
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De toekomst is van mij! 
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WELKOMSTWOORD 
 

Geachte ouders 

Beste leerling 

 
 

Voor u ligt de infobrochure van Nikola Tesla middenschool. Wij hopen u hiermee wegwijs te maken in onze school. Met deze 

brochure proberen wij u een beeld te geven van de werking, structuur en organisatie van de school. Daarnaast kunt u er ook 

heel wat praktische informatie in vinden. 

 
Aanwakkeren van leerbereidheid en stimuleren van de intrinsieke leermotivatie is de leidraad. Op didactisch vlak 

wordt vertrokken van de leermotivatie van de leerlingen zelf. Het “zelf toekomst willen maken” ligt grotendeels bij de 

motivatie en de leerbereidheid van de leerlingen. Er wordt niet alleen gewerkt met prikkelende onderwerpen, methodes 

en/of activiteiten. Ook het stellen van gepaste/haalbare uitdagingen en het aanbieden van (leer)structuur stimuleert 

de wil om maximaal je talenten te ontwikkelen. 

 
De ontwikkeling van een positieve persoonlijkheid die leidt tot zelfzekere (jonge) mensen, die hun talenten en hun 

zwaktes kennen en kunnen inzetten, behoort tot de identiteit van onze nieuwe middenschool. 

 
Tenslotte wordt gefocust op een grote verbondenheid tussen de leerkracht en leerlingen. Dit samen’werken’ zorgt voor een 

sterk leerklimaat. Het citaat van Nikola Tesla “De toekomst is van mij” is dan niet alleen een baseline van de school maar 

tevens  een  warme  en  stimulerende  uitdaging  voor  onze  leerlingen. 

 
Nikola Tesla middenschool staat open voor iedereen. 

Welkom op onze school! 

Het schoolteam 

Tilly Vannitsen (directeur), Jolanthe Paspont (leercoach) 
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SCHOOLVISIE: DE TOEKOMST IS VAN MIJ 
 

We vertrekken van de nieuwsgierigheid en verwondering van de leerling. Vertrouwen, vrijheid en zelfstandigheid geeft de leerling 
eigenaarschap over zijn leerproces. Allen spannen we ons in om alle capaciteiten en talenten die de leerling bezit naar boven te halen 
en maken  gebruik  van  de  motivatie  van  de  leerling.  Drie  grote  drijfveren  die  jongeren  motiveren  tot  leren:  autonomie  (ik  kan 
het zelf), verbondenheid (samen met medeleerlingen en leerkracht als coach streven naar hetzelfde doel), competenties (ik wordt 
aangesproken op wat ik al kan). 
 
De groei-mindset is de basis van ons onderwijs. Wij geloven in de kracht van fouten maken om te leren. Groeigesprekken helpen de leerlingen 
hun sterktes en verbeterpunten te benoemen en groeikansen te plannen, terwijl we proactief werken door aan de slag te gaan met 
executieve functies. 
 
Doelenrapporten bieden inzicht in de groei en maken verdere groei mogelijk. Differentiatie is de sleutel voor een op maat gemaakt 
groeitraject. Feed forward motiveert de leerlingen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Onze baseline? De 
toekomst is van mij! 
 

 
 

  
INSPIREREN EN MOTIVEREN 

Jongeren breed stimuleren tot  een  beste  versie  van  zichzelf. 
De leerstof  is  dezelfde als elke  andere  school  in het  secundair 
onderwijs,  maar  de  manier   van   leren   is   meer   zelfstandig en 
vertrekkend vanuit eigen ervaringen en belevingen. Zelf 
onderzoeken, zelf ervaren, zelf plannen, zelfdiscipline, zelf 
uitleggen, zelf ondernemen… 

 
 

 

VOEL JE BETROKKEN 
Leren doe je van elkaar, aan elkaar en met elkaar. De leerlingen 
denken mee hoe ze tot een goed resultaat kunnen komen. Ze 
nemen het leerproces zelf in  handen.  De  leraar  is  coach  van het 
leerproces van elke leerling. Een tussentijds leerling-contact 
(vergelijk met oudercontact maar dan met de leerling) verhoogt 
de betrokkenheid. 

