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Mag ik u voorstellen … KA Beveren! 

Een groene oase in het centrum van Beveren, vlakbij het 

sportcentrum, het zwembad, CC Ter Veste en het stadion 

van KSK Beveren. 

Al onze afdelingen scoorden goed tijdens de doorlichting 

(dec. 09). Informatica, sport, projectwerk, wetenschappen, 

talen, verkoop, verzorging, houtbewerking … we zijn een 

school met een vernieuwend aanbod, optimaal afgestemd 

op vervolgstudies en op de arbeidsmarkt. 

We streven naar een strikt beleid, op basis van regels en 

afspraken in overleg met leerkrachten, leerlingen, vrienden-

kring en oudercomité. Alle scholen werken met officiële 

leerplannen en met gediplomeerde leerkrachten. De school-

cultuur maakt dus ‘t verschil. 

Het welbevinden van onze jonge mensen ligt ons nauw aan 

‘t hart. We steunen onze leerlingen zoveel mogelijk in hun 

leer– en vormingsproces maar vragen van hen ook engage-

ment, doorzettingsvermogen, inzet en respect voor het hele 

schoolteam. 

We hebben veel aandacht voor sport en creativiteit, omdat 

dit de totale persoonlijkheidsontwikkeling ten goede komt, 

de motivatie van de leerlingen verhoogt en  hen stimuleert 

om een volwaardig diploma te halen. 

Onze gebouwen zijn uitgerust met een netwerk van compu-

ters, wat vlotte en moderne communicatie tussen school en 

ouders mogelijk maakt. De nieuwbouw vordert goed en er 

zijn uitbreidingsplannen … 

Stap je mee in ons project? Je bent van harte welkom! 

Directeur Flor Van Gheem 

Beste, 

Nieuwe sportrichting: 

 

Badminton 

 

Vanaf 1 september 2011 

Vanaf het komend schooljaar kan jij je 

inschrijven voor de unieke studierichting. 1A 

met keuze 4u Badminton, waarna er 

doorstromingsmogelijkheid is naar ASO of  naar 

TSO. 

 

De bedoeling is, dat de leerlingen een 

volwaardig diploma behalen en toch hun 

lievelingssport badminton beoefenen: 

 

4u/week in ASO 

8u/week in TSO 

 

Lessentabellen: zie binnenin de folder 

of 

www.kabeveren.net/brochure 

Gemeenschapsonderwijs 

Schoolgroep 17 Koninklijk Atheneum Beveren 
 

Een eigentijdse kijk op onderwijs 
 

Diensten en voorzieningen 

• Elke middag keuze warme maaltijden of broodjes 

• Alle leerlingen kunnen schoolboeken lenen via het 

boekenfonds (Rek. 751-2017446-80). De huurprijs is 

afhankelijk van de studierichting. 

• Gebruik van internet en elektronische leeromgeving 

(moodle) 

• Elke leerling 1A een netbook! 

• Leerlingenbegeleiding, huiswerkklassen en inhaal-

lessen door de leerkrachten. 

• Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)  

tel 03 776 02 16 of 03 776 37 98 

• Elke speeltijd gevarieerd sportaanbod: Voetbal, Bas-

ketbal, Tafeltennis, Dans … 

 

Lesuren 

8.40u—12u15u 

13.05—15.45u of 16u35 



 

 

Weekprogramma 

De totale belasting voor de leerlingen is af-

hankelijk van hun jaarprogramma en van de 

individuele spelersprofielen.  

 

Alle doelstellingen zullen gepast aan bod ko-

men en dit op maat van elke leerling.  

 

Footwork en racketvaardigheid is fundamen-

teel en zal basis zijn in een weekprogramma 

in combinatie met alle andere doelstellin-

gen.   

 

 

Inlichtingen 

pietermertens@kabeveren.net 

info@kabeveren.net 

 

Eerste Leerjaar A 

Godsdienst/Zedenleer 2 

Nederlands 5 

Frans 5 

Engels 2 

Geschiedenis 1 

Aardrijkskunde 2 

Wiskunde 6 

Natuurwetenschappen 1 

Plastische Opvoeding 1 

Lichamelijke Opvoeding 2 

Techniek 2 

Muzikale Opvoeding 1 

Keuzegedeelte  

Badminton 4 

Tweede Leerjaar  

 2MO 2HA 

Godsdienst/Zedenleer 2 2 

Nederlands 5 5 

Frans 3 3 

Engels 2 2 

Geschiedenis 2 2 

Aardrijkskunde 1 2 

Wiskunde 4 4 

Fysica 1 1 

Biologie 1 1 

Plastische Opvoeding 1 1 

Lichamelijke Opvoeding 2 2 

Techniek 2 2 

Economie 2 - 

Handel - 4 

WW Biologie 1 - 

WW Fysica 1 - 

Keuzegedeelte: 

Badminton 4 4 

 

 

Accommodatie 

Voor de badmintonlessen gaan door in de 

sporthal van Beveren. 

 

Lesgever 

De lessen staan onder leiding van leerkracht 

Pieter Mertens, Trainer A. 

 

Doelstellingen 

• Techniek enkel -en dubbelspel 

• Tactisch inzicht 

• Looptechniek enkel en dubbel 

• Conditie 

• Mentale ontwikkeling 

 

BADMINTON 

 

IETS VOOR 

JOU? 


