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visie 

Leerlingen van nu zijn de werknemers van de toekomst. We engageerden ons als school om jongeren 

digitale vaardigheden bij te brengen, maar willen nog een stapje verder gaan. We hebben aldus een 

project ontwikkeld voor het creëren van een ruimte voor digitale exploratie, ontwikkeling van digitale 

competenties en mediawijsheid. We vinden het belangrijk dat jongeren digitale media kunnen gebruiken, 

maar ook dat ze dit op een correcte manier doen. Verder zien we dat het werken aan 

programmeervaardigheden jongeren sterker maakt in het verwerken van gegevens en 

probleemoplossend denken. 

containerklas 

De ‘future classroom’ wordt ondergebracht in een containerklas die een aangename en uitnodigende 

ruimte moet worden. Een plaats waar leerlingen uitgedaagd worden, waar hun creativiteit aangewakkerd 

wordt en ze zin krijgen in leren.  

Digitale media 

Allerlei nieuwe snufjes worden voorzien: iPads, 3D-scanner en printer, Lego Mindstormsets, action cam 

met green screen, virtual reality-brillen…  

doelgroep 

In eerste instantie richten we ons op jongeren van 10 tot 18 jaar. We willen geen klassiek lokaal maar een 

warme, uitnodigende en motiverende leeromgeving waar we ook jongeren in moeilijkere situaties kansen 

willen bieden. Hiervoor willen we via samenwerking met diverse partijen het concept van brede school 

verder uitbouwen. We overleggen hiervoor met onder meer een armoedeorganisatie, een 

begeleidingstehuis voor jongeren... maar ook met Howest zodat we een beetje kunnen bijdragen aan het 

vormen van leraren van de toekomst. 

subsidie 

Het project ‘future classroom@eureka’ werd door de Koning Boudewijnstichting geselecteerd voor 

ondersteuning vanuit het ‘Digital Belgium Skills Fund’ dat opgericht werd om zoveel mogelijk mensen 

digitale kansen te bieden. We ontvingen aldus een mooie subsidie om dit project te realiseren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



activiteiten 
 

1. Organisatie infoavond cyberpesten 
Op donderdag 28 september organiseerde de school een infoavond omtrent cyberpesten. Dit was een 

eerste activiteit van een schooljaar dat in het teken staat van programmeren en mediawijsheid. 

 

 

 

 

2. Faciliteren organisatie coderdojo 
 

CoderDojo is een non-profitbeweging die 

wereldwijd aan kinderen en jongeren van 7 

tot 18 jaar gratis workshops geeft waarin 

programmeren centraal staat. Deze 

workshops worden Dojo’s genoemd. De 

Dojo’s worden op vrijwillige basis opgezet en begeleid door mentoren met voldoende ICT-kennis en 

de juiste drive om jongeren te coachen.  

In Vlaanderen loopt dit initiatief reeds in vele steden. In Torhout is men op 11 maart 2017 gestart met 

maandelijkse Dojo's. Deze zullen vinden plaats elke tweede zaterdag van de maand, uitgezonderd in 

schoolvakanties. 
 

Volgende collega’s zijn begeleider bij de coderdojo activiteiten:  

> Christophe Van Linthoudt 

> Dries Dewilde 

> Laurent Windels 

 

 

 



Data met reservatie future classroom: 

> 14 oktober 2017 

> 18 november 2017 

> 9 december 2017 

> 13 januari 2018 

> 10 februari 2018 

> 10 maart 2018 

> 28 april 2018 

> 19 mei 2018 

> 9 juni 2018 

 

3. Openstelling externe organisatie 
Via de website kunnen externe organisatie een bezoek en/of 

workshop aanvragen. 

https://goo.gl/forms/iOV2EQq77ZJfIrHi1 

De oproep werd eveneens verspreid via twitter. 

 

 

Link naar formulier op website 

 

 

4. Openstelling intern tijdens studie- en permanentie-uren 
 

Via intern reservatiesysteem smartschool (digitale leeromgeving voor personeelsleden en 

leerlingen) kunnen alle personeelsleden een reservatie doen. 

 

 

https://goo.gl/forms/iOV2EQq77ZJfIrHi1


5. Openstelling intern voor leerlingen onder begeleiding leerkracht 
 

Via intern reservatiesysteem smartschool (digitale leeromgeving voor personeelsleden en 

leerlingen) kunnen alle personeelsleden een reservatie doen. 