 
 

 

ONDERZOEKENDE AANPAK IN PROJECTEN 
Tijdens STEM-tijd werken de leerlingen aan vakoverschrijdende 
projecten (wetenschappen, wiskunde, techniek). De 
onderzoekende aanpak is een effectieve manier om de motivatie 
van leerlingen voor wetenschappen, techniek en technologie te 
verhogen. Tijdens BUSINESS onderzoeken we hoe ondernemend je 
bent. Op een interactieve manier duiken we in de wereld van de 
economie. 

SUCCESERVARING  OPDOEN 
Breed stimuleren tot het beste van jezelf. We helpen de leerling 
zichzelf te ontdekken: wie ben ik, wat motiveert mij en waar zijn 
nog uitdagingen. De leerling haalt het maximale uit zichzelf. Dit 
volgen wij op in een doelenrapport. Het doelenrapport omvat zowel 
beoordelingen in woorden als in niveaus. 

 
 

 

LEREN OP MAAT 
Differentiatie is de wijze waarop leerkrachten met de verschillen 
tussen de leerlingen omgaan. Het doel is om alle leerlingen een 
bepaald niveau te laten behalen door te variëren. Na de klassikale 
instructie gaan  de leerlingen de  leerstof zelfstandig verwerken, 
zodat de leerkracht tijd heeft om de zwakke leerling verlengde 
instructie te geven. Voor de meer- en hoogbegaafde leerling is er 
verdiepingsleerstof. De klas wordt opgedeeld in drie niveaus: een 
minimumniveau, een basisniveau en een hoger niveau. 



CONTACTGEGEVENS EN GEOGRAFISCHE SITUERING 
 

NIKOLA TESLA MIDDENSCHOOL 
 

Daalstraat 4, 3630 Maasmechelen 
Tel. 089/73 93 45      vannitsen.tilly@scholengroep14.be    www.teslamiddenschool.be 
Volg ons ook op facebook. 

 
Graag willen wij ook benadrukken dat Nikola Tesla middenschool zeer vlot bereikbaar is voor wie met het openbaar 
vervoer komt. De school ligt op vijf minuten wandelafstand van het plein Eisden Dorp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSCHRIJVEN 
 

Tijdens het schooljaar zijn we bereikbaar tijdens de schooluren. In de zomervakantie is de school geopend tot en met 8 juli en vanaf 
17 augustus. Voor andere momenten kan er steeds telefonisch of via mail een afspraak gemaakt worden. 
Contactgegevens: Tilly Vannitsen - T 089/73 93 49 of vannitsen.tilly@scholengroep14.be 
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SCHOOLINFORMATIE 
 

  
 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vinden de lessen 
plaats van 08:15 u tot 11:45 u en vanaf 12:35 u tot 15:20 of 16:10 
(afhankelijk van de studierichting). 

 
Op woensdag vinden de lessen plaats van 8:15 u tot 11:45 u. 

 

 
 

De schoolkosten verschillen per studierichting.  De  eerste  dag van 
het schooljaar of bij inschrijving wordt een voorschot op de 
schoolkosten gevraagd. In het begin van het derde trimester 
wordt er een gedetailleerde afrekening opgemaakt. 

 

Schoolboeken, planningsdocumenten, werkbladen en cursussen 
krijgen de leerlingen van hun vakleerkrachten. Handboeken 
worden gehuurd. Werkschriften worden gekocht. Werk- en 
turnkledij worden via de verantwoordelijken bezorgd. 

 

 
Voor alle informatie en/of vragen omtrent schoolkosten kunt u 
terecht bij het facturatieteam. 
 
 
Persoonlijke spullen kunnen worden opgeborgen in een box in 
de klas. Op het einde van het schooljaar neem je deze box mee 
naar het volgende leerjaar. 

De schoolrefter is voor alle leerlingen toegankelijk. 
 

