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Meer dan 15u
tennis per week 
 spelen zonder je

studie te
verwaarlozen?

 
 

FFF is onze slogan!!!
Flexibele uren, Financiële voordelen, Familiale hulp!!!

Flexibiliteit : je kan ook overdag tennissen en je bent
dus 's avonds een stuk vroeger klaar met  huiswerk!

Financieel : groepslessen van KCA@school zijn
goedkoper dan de gewone KCA lessen!

Familiaal : wij verzorgen het transport van en naar de
school overdag en na school en zetten

vervoersproblemen en lange wachttijden voor ouders
op die manier buitenspel.

 Tennis is een MIDDEL,

niet enkel een DOEL!

Ook voor de jongeren die het niet als
profspeler zullen waarmaken, willen
we een holistisch pakket aanbieden
zodat ook zij later als tenniscoach of
in de tennisindustrie al een stapje
voorhebben.
 
Met 30 spelers in KCA@school, is ons      
project een heus succes!
 

Het kan!



Directie Christel Moors
+32 476 314 551

info@goatheneumbree.be
 

Om de kansen op hogere
studies, zowel in 

België (vb PXL) als in
buitenland (vb US College)
te vrijwaren, wordt er voor

elke graad individuele
studiebegeleiding voorzien
om de combinatie sport &
studie mogelijk te maken.

Om tennistalenten MAXimale
kansen te geven en zowel
op school als in de sport

uit te blinken, biedt het GO!
Atheneum Bree en Go!

Klimaatschool 
geïndividualiseerde

lesprogramma's aan die
ruimte bieden voor

trainingen en wedstrijden.

Dankzij haar unieke
schoolwerking en sterk

gefundeerd evaluatiebeleid
kan het Atheneum een
flexibel lessenrooster
opstellen waarin, na

afspraak, extra
tennistrainingen en

alternatieve
evaluatiemomenten mogelijk

zijn, 
 

Hogere studies

STUDIERICHTINGEN
vanaf september 2020

1ste graad : 

A-Stroom met opties:   Latijn  /  STEM  /  Economie &

organisatie  /  Maatschappij en welzijn  /  Sport

2de graad : 

ASO Wetenschappen - sport optie tennis

ASO Economie - sport optie tennis

ASO Humane wetenschappen - sport optie tennis
3de graad : 

ASO Wetenschappen - wiskunde - sport  - tennis

ASO Economie - wiskunde - sport optie tennis

ASO Humane wetenschappen - sport optie tennis

Zo kunnen studenten aan de
KCA.@school zich niet alleen

volledig richten op alle
aspecten van het tennis op
topniveau, maar ook met
vrucht afstuderen in het
middelbaar onderwijs!

STUDIES

Basisonderwijs: 

Van 1ste tem 6de leerjaar - individuel aangepaste leertrajecten

(TopSport Statuut op kindermaat)



Ook Elise Mertens,
Yanina Wickmayer,

Kimmer Coppejans en
andere toppers
trainen op KCA. 
Af en toe sta je

gewoon op het terrein
naast hen te trainen!

TENNISLESSEN
Trainen samen 

met Kim  !!!TENNISLESSEN @ KCA
Adres: Kim Clijsters Academy, Watertorenstraat 16a, 3960 Bree

De lessen worden in kleine groepen verzorgd door Carl Maes

en zijn team van gediplomeerde lesgevers.  We beschikken

over 9 outdoor banen en 8 indoorbanen, fitnessruimtes,

spelersruimte, lockers.....

 

Tennislessen van KCA@school lopen van 1 september tot 30

juni (incl. enkele rustweken).  Vakantiestages tijdens het

schooljaar zijn inbegrepen.  Vakantiestages in juli en augustus

zijn niet inbegrepen.  Verder is er ook (nationale of

internationale) tornooibegeleiding mogelijk.

 

Lessen van KCA@school kunnen in de naschoolse uren

aangevuld worden met lessen van KCA.  Er is echter geen

verplichting om exclusief in KCA te trainen.

Het studie- en tennisaanbod kan
variëren van leerling tot
leerling en is afhankelijk van de
studierichting.  Er kan 6u (of
meer) tijdens de schooluren
getraind worden.  
Om een simulatie van uw school-
en tennisprogramma te kennen,
neemt u best rechtstreeks
contact met de directie van GO!
Atheneum Bree.
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Er zijn geen al te strenge

toelatingsvoorwaarden voor

het tennisprogramma; je

moet wel bereid zijn

minimum 10u/week te

tennissen. 

Je moet ook een geklasseerde

speler zijn en genoeg

competitie ervaring hebben! 

Indien nodig kan een

speeltest afgenomen worden

door het KCA team.



TENNISLESSEN
Tennislessen PrijzenKCA TOP TRAINERS

Onder de leiding van Carl Maes staat een uitgebreid team

van  toptrainers en fitness coaches klaar om KCA@school

spelers te coachen.

 

Door de samenwerking met Kine Groep Sam krijgen

KCA@school- spelers al heel vroeg betere inzichten in de

domeinen van kine, osteopathie, fitness screening etc....

 

 

 

De groepslessen binnen uw
KCA.@school studiepakket
zijn, gedurende de volledige

schoolperiode van september
tot juni, een stuk voordeliger!

 
Prive uren of extra uren zijn
aan normaal KCA tarief.  
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Vervoer tussen school
en KCA wordt voorzien

door KCA.  

Meeloopdagen
Benieuwd hoe KCA@school werkt ?

Kom dan een meelopen op

4 maart of 20 mei
 
 

 Dagprogramma:
 - 9u ontvangst KCA
 - 9u30 rondleiding KCA
 - 10u-12u GO! Atheneum
 - 12u30 lunch KCA
 - 14u-16u tennis (natuurlijk!)
 - 16u vragenronde als afsluiting
 

Niet alleen op de tennisbaan
maar ook in het GO!

Atheneum Bree verleggen
we onze grenzen.

Op 4 maart
onthullen we
onze nieuwe

plannen
voor het
schooljaar
2020-2021 !
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KCA (T)huis
op 150m van KCA

Spelers die niet iedere dag terug
naar huis kunnen, zijn welkom om te

logeren in een van onze KCA-
spelershuizen.  Wij bieden hen een

warme (t)huis.

5 dubbele & 6 enkele kamers
Onder begeleiding van inwonende
volwassenen
Inclusief alle maaltijden
 

naam:
geb:
thuis:
studies:
 
klassement:
 
 
 

M

D

W

D

V

vm: ned-frans / prive tennis 

nm: gesch-wisk-bio / tennis

vm: eng-wisk-ned-ned
nm: gedrag-cult-eng / tennis

vm: wisk-gedrag-eng-frans
nm: prive tennis / fitness

vm: prive tennis - fitness
nm: fys-ned-fr / tennis

vm: chem-gesch-wisk-cult

nm: aardr-levensbeschouwing 

tennis-fitness  - naar huis!!!

een typische week
voor een kca@school
speler....

Marine Bossu
19/05/2003
Nazareth, Oost Vlaanderen
   4de ASO Humane         
    Wetenschappen         
          80 punten
 
 

met KCA@school kan ik
perfect mijn studies met
mijn tennis combineren!!!
Ik vind het geweldig!!!

 

zondagavond - aankomen spelershius