 

6. Openstelling scholen van scholengroep impact 
 

Via de website kunnen scholen een bezoek en/of workshop aanvragen. 

https://goo.gl/forms/iOV2EQq77ZJfIrHi1 

De oproep werd eveneens verspreid via twitter en e-mail. 

Mail naar de scholen van scholengroep impact 

Zondag 1 oktober 2017 

Beste collega’s 

Dankzij een projectsubsidie van het Digital Belgium Skills Fund kunnen wij de future classroom@eureka 

plaatsen.  

De ‘future classroom’ wordt ondergebracht in een hippe containerklas. Het is een sfeervolle en 

uitnodigende ruimte waar leerlingen van 10 tot 18 jaar gestimuleerd worden hun digitale skills te 

ontwikkelen. We zetten hierbij in op digitale exploratie, programmeervaardigheden en mediawijsheid.  

De container werd reeds geplaatst en in de loop van oktober verwachten we het materiaal: iPads, 

laptops, lego mindstormsets, action camera, green screen, virtual reality brillen, game computers, 3D-

printer… 

We willen hierbij als open school ook de deuren open zetten voor de collega’s van de scholengroep. 

Interesse in een bezoek of een workshop voor leerlingen vanaf de 3de graad basisonderwijs? Vul dan je 

gegevens in via  https://goo.gl/forms/iOV2EQq77ZJfIrHi1 

Ik hoop jullie te mogen verwelkomen! 

Met vriendelijke groeten 

Ilse Coucke 

directeur atheneum Eureka 
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7. Initiatieven op de planning 
 

We hebben volgende zaken in gedachten: 

- Workshops mediawijsheid, evt. naschools, 16u15u of over de middag (heel kort, 20’), 13.20u, 
tijdens een strafstudie verplichte workshop mediawijsheid (we merken steeds meer op dat 
leerlingen door berichten via sociale media gepest worden/pesten ) 

- Workshops programmeren (basis), 1ste graad, op woe-NM of op vrijdag het 8ste uur (15u25-16u15) 
- Workshop tekstbewerking (basis), 1ste graad, op woe-NM of op vrijdag het 8ste uur (15u25-16u15) 
- De diverse workshops zullen verder uitgebreid worden met bv. app-ontwikkeling, virtual reality… 
- Vorig schooljaar werd talentmodules ‘mediatraining’ en ‘multimedia’ georganiseerd. Dit 

schooljaar worden de modules niet hernomen, maar de inhouden worden wel over diverse lessen 
verspreid en zodoende wel nog meegenomen in het programma voor de leerlingen.  

- We zullen basisscholen uitnodigen voor een future classroom exploration & experience. 
- De strafstudie op woensdagnamiddag bestaat op dit moment uit een sociale vaardigheidstraining 

en een activiteit ter ondersteuning van de school. We willen hier ook een workshop mediawijsheid 
aan koppelen. 

 

Externe partners 
 

We voeren op dit moment verkennende gesprekken met volgende partners: 

 Vzw De klapdeur, armoedeorganisatie waar de leerlingen vorig schooljaar reeds een gift konden aan 

schenken door de organisatie van een ontbijt. 

 
 't Groot Hersberge, begeleidingstehuis voor jongeren. 

 
 Howest, meer bepaald de lerarenopleiding secundair onderwijs. Voor toekomstige leerkrachten is dit 

een uitgelezen kans om heel wat nuttige ervaring op te doen in een splinternieuw en hypermodern 

klaslokaal.  

 

 

 

 

 

 

 



Communicatie 
We streven ernaar onze visie en acties bekend te maken via pers en sociale media. 

1. pers 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Facebook 
https://www.facebook.com/atheneumeureka/ 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/atheneumeureka/


3. Twitter  

 

 

4. Instagram 
 

             

 



 

5. Youtube 
 

https://www.youtube.com/channel/UCs3JCbvkv1X-uTyJXMXVGrQ 

 

 

 

 

Contact 
 

Atheneum Eureka 

Rijselstraat 110, 8820 Torhout 

050 21 33 21 

info@go-eureka.be 

www.go-eureka.be 

 

https://www.youtube.com/channel/UCs3JCbvkv1X-uTyJXMXVGrQ
mailto:info@go-eureka.be
http://www.go-eureka.be/