De leerlingen blijven over de middag verplicht op school, met 
uitzondering van leerlingen die binnen een straal van 3 km van 
de school wonen én toestemming van de ouders hebben om 
thuis te gaan eten. Deze leerlingen kunnen een middagpasje 
aanvragen. 

 
 

 

De school werkt met een digitale agenda (Smartschool). De 
leerlingen noteren taken en toetsen ook in een planningsagenda. 
Communicatie tussen de school en ouders (of de 
verantwoordelijken voor het kind) gebeurt via ons 
smartschoolplatform of via de planningsagenda. Ook kunnen de 
ouders en leerlingen onderling via dit kanaal communiceren. 

 
Daarnaast hechten we veel belang aan  persoonlijk  contact met 
de ouders. Het schoolteam is op elk moment van de dag 
bereikbaar. Meld je aan bij het onthaal. 

 

 

Formulieren voor busabonnement  kunnen  de  leerlingen  in 
de Lijn-winkel in orde brengen. Meer informatie kan bij het 
onthaal worden  aangevraagd. 

 
De school biedt extra ondersteuning aan bij het invullen van 
documenten. 

 
 

 

DAGINDELING MIDDAGPAUZE 

SCHOOLGELD EN SCHOOLBENODIGDHEDEN 

SCHOOLAGENDA - COMMUNICATIE 

SCHOOLBEWIJZEN 



SCHOOLWERKING 
 

WEL EEN UURROOSTER, GEEN VAK-KEURSLIJF 
De leerlingen hebben elk vak minimaal een aantal uren per week op een vast tijdstip. De begrenzing van het vak wordt 
samen met de verantwoordelijke vakleerkracht en de leercoach vastgelegd.  

 
VAKOVERSCHRIJDENDE PROJECTEN 
Projectwerk is vak-doorbrekend. Een centraal thema/probleem wordt bestudeerd  vanuit  meerdere  invalshoeken. Activerende 
werkvormen worden gebruikt. De focus ligt op sleutelvaardigheden. “Het echte leven speelt zich niet af in vakjes.”, prof. 
Kris Van den Branden. 

 
INSTRUCTIE EN STILLE WERKTIJDEN WORDEN GECOMBINEERD MET GECOACHTE WERKTIJD 
Voor  de  algemene  vakken  (  wiskunde,  moderne  talen,  natuurwetenschappen,  aardrijkskunde  en  geschiedenis)  is  het 
minimaal aantal lesuren opgesplitst in twee. Enerzijds zijn er lesuren ingericht als instructie en stille werktijd. In deze 
lessen wordt nieuwe leerstof aangeleerd en krijgen de leerlingen de tijd om op eigen niveau opdrachten en taken op   
te lossen. Anderzijds zijn er ook nog één of meerdere lesuren vrij voor gecoachte werktijd. Tijdens de lestijden 
Update/upgrade krijgen de leerlingen voor verschillende vakken opdrachten waar ze zelfstandig aan mogen werken. 

 
LEERKRACHT ALS COACH – LEERKRACHT ALS TEAMSPELER 
De leerkracht fungeert als coach. De leerkrachten zijn trajectbegeleiders die de leerlingen sturen in een door hen aangegeven 
richting. Leerlingen die op zoek zijn naar een extra uitdaging kunnen op deze manier ook extra geprikkeld worden. 
Co-teaching is samen lesgeven. ‘Meer handen in de klas’ is een effectieve strategie om beter om te gaan met de  diversiteit 
in de klas en meer inclusieve leeromgeving te creëren 

 
EEN RIJKE LEEROMGEVING ONDERSTEUNT ONS PEDAGOGISCH PROJECT 
Onze ruimte is opgedeeld in leerpleinen waar altijd leerkrachten aanwezig zijn. De ruimte is onderverdeeld in plekken 
waar leerlingen in kleinere groepen kunnen werken en waar instructie (lesmoment) en verwerking van de leerstof centraal 
staan. Overal zijn de juiste faciliteiten aanwezig om te leren, te ontspannen en te ontmoeten. 

