
Oud-leerling in de kijker 

 

Het eerste jaar na de oprichting 
van het 7de jaar Se-n-se Industriële 
onderhoudstechnieken kunnen we 
fier zijn op onze Counye Yoshi die 
werkzaam is als Offshore Service 
Technician bij de firma Servion.  De-
ze firma voert het onderhoud uit 
van het windmolenpark in de 
Noordzee van REPOWER.  

Natuurlijk zijn we ook fier op alle an-
dere leerlingen die de weg naar de 
arbeidsmarkt gevonden hebben.   
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Atlas - nieuws              
Oktober 2014 

Een nieuw schooljaar! 

Het nieuwe schooljaar is van start gegaan. We zijn trots te kunnen 
melden dat er 22 leerlingen méér les volgen in onze school in vergelij-
king met vorig schooljaar. Dat is een stijging met bijna 10%. We zijn 

zeer verheugd dat meer en meer ouders de opleiding van hun zoon 
of dochter aan onze school toevertrouwen. Zoals steeds zullen wij ons 
dagelijks keihard inzetten om dit vertrouwen te blijven verdienen. 

Intussen zit de eerste periode er alweer op en kijken we uit naar een 
welverdiende herfstvakantie. Ik hoop van harte dat ieder onder jullie 
deze kan inzetten met een mooi rapport van dochter of zoon! 

We zitten natuurlijk niet stil en blijven werken aan onze school. Zo heb-
ben we ook eens de focus naar onze oud-leerlingen gelegd. Daarom 
organiseren we op vrijdag 14 november om 19u30 onze eerste KTA-

ATLAS REUNIE! Ben je oud-leerling van onze school, roep dan snel je 
klas van weleer bijeen en kom nog eens over de vloer bij ons voor een 
drankje en hapje. Inschrijven kan door te mailen naar info@atlas-
atheneum.be. Op facebook zijn we trouwens bezig met oude klasfo-
to's online te plaatsen. Misschien herken jij wel jouw klas. Ga beslist 
onze pagina eens bezoeken: 

 www.facebook.com/atlasatheneumgistel 

Ik wens iedereen langs deze weg een welverdiende herfstvakantie 
toe! 

D. De Decker 

Directeur 



1A en 1B bezoeken Fort Napoleon 

In kader van het Gelijke Kansen Onderwijs (GOK), gingen op vrijdag 5 
september 2014, alle leerlingen 
van 1A en 1B naar Fort Napoleon.  

Ze kregen er deskundige uitleg 
door een team van gidsen.  

Op deze manier kregen de nieu-

we leerlingen de kans om op een 
speelse manier kennis te maken 
met elkaar en met de historie van 
Fort Napoleon. 

 

Garnalen kruien met 2A 

Kruien in het ondiepe water is net als schatten zoeken op een zolder: 
je weet nooit wat je zal vinden. Ge-
laarsd en gespoord, lieslaarzen of 
broekpakken, als echte garnaalkruiers 
stapten we de zee in.  

De garnaalkruier hielp iedereen bij het 

onderzoek van organismen en hun 
biotoop. 

Deze didactische uitstap kaderde in 
de lessen Natuurwetenschappen. Op 
de terugweg namen de 2A-ers de 
overzetboot naar het zeeaquarium. 

Hier gingen ze aan de slag: ze vulden de 
werkbladen in en leerden heel wat bij over 
de Noordzeevissen. 
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Project ‘Pick & Place’ - 7TIO 

 

Pick and place is een term uit de 
logistiek. Deze term wordt gebruikt voor 
handelingen die bestaan uit het oppak-
ken van een product, het verplaatsen 
en positioneren ervan. 

 
Dit schooljaar is het de bedoeling dat 
de leerlingen van 7T Industriële Onder-

houdstechnieken opnieuw een door RTC en TOFAM ge-
steund project ‘Pick & Place’ gaan bouwen. De bijdrage 
voor de school in deze editie is groter omdat er een elek-
trische actuator gebruikt wordt. Deze mag niet ontbreken 
vermits elektrische actuatoren steeds meer gebruikt wor-
den door de industrie. Zij kregen hiervoor op 14 oktober 
een opleiding in het KTA- Brugge door technici van de fir-
ma’s SMC Pneumatics en SICK sensoren. In januari volgt 
een opleiding door de firma Beckhoff die de PLC zal aan-
leveren. 


