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1. Campusmissie 

GO! Campus Torhout investeert in het onderwijs van de toekomst. We werken aan de vorming van de 
identiteit van elk kind en elke jongere als uniek individu met aandacht voor volgende waarden1: 
innovatie, leerplezier, ondernemerschap en respect. Wij werken aan talent voor de toekomst met een 
open kijk op de wereld! 
 

2. Campusvisie 

 Respect 

groeien als wereldburger 

Om burgerzin aan te wakkeren, leren we de kinderen niet alleen denken vanuit de eigen 
belevingswereld maar ook vanuit de belevingswereld van anderen. We geven ze handvaten om 
grenzen te leren trekken en te aanvaarden. Kinderen krijgen inspraak in het schoolbeleid zodat ze 
gemotiveerd mee ‘school maken’.  
 
 Leerplezier  

goed voelen, goed leren 

Welbevinden zien we als basisvoorwaarde om tot leren te komen. Daarom houden we rekening met 
de leefwereld van elke leerling.  Hierbij besteden we aandacht aan zowel leer- als 
leerlingenontwikkeling.  Er is aandacht voor het ‘leer- en leefluik’ om leerplezier en zelfvertrouwen ten 
volle alle kansen te geven. We laten kinderen de eigen unieke talenten ontdekken en ontplooien.   
 
 Innovatie 

mee met de tijd 

We leren kinderen en jongeren flexibel functioneren in een snel evoluerende maatschappij waar 
levenslang en levensbreed leren aan belang winnen. We werken aan ICT-vaardigheden en 
mediawijsheid in een leerlijn van de basisschool tot het secundair onderwijs. Via activerende 
werkvormen, gedifferentieerd en competentiegericht onderwijs willen we alle kinderen intellectueel 
stimuleren en uitdagen. We geven ruimte aan kritisch denken om de keuzebekwaamheid van kinderen 
en jongeren te doen toenemen. 
 
 Ondernemerschap 

leren creëren 

We dagen onze leerlingen uit om ondernemend te zijn in een veilige context en betekenisvolle 
leeromgeving met de leerkracht als coach. Zo ontwikkelen ze competenties als leren initiatief en 
verantwoordelijkheid nemen. Omdat we de creativiteit willen boosten, beperken we ons niet tot de 
grenzen van het klaslokaal.  We werken zowel klasdoorbrekend als schooloverstijgend.  De 
wisselwerking met de maatschappij is van primordiaal belang en wordt dan ook systematisch 
gestimuleerd. 
 
 

 

                                                           
1 Visievormende studiedag 21/10/2015 



3. Missie atheneum Eureka2 

Het atheneum Eureka biedt actief pluralistisch onderwijs aan met accent op talent, 
ontplooiingskansen, maatschappelijke verantwoordelijkheid en individueel welbevinden na.   

4. Visie atheneum Eureka3 

In onderwijsstad Torhout, op wandelafstand van het station, ligt het atheneum Eureka. Deze campus 
in groene omgeving heeft een breed aanbod van doorstroom (ASO/TSO)- en arbeidsmarktgerichte 
(TSO/BSO) richtingen. Vanaf schooljaar 2016-2017 wordt ingezet op talentmodules, STEM en 
programmeren.  

Met de evaluatie van SODA (stiptheid, orde, discipline en attitude) willen we leerlingen ASO en TSO 
voorbereiden op verder studeren en bieden we leerlingen TSO en BSO de kans een SODA-attest te 
behalen met toegang tot vakantiejobs, weekendwerk en vaste jobs. 

Kiezen voor het atheneum Is kiezen voor 

 een kleine school met een groot engagement voor elke leerling 

 een SODA-school met aandacht voor stipheid, orde, discipline en attitude 

 een innovatieve school met STEM-project en ICT-gericht onderwijs 

 een groene school met buitenklas en MOS-plan 

 een sportieve school  

 een school die sterk is in wetenschap, ICT & zorg 

 een school die elk talent laat bloeien 
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De school van de toekomst biedt kwaliteitsvol onderwijs aan. De school is een pluralistische entiteit 
die inzet op gelijke onderwijskansen. De school is een multifunctioneel en duurzaam schoolgebouw 
waarvan de deuren voor de wereld open staan en waardoor levenslang en levensbreed leren mogelijk 
is. De school is ingebed in de lokale omgeving door samen te werken met lokale besturen en sociale, 
culturele, sportieve en economische actoren uit de omgeving. In de school is de leerkracht de 
inspirerende kracht. De leerkracht streeft voor elke leerling/cursist maximale leerwinst na rekening 
houdend met de talenten, interesses en individuele leermogelijkheden van elkeen. 

Het atheneum Eureka wil een sterke organisatie (informatisering, discipline) zijn, die dankzij een 
degelijke structuur leerlingen alle kansen biedt om maximale leerwinst te bekomen. 

Het atheneum Eureka wil een modern bedrijf zijn met menselijk kapitaal als inzet, waar ICT bijdraagt 
tot een rendementsvolle organisatie. 

Het atheneum Eureka wil een klantgerichte aanpak om in de samenwerking met ouders te voorzien in 
een degelijke ontwikkeling van hun kinderen. 

Het atheneum Eureka wil een actieve samenwerking aangaan met bedrijven om binnen zijn 
maatschappelijke rol  toekomstige werknemers kwaliteitsvol op te leiden. 

Het atheneum Eureka wil in een snel veranderende maatschappij zich inzetten om zich aan te passen 
aan veranderende eisen uit de omgeving. Om lerenden hierop optimaal voor te bereiden, willen we 
op een responsieve manier omgaan met verandering en aansluiting vinden bij de evoluties en 
bijkomende eisen van de komende jaren. 

Het atheneum Eureka wil een plaats zijn waar elke oud-leerling zich blijft thuis voelen en waar men 
graag naar terugkomt tijdens verschillende schoolactiviteiten. 

Het atheneum Eureka biedt maximale kansen aan elke leerling om een maximale leerwinst te bekomen 
als sterke basis voor zijn toekomst. 

Het atheneum Eureka staat als pluralistische school in voor een totale persoonsontwikkeling met 
vrijheid voor de eigen geloofsovertuiging. 

Het atheneum Eureka biedt een veilige thuishaven aan alle leerlingen, zodat ze zich goed voelen binnen 
de leefwereld van de school. 

Het atheneum Eureka is een laagdrempelig als aanspreekpunt voor ouders. 

Het atheneum Eureka is een groene school (MOS-school), dat zijn groene imago wil uitstralen. 

Het atheneum Eureka is een school waar elke leerling zich binnen zijn mogelijkheden optimaal kan 
ontplooien. Van kinderopvang en basisschool tot en met secundair onderwijs en zelfs avondschool 
biedt de school een verscheidenheid aan algemene, technische en beroepsgerichte opleidingen. 

 

 