 
MOTIVATIE 
Motivatie heeft een invloed op de effectieve leertijd en op het doorzettingsvermogen van de leerling. Het maakt positieve 
energie vrij voor leeractiviteiten en zorgt ervoor dat leerlingen bereid zijn te leren. Werken aan motivatie van leerlingen 
is een gezamenlijk opdracht, zowel van de leerkracht als van het gehele schoolteam. 

 
STUDIEBEKRACHTIGING 
Einde 1ste leerjaar 1ste graad A-stroom ontvangen de leerlingen en studiebekrachtiging met een goed onderbouwd advies 
voor elke leerling. 

Einde 2de leerjaar 1ste graad B-stroom ontvangen de leerlingen een studiebekrachtiging met goed onderbouwd advies 
voor elke leerling. 

 
 

OUDERCONTACT  EN  RAPPORTEN 
 

RAPPORT 
 

De leerlingen krijgen vijfmaal per jaar een rapport. Telkens wordt er een oudercontact gepland. U wordt hiervan op de 
hoogte gebracht per brief en via een sticker in de schoolagenda. Tijdens het oudercontact krijgt u de kans om met alle 
leerkrachten van uw zoon/dochter te spreken. 

 
De leerling wordt  uitgenodigd  op  een  persoonlijk  leerling-contact  met  de  leercoach.  We  helpen  de  leerling reflecteren 
over wie hij is, wat hem motiveert en waar nog uitdagingen liggen. We moedigen de leerling aan na te denken over 
hoe hij het maximale uit zichzelf kan halen. We volgen dit samen op in het doelenrapport/ leerlingendossier. 
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OPLEIDINGEN 
 

  
  

 

 
 
 

  
 

  

          
1ste leerjaar B-stroom VAKKEN 

 

Levensbeschouwing 2 

Lichamelijke opvoeding 2 

Expressie 2 

Taal en cultuur: 
     Nederlands 
     Frans 
     Engels 
     Geschiedenis 
     Actief Burgerschap - welzijn 
 

5 

2 

1 

1 

1 

STEM: 
     Natuurwetenschappen 
     Wiskunde 
     Techniek 
     Aardrijkskunde 
 
 

1 

4 

5 

1 

Update/upgrade 1 

Module STEM of Business 4 

 
   1ste leerjaar A-stroom VAKKEN 

 

    Levensbeschouwing 2 

Lichamelijke opvoeding 2 

Expressie 1 

Taal en cultuur: 
     Nederlands 
     Frans 
     Engels 
     Geschiedenis 
     Actief Burgerschap - welzijn 
 

4 

4 

2 

2 

1 

STEM: 
     Natuurwetenschappen 
     Wiskunde 
     Techniek 
     Aardrijkskunde 
 
 

1 

4 

2 

2 

Update/upgrade 1 

Module STEM of Business 4 

1STE  LEERJAAR A-STROOM 1STE  LEERJAAR B-STROOM 

2DE   LEERJAAR A-STROOM 2DE  LEERJAAR B-STROOM = BVL 

  

 
STEM wetenschappen - doordacht denken en doen 
Stel je jezelf wel eens de vraag hoe een natuurfenomeen of een 
toestel werkt; experimenteer je graag zelf; wil je echt je eigen 
uitvinding maken ... dan zit je goed in deze studierichting. 
Vervolgstudies zijn: 'Science and Engineering', 
'Elektromechanische technieken'. 

 
 

Moderne talen - wetenschappen 
De basisoptie wil de leerlingen motiveren en inspireren voor 
de boeiende wereld van werken met en aan taal en 
wetenschappen. De leerling zal onderzoekend vaststellen dat 
Nederlands en andere talen met elkaar verbonden zijn. Naast 
de goesting in taal, zal de leerling zijn talenten ontdekken 
binnen een meer wetenschappelijke insteek. Hierbij staan 
het leren onderzoeken en het onderzoekend leren centraal.  

