoolzoektocht zodat de leerlingen elkaar, de 

leerkrachten en de school beter leren kennen. 
 



Verder wordt er al aandacht besteed aan het gebruik van smartschool, worden er 

klasafspraken gemaakt en worden de leefregels uitgelegd en ‘leren leren’ tips 

meegegeven. De leerlingen krijgen ook een overzicht van de benodigdheden voor de 

eerste lessen van alle vakken en een voorlopig lessenrooster. 
 
Zo kunnen we op de derde dag vlot van start gaan met de eigenlijke lessen. 
 
 

 


