info
C a m p u s
Info- en inschrijfdag

Lummen

STUDIEAANBOD 1B
ZONDAG 24 MAART 2019
9.30 – 16.30 UUR

CAMPUS LUMMEN
30 u ALGEMENE VORMING

Wiskunde
Nederlands
Frans
Engels
Muziek
Beeld
Natuurwetenschappen
Techniek
Maatschappelijke vorming
Godsdienst
Sleuteluur
ICT
Lichamelijke Opvoeding

4u
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1u
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2u
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3u
2u
1u
1u
2u

De inschrijvingen voor het eerste jaar starten op
zondag 24 maart. Vanaf maandag 25 maart kan je na het
maken van een afspraak inschrijven tijdens de schooluren.

INFOAVOND: 16 MEI 2019 OM 19.30 UUR

Contactgegevens:
Spectrumcollege
campus Lummen
Pastoor Frederickxstraat 9, 3560 Lummen
013 52 10 07

2u DIFFERENTIATIE

www.collegelummen.be
VOEDING EN GEZONDHEID

TRIMESTER 2:

ECONOMIE EN WELZIJN

TRIMESTER 3:

INTERIEUR EN DECORATIE

s n e l w e g

n a a r

campus.lummen@spectrumcollege.be

TRIMESTER 1:

Je eigen

www.fb.com/collegelummen
Instagram: spectrumcollegelummen

de toekomst

STUDIEAANBOD 1A

3 periodes vrije keuze uit 4 opties

CAMPUS LUMMEN

I a LATIJN

28 u ALGEMENE VORMING

Wiskunde
Nederlands
Frans
Engels
Muziek
Beeld
Natuurwetenschappen
Techniek
Aardrijkskunde
Godsdienst
Geschiedenis
Mens en samenleving
ICT
Lichamelijke Opvoeding
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Kies je voor Latijn, dan ga je voor de pittige uitdaging.
Woordjes leren, aan taalstudie doen, tekstjes vertalen,
linken leggen met moderne talen… Dat spreekt je allemaal
aan. Talen zijn immers jouw ding! Bovendien kom je veel
te weten over de Romeinse cultuur

P1

P2

P3

Communicatie- en
mediawetenschappen
Economie en
bedrijfswetenschappen
Gezondheids- en
sociale wetenschappen
STEM

COMMUNICATIE- en MEDIAWETENSCHAPPEN

Blijf je graag op de hoogte van de actualiteit? Ben je
geboeid door digitale communicatie? Met de nodige
aandacht voor taalvaardigheid gaan we aan de slag met
verschillende communicatie- en mediasoorten die bij
jouw leefwereld passen.
ECONOMIE en BEDRIJFSWETENSCHAPPEN

4u DIFFERENTIATIE

LATIJN
STEM
QUADRI
Frans
Wiskunde
Vrije keuze

4u
4u
1u
1u
2u

Met STEM kies je voor een stevige uitdaging. Je bent zot
van wiskunde en wetenschappen en hebt een passie
voor technologie en techniek. Aan de hand van projecten en experimenten ga je onderzoekend leren.

Hier maak je kennis met de bedrijfswereld en het gedrag
van consumenten. Iedereen kent ‘Coca-Cola’, maar
waarom is dit drankje zo populair? En hoe zit het met
onze Belgische specialiteit chocolade? Hoe werkt een
reisbureau? Het antwoord op deze en vele andere vragen
onderzoeken we vanuit economisch standpunt.
GEZONDHEIDS- en SOCIALE WETENSCHAPPEN

QUADRI

Je bent geïnteresseerd in de mens en de samenleving.
Je wil graag meer te weten komen over hoe mensen zich
gedragen. Je onderzoekt hoe sociale media en een
verslaving zoals gamen een invloed kunnen uitoefenen
op de mentale gezondheid van jongeren.
STEM

Zie STEM

Met Quadri kies je voor een extra uitdaging (moeilijkere
opgaven) voor het vak Frans en wiskunde of net voor
meer ondersteuning (extra inoefenen van de basisleerstof) voor deze vakken. Daarnaast kan je naar eigen
keuze kennismaken met meerdere vakgebieden binnen verschillende studiedomeinen.