 

  

STEM technieken - 10 lestijden - doordacht doen en denken 
Stel je jezelf wel eens de vraag hoe een toestel werkt; steek je 
graag zelf de handen uit de mouwen; wil je echt je eigen 
uitvinding maken.... dan zit je goed in deze studierichting. 
Vervolgstudies zijn: 'Bouw', 'Elektriciteit', 'Mechanica', 
'Schilderen en decoratie'. 

 
 

Maatschappij en Welzijn - 5 lestijden 
Economie en organisatie - 5 lestijden 
De optie 'maatschappij en welzijn' richt zich vooral op de 
leerlingen die sociaal voelend zijn. In de lessen van 'economie 
en organisatie' ligt de nadruk op concrete taken en opdrachten 
binnen ondernemingen en organisaties. 
Vervolgstudies zijn: 'Zorg en welzijn', 'Organisatie en logistiek'. 

 



 
 

Opleidingen met oog voor wetenschap en techniek 

Overzicht van ons STUDIEAANBOD SECUNDAIR ONDERWIJS 
De tabel werd opgesteld volgens de nieuwe indeling in domeinen die werd goedgekeurd door de Vlaamse regering in het kader

van de vernieuwing van het secundair onderwijs 

GO! NIKOLA TESLA MIDDENSCHOOL (eerste graad) 

Geïntegreerd onderwijs op basis van het MAX-model 

  

DOORSTROOM ARBEIDSMARKTGERICHT 

 
 

1A met extra uitdaging: 
- STEM - techniek  
- business 

2A STEM - Wetenschappen  

 
 

1B met theorie geïntegreerd in de praktijklessen 
Vakken worden geclusterd om zo de leerstof aan te bieden in 
projecten 

 
 

2B STEM-technieken 
  

 

2A Moderne talen - Wetenschappen 
2B Economie en Organisatie – Maatschappij en Welzijn 



 

GO! MAXwell (tweede en derde graad) 

 
Samen Leren Samen Leven 

 
DRIE DOMEINEN 
(2de en 3de graad, 
7de specialisatiejaar) 

 

FINALITEIT DOORSTROOM 
(Verder studeren) 

 

DUBBELE FINALITEIT 
(Verder studeren of werken) 

 
FINALITEIT 
ARBEIDSMARKTGERICHT 
(Werken) 

 
 

STEM 
 
 
 

ECONOMIE EN 
ORGANISATIE 

 
 
 

MAATSCHAPPIJ EN 
WELZIJN 

 
Science and Engineering (Tweede 
graad Natuurwetenschappen, 
derde graad Wetenschappen-Wis- 
kunde) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Humane Wetenschappen (Tweede 
en derde graad) 

 
 

(Nieuw !): 
Elektromechanische Technieken 
(Tweede graad) 

 
 
 

Ondernemen, organisatie en IT 
(Tweede en derde graad Handel) 

 
 
 
 

Social Science (Tweede en derde 
graad Maatschappij en Welzijn) 

Mechanische Onderhoud (Nieuw!) 
Elektriciteit 

Bouw 
Schilderen -Decoratie 
(Allen Tweede en derde graad + 
7de specialisatiejaar) 

 
 

Organisatie, Logistiek en Bedrijf 
(Tweede en derde graad) 

 
 
 
 

Zorg en Welzijn 
(Tweede en derde graad) 



CONTACTGEGEVENS EN LIGGING 

GO! MAXwell Secundair Onderwijs 
Onderwijsstraat 11, 3630 Maasmechelen 
Tel. 089 76 42 21 
www.go-maxwell.be 

 
Volg ons ook op Facebook! 
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INTERNATEN 

Scholengroep 14 heeft de beschikking over niet minder dan drie internaten om onze jongens en meisjes een 
extra thuis te bieden. 
GO! MAXwell werkt samen met de twee best bereikbare internaten, met name Kubik Maasmechelen en Amigo 
Maaseik. 
Beide internaten werken vanuit de waarden van het GO!, bieden professionele studiebegeleiding, persoon- 
lijkheidsvorming, structuur en veiligheid. Ze zijn beiden gehuisvest in mooie gebouwen en liggen in een groene 
omgeving. 
Verdere inlichtingen kan u bekomen bij de beheerders van deze internaten. 

