
Tienerschool Bree

Maak je dromen sneller & succesvoller waar 
Leerlingen van 10 tot 14 jaar maken heel wat veranderingen door. Als prille tieners hebben ze daarbij 
nood aan een goede omkadering die hen stapsgewijs meer zelfstandigheid bijbrengt. De Tienerschool 
biedt daartoe een uitgelezen kans. Een team van enthousiaste expert-leerkrachten begeleidt de leerlingen 
intensief gedurende 4 jaren en volgt hen persoonlijk op. Op die manier leren ze hun passies, talenten en 
interesses kennen en kunnen ze een doordachte studiekeuze maken. Met zelfvertrouwen en een rugzak vol 
bouwstenen en groeiblokjes, verlaat het kind op 14 jaar de tienerschool en zet zijn reis onmiddellijk verder 
in het derde leerjaar van het secundair onderwijs. 

Meer weten over tienerschool in GO! Atheneum Bree?  

Stuur een mail naar info@goatheneumbree.be  
of kom vrijblijvend langs voor meer informatie.

Atheneum Bree - Millenstraat 14 - 3690 Bree - T 089 46 16 22 | T 0476 31 45 51
E-mail: info@goatheneumbree.be | www.goatheneumbree.be 



GROOT DROMEN VEREIST 
ALLE BOUWSTENEN

Iedereen kent nog zijn legoblokjes van vroeger. Hoe meer 
blokjes je had, hoe grootser je kon bouwen. Dat geldt ook voor 

jou! Hoe meer aandacht voor je educatieve vorming en persoonlijke 
groei, hoe meer bouwstenen jij in handen hebt om je toekomst vorm 
te geven. Die aandacht geeft Atheneum Bree. Je krijgt groeigerichte 

feedback. Er is tijd om iets extra in te oefenen. Je ontwikkelt 
zelfinzicht en discipline. Plus levenslust, leergierigheid en de 

motivatie om het maximale uit jezelf te halen. Met al 
die bouwstenen op zak kan jij groot dromen! 

  
GROEI-BLOKJES ZIJN  

ONMISBAAR
Terug naar vroeger: naast alle blokjes, had je ook 

verschillende vormen nodig om je droom perfect te 
kunnen bouwen. Atheneum Bree vertaalt het als volgt: je hebt 

educatieve bouwstenen én persoonlijke groei-stenen nodig. Met 
die laatsten ontwikkel jij doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen, 
leergierigheid, enzovoort. Het bouwen aan persoonlijke groei is 

cruciaal om een evenwichtige persoon te worden die zijn 
toekomstdroom weet waar te maken.

JIJ BENT JE EIGEN BOUWHEER
Het doel van leren? Beter worden. Een stap verder 

geraken kan alleen als je wéét wat je fout doet. Het 
traditionele onderwijssysteem focust hier niet op, want hé, je 

hebt een 7 op 10.  Maar wat deed je verkeerd waardoor het niet 
een 10 is?! Leren hééft geen eindpunt. Leren is een proces. Het gaat 
altijd verder. Dit vraagt om een actieve en gemotiveerde houding. 

En het nemen van verantwoordelijkheid. Jij stuurt, in overleg met je 
leerkracht, je leerproces. Je reflecteert keer op keer. Je bouwt als het 

ware dag in dag uit aan jezelf. Hierdoor benut je je cognitieve 
vermogens optimaal en ontwikkel je een positief zelfbeeld.

DUIDELIJKE FEEDBACK
Atheneum Bree werkt met een 

doelenrapport per leerling. Het is een overzicht 
van welke objectieven je al wel en nog niet hebt gehaald. 

En vooral: wat & hoe je moet bijsturen. De leerkracht overlegt 
met jou. Hij is je coach. Net als in topsport. Je wilt steeds 

beter worden. Dat kan alleen als we het leren benaderen als een 
persoonlijke uitdaging. Jouw ontwikkeling optimaliseren, daar 

gaat het om. Dat is ook wat de Kim Clijsters-academy, partner 
van atheneum Bree, nastreeft. Een wedstrijd op punten winnen 

betekent niet altijd dat er een goede wedstrijd is gespeeld, 
toch? Punten zeggen weinig. Feedback tilt je naar een 

hoger niveau.

 


