DIPLOMA SECUNDAIR,
MAAR NOG NIET KLAAR
VOOR HOGERE STUDIES?
Ga voor de BIJZONDER WETENSCHAPPELIJKE VORMING
van De Passer en Atheneum Brugge
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DIPLOMA:
CHECK!
WAT NU?

BEGIN NIET MET
ACHTERSTAND,
MAAR MET EEN
STREEPJE VOOR.
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1. Zet al je wetenschappelijke vaardigheden
op scherp voor je
naar het hoger gaat

Bereid je voor op je hogere studies
met een wetenschappelijke inslag
door je in te schrijven voor een zevende jaar
BIJZONDERE WETENSCHAPPELIJKE VORMING.
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Door de unieke ONLINE BEGELEIDING wordt het
aantal contacturen waarvoor je je moet verplaatsen naar
school MINIMAAL gehouden en worden deze lestijden
EFFICIËNT ingezet om je de essentiële vakinhouden van
wiskunde, chemie, fysica en biologie uit het middelbaar
overzichtelijk aan te bieden.
Bovendien staat die dag ook LABOWERK op het
programma om je voor te bereiden op typische practica.
In de ONLINE omgeving kan je dan op basis van je
voorkennis op je EIGEN TEMPO deze leerstof bijwerken
of juist uitdiepen.

2. All-round wetenschappelijke scholing
(wiskunde, fysica,
chemie en biologie)
3. Persoonlijke
begeleiding
4. Maatwerk i.f.v.
de hogerestudieambities

Je wordt op deze manier niet onmiddellijk
voor de leeuwen geworpen in de grote
aula’s van het hoger onderwijs.
Tegelijkertijd ben je wel grotendeels
BEVRIJD van het strakke ritme van de
middelbare schoolbel.
Via de DIGITALE LEEROMGEVING kan je
je lesvrije dagen FLEXIBEL indelen en op
de tijden in de week werken voor school
als dat jou uitkomt.
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5. Proef van
hoger onderwijs
ZONDER INZET
van studiepunten

Om het attest van het zevende jaar te
behalen is het nodig om te voldoen aan
de specifieke LEERPLANDOELEN.

6. Leer zelfstandig
werken en studeren
a.d.h.v. ons nieuwe
zelfstudietraject

Vat hogere studies aan met een flinke
portie zelfvertrouwen en voorkennis. 7BWV
is het ideale OPSTAPJE naar jouw gekozen
hogere studierichting.

De Passer en Atheneum Brugge

BIJZONDER

WETENSCHAPPELIJKE

VORMING

WORD STERKER IN
WISKUNDE, CHEMIE EN FYSICA
EN NAAR KEUZE BIOLOGIE OF
ZELFREDZAAMHEID

HOE WE JOU
DAARBIJ HELPEN?
Via afstandsonderwijs zorgen we ervoor
dat je leert zelfstandig werken. Je krijgt fysiek
les op woensdag in een van beide scholen. Via
testdagen en coaching zorgen we ervoor dat je
ten volle wordt ondersteund. Deze opleiding

INTERESSE? Stuur ons een
mailtje via onthaal@depasser.be
of info@atheneumbrugge.be

geeft je veel vrijheid, en dus ook een degelijke
verantwoordelijkheid.