 
 
 
 
 

Internaat KUBIK 
Heikampstraat37, 
3630 Maasmechelen 
T. 089 76 45 50 
Contacten: 
Gunther Nelissen, 
beheerder internaat of 
Laila Vasile, 
directeur schoolcampus KUBIK 
www.gokubik.be 

 
 
 
 
 
 
 

 
Internaat AMIGO Maaseik 
Koningin Astridlaan 91, 3680 Maaseik 
T. 089 56 48 70 of 089 86 90 20 
Contact: Frank Kerkhofs, beheerder internaat 
www.int-amigo.be 
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SCHOOLPROFIEL 

KLEINE SCHOOL 
 

Het GO! MAXwell is een kleine school. We werken dan ook met kleine klassen, waarin elke leerling persoonlijk 
begeleid wordt. 

 

BREED STUDIEAANBOD 
 

Onze school biedt voor elk talent en elke interesse voldoende studiemogelijkheden aan. Leerlingen die graag 
hogere studies willen doen na hun secundaire schooltijd kunnen kiezen tussen richtingen in “hard” of “soft” 
science. Leerlingen die graag de keuze open houden tussen werken en leren vinden hun gading in sterke tech- 
nische studies in de harde en zachte sector. Ook voor hen die technisch aangelegd, sociaal voelend of handig 
en werklustig zijn (arbeidsgericht), zijn er voldoende mogelijkheden voor het aanleren van een nobel vak. 

 

INNOVERENDE WERKVORMEN 
 

Ons schoolteam is steeds op zoek naar de beste benadering van het leerproces. Via nascholingen, teamwerk 
en onderzoek streeft onze school continu naar het verhogen van de leerwinst en het welbevinden van onze 
leerlingen. We dagen hierbij onze jongens en meisjes ook uit om te leren in competetieve omgevingen zoals 
de Young Talent Award, ElektroBrain, de VCA proef, stage en werkplekleren. 

 

LEERLINGENBEGELEIDING 
 

Onze school heeft een goed uitgebouwde leerlingenbegeleidingscel. De leerlingen en ouders kunnen hier te- 
recht met al hun vragen en verzuchtingen. Bij leer- en houdingsproblemen werkt onze leerlingenbegeleiding 
nauw samen met het CLB. Samen met de leerlingen en ouders wordt er een plan van aanpak uitgewerkt en 
in gang gezet, wanneer dat nodig is. 

 

BETAALBARE SCHOOL 
 

GO! MAXwell wil kwalitatief onderwijs bieden aan een betaalbare prijs. Daarom hebben we constante aan- 
dacht voor de kosten van een opleiding. We communiceren hierover tijdens een inschrijving, binnen de school- 
raad en gedurende het schooljaar. 

 

WERKEN VANUIT DE WAARDEN VAN HET GO! 
 

Onze school maakt deel uit van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. We werken met onze leer- 
lingen dan ook elke dag aan de zes kernwaarden van het GO!, met name respect, gelijkwaardigheid, eerlijkheid, 
betrokkenheid, openheid en engagement. Zo groeien onze leerlingen op tot betrokken, gelukkige en passievolle 
burgers van de samenleving in de eenentwintigste eeuw. 

 

VLOTTE BEREIKBAARHEID 
 

De school is heel vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en met de fiets. De school ligt op vijf minuten 
wandelafstand van Eisden Dorp. 

 
 
 
 
 
 
 

MAXwell infobrochure 5 



SCHOOLINFORMATIE 

DAGINDELING 
 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vinden de lessen plaats van 8u15 tot 11u45 en van 12u35 tot 
16u10 (afhankelijk van de studierichting). 
Op woensdag vinden de lessen plaats van 8u15 tot 11u45. 

 

SCHOOLGELD EN SCHOOLBENODIGDHEDEN 
 

De schoolkosten kunnen verschillen per studierichting. Op de eerste dag van het schooljaar of tijdens de in- 
schrijving wordt een voorschot op de schoolkosten gevraagd. In de loop van de tweede helft van het schooljaar 
wordt er een gedetailleerde afrekening opgemaakt. 
In het begin van het schooljaar krijgt iedereen een overzicht van de schoolboeken, uitrusting, kledij en mate- 
rialen. 
Voor alle informatie en vragen over de schoolkosten kan u terecht bij de dienst boekhouding. 
Persoonlijke spullen kunnen worden opgeborgen in een locker die gehuurd kan worden en waarvoor een 
kleine borg gevraagd wordt. 

 

MIDDAGPAUZE 
 

De schoolrefter is voor alle leerlingen toegankelijk. 
De leerlingen blijven tijdens de middagpauze verplicht op school, met uitzondering van leerlingen die binnen 
een straal van 3 km van de school wonen en toestemming van de ouders hebben op thuis te gaan eten. Deze 
leerlingen kunnen een middagpasje aanvragen. 

 

SCHOOLAGENDA EN COMMUNICATIE 
 

De school werkt met een digitale agenda op Smartschool. De leerlingen noteren taken en toetsen eveneens 
in een planningsagenda. De communicatie tussen de school en de ouders gebeurt via het Smartschoolplatform 
of per brief. 
We hechten ook veel belang aan persoonlijk contact met de ouders. Het schoolteam is tijdens de schooldag 
bereikbaar. 

 

SCHOOLBEWIJZEN 
 

De leerlingen kunnen formulieren voor een bus- 
abonnement in orde brengen in de Lijn-winkel. 
Het onthaal van de school kan meer informatie 
geven. 
De school biedt extra ondersteuning bij het invul- 
len van de studietoelagen en andere documenten. 
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HET ABC VAN GELUKKIGE MENSEN 
 

Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten worden mensen gelukkig als ze autonoom (A) kunnen werken 
en leven, zich verbonden (B) voelen met anderen en wanneer ze zich bekwaam (C) voelen in wat ze doen. 
Men noemt dat het ABC-model. Deze principes passen we toe op het leren en het leerproces op school. Ook 
al zijn er in het leven van jongeren veel struikelblokken die soms het leren verhinderen, geloven we toch in de 
natuurlijke leergierigheid van jongeren en hun drang naar autonomie, verbondenheid en het gevoel competent 
te zijn. 

 
Autonomie (dit kan ik zelf) 
We vertrekken met onze leerlingen van wat ze zelf al kunnen. Deze succesbeleving geeft zelfvertrouwen en 
triggert het leren. Zij nemen zelf het eigen leren in de hand en wij coachen hen hierbij. 

 
Binding (verbondenheid) 
We streven ernaar dat leerlingen samen leren en werken. Ook dat geeft meer “goesting” in het leren. 

 
Competenties (bekwaamheid) 
Wij proberen onze leerlingen zo breed mogelijk op te leiden. Een zo kleurrijk mogelijk palet aan competenties 
geeft hen zicht op een kansrijke toekomst. Zij kunnen dan zelf kiezen hoe ze hun leven gaan inrichten en 
hebben hiervoor ook de nodige vaardigheden en kennis. 

 

MAXIMALE KANSEN BIEDEN 
 
De hybride leeromgeving 

 
Voor de leerlingen in de meer arbeidsgerichte studierich- 
tingen (TSO en BSO) voorziet de school uitdagende sta- 
geprojecten en leerwerkplekken. We werken ook samen 
met bedrijven om het leren uit het werk te halen, via 
werkplekleren, via opdrachten en leertrajecten vanuit 
deze bedrijven die dan op school uitgevoerd worden. 
Leren en werken wordt op diverse manieren met elkaar 
vermengd, zodat de leerlingen hun eigen passies, com- 
petenties en talenten leren kennen. Zo creëren we samen 
meer kansen en keuzemogelijkheden voor het latere 
leven. Door deze intensieve samenwerking met bedrijven 
werken onze leerlingen ook aan hun generieke vaardig- 
heden. Ze leren op tijd komen, samenwerken met hun 
teamgenoten, zelf initiatief nemen, positief communice- 
ren en feedback geven om het werk en het arbeidsproces 
te verbeteren. Kortom ... ze leren een positieve bijdrage 
te leveren in hun leerwerkomgeving. 
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SCHOOLVISIE: “Samen leren Samen leven” 

Samen met onze twee partnerscholen, GO! de Knappe 
Ontdekker en GO! Nikola Tesla, bieden we onze leerlin- 
gen vanaf 2,5 jaar tot 19 jaar een uniek, geïntegreerd 
traject aan. Elke leerling leert vanaf het begin het eigen 
leren in handen te nemen en uit te groeien tot een com- 
plete en breed denkende persoon met de competenties 
om een positieve en duurzame bijdrage te leveren aan 
de samenleving in de eenentwintigste eeuw. Wij gaan 
elke dag deze uitdaging aan vanuit de volgende speer- 
punten. 

 

DE LIJN DOORGETROKKEN 
 

GO! MAXwell trekt de lijn van de geïntegreerde aanpak 
van GO! de Knappe Ontdekker en de GO! Nikola Tesla 
middenschool door in een zogenaamd 3 x 4 traject. Wij 
geloven in het eigen leervermogen van de jeugd! Zij krijgen daarom alle kansen om het eigen leren zelf te 
plannen en we ondersteunen het leerproces via contactmomenten, een leerplanner en coaching door de 
vakleerkrachten. 

 

INTEGRATIE VAN KENNIS EN VAARDIGHEDEN 
 

Onze school maakt voor de doorstroomrichtingen (zie tabel) 
4u/week tijd vrij om, tijdens de STEM-uren, projectmatig we- 
tenschap, techniek, creativiteit, taalvaardigheid en digitale 
vaardigheden met elkaar te verbinden. Onze STEM-coaches 
maken deze sessies praktisch en boeiend. 
In de meer arbeidsgerichte studiegebieden (vroeger TSO en 
BSO) wordt deze integratie binnen de praktische vakken inge- 
bed. Zo leren onze jongens en meisjes digitale vaardigheden, 
3D-printtechnieken, lasertechnieken enz. 
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WELKOMSTWOORD 
 

Geachte ouders 
Beste leerlingen 

 
Namens de directie en het hele schoolteam heten wij u van harte welkom op onze school! 

 
Onze school maakt deel uit van de GO! Campus in Maasmechelen. De basisschool “GO! De Knappe Ontdekker”, 
de GO! Nikola Tesla Middenschool en onze nieuwe secundaire school GO! MAXwell hebben de handen in 
elkaar geslagen en geven samen één uniek pedagogisch project vorm om jou MAXimale kansen te geven in 
het leven. 

 
In de eenentwintigste eeuw heb je immers heel andere, nieuwe vaardigheden (skills) nodig om zelf een ener- 
giek, goed gevuld, verantwoordelijk en duurzaam leven op te bouwen. 
Onze nieuwe school GO! MAXwell (vanaf de tweede graad) wil je hierbij helpen door je een “brede opleiding” 
te geven die beantwoordt aan onze schoolvisie. Wetenschap koppelen we aan techniek, zorg aan ICT, techniek 
breiden we uit met 2D en 3D vormgeving (3D printen, 2D lasersnijden en kunststofverwerking!). We gaan dus 
op zoek naar een modern samengaan van wetenschap, techniek en creativiteit. 
Hierbij staat de leerling voor ons bij alles centraal als de beheerder van het eigen leerproces (zelfgestuurd 
leren). De leerkracht begeleidt je als een “close coach”, die zorgt voor uitdagende leermomenten en succes- 
ervaringen die “de goesting om te leren” stimuleren. 

 
Vanuit een positieve relatie tussen leerling en leer- 
kracht wil de school een duidelijke structuur bieden 
die leerlingen helpt en leert eigen verantwoorde- 
lijkheid te nemen. 
Het GO! MAXwell staat voor iedereen open. 

 
 

Het schoolteam 
Jan Venken (directeur) 
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