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LATIJN:

Kies je voor Latijn, dan ga je voor een 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. 

STEM:

Met STEM kies je voor een even sterke uitdaging. Je bent gek van 
wiskunde en wetenschappen en hebt een passie voor technologie 
en techniek. Aan de hand van projecten en studies ga je onderzoekend 
leren.

QUADRI:

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. Je kan elk trimester vrij kiezen uit communicatie- en 
mediawetenschappen, economie en bedrijfswetenschappen, 
gezondheids- en sociale wetenschappen en STEM.

ALGEMENE VORMING 27u*

Nederlands 4u

Frans 3u

Wiskunde 4u

Aardrijkskunde 2u

Beeld 2u

Engels 1u

Geschiedenis 1u

Godsdienst 2u

Lichamelijke opvoeding 2u

Mens & samenleving 2u

Muziek 1u

Natuurwetenschappen 1u

Techniek 2u
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1e LEERJAAR A

* De inhoud van de vakken van de algemene vorming is voor  
   elke leerling dezelfde. Elke leerling moet voor elk vak de   
   basisdoelen bereiken. 

** Digitale vaardigheden zijn niet meer weg te denken uit het  
     leven van elke dag. Met computers en tablets leer je   
     informatie digitaal opzoeken, verwerken en bewaren of je    
     gebruikt ze om met anderen te communiceren. 
     Daarom zit in elk keuzepakket 1u ICT (informatie- en   
     communicatietechnologie)  

KEUZEGEDEELTE 5u
(waaronder 1u ICT**)

Latijn 4u

STEM 4u

Quadri
•  Frans
•  Wiskunde
•  Communicatie- en 
xiiimediawetenschappen
•  Economie en  
dllibedrijfswetenschappen
•  Gezondheids- en 
ddsociale wetenschappen
•  STEM

4u
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NEDERLANDS, ICT EN KLASSENUUR:

1u Nederlands: met dit extra uur kan je de nieuwe leerstof op je eigen 
tempo leren. Misschien ga je zelfs moeilijkere oefeningen maken.
1u ICT: je leert een computer, software en apps handig gebruiken. 
Je leert informatie digitaal opzoeken en verwerken, bewaren en 
voorstellen.
1u klassenuur: samen met je klassenleraar werk je in dit uur aan leren 
leren, leren leven en leren kiezen.

Verder ga je aan de slag met 3 uitdagingen. Met elk van deze ga je 
gedurende één trimester twee uur per week aan de slag.

VOEDING EN GEZONDHEID:

In voeding en gezondheid ga je dieper in op thema’s zoals EHBO, gezonde 
voeding, gezonde levensstijl, eigen groenten kweken en koken.

ECONOMIE EN WELZIJN:

In economie en welzijn bestudeer je het koopgedrag van consumenten, 
de invloed van reclame, de inkomsten en uitgaven van een gezin en 
maak je kennis met verschillende betaalmiddelen. Ook mediawijsheid 
en verslaving komen aan bod.

INTERIEUR EN DECORATIE:

In interieur en decoratie ga je aan de slag met decoratieve technieken, 
verschillende materialen en kleurencombinaties. Je maakt kennis met 
verschillende trends en interieurstijlen.

ALGEMENE VORMING 27u

Nederlands 4u

Frans 2u

Wiskunde 4u

Beeld 2u

Engels 1u

Godsdienst 2u

Lichamelijke opvoeding 2u

Maatschappelijke vorming 3u

Muziek 1u

Natuur en ruimte 2u

Techniek 4u

KEUZEGEDEELTE 5u
(waaronder 1u Nederlands, 1u ICT, 
klassenuur) 

Voeding en gezondheid 2u

Economie en welzijn 2u

Interieur en decoratie 2u

1e LEERJAAR B

Ben je in het basisonderwijs niet geslaagd, dan start je in een kleine klasgroep van 1B. 
In de algemene vorming wordt de belangrijkste leerstof van de lagere school nog eens herhaald. Nieuwe leerstof wordt aan 
een rustig tempo aangeleerd. Elke leerling moet voor elk vak de basisdoelen bereiken. 

// STUDIEAANBOD CAMPUS LUMMEN
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Wiskunde 1u & Frans 1u STEM - wetenschappen 2u

Wiskunde 1u & Nederlands 1u Economie & organisatie 2u

Taal & expressie 2u Spaans 2u

ALGEMENE VORMING 25u*

Nederlands 4u

Frans 3u

Wiskunde 4u

Aardrijkskunde 1u

Engels 2u

Geschiedenis 2u

Godsdienst 2u

Lichamelijke opvoeding 2u

Muziek 1u

Natuurwetenschappen 2u

Techniek 2u

2e LEERJAAR A

// STUDIEAANBOD CAMPUS LUMMEN

KEUZEGEDEELTE 7u

Differentiatie 2u

Basisoptie 5u

Economie & organisatie 5u Latijn 5u

Maatschappij & welzijn 5u Moderne talen & wetenschappen 5u

In het 1e leerjaar A ben je via het keuzepakket al op zoek gegaan naar een 
studiedomein dat je boeit en uitdaagt. Die zoektocht zet je in het 2e leerjaar A verder 
in een basisoptie***. Deze basisopties sluiten aan bij een studiedomein van de 2e 
en 3e graad secundair onderwijs.

In de differentiatie-uren** kies je een extra domein waarmee je wil kennismaken of 
kies je om je verder te bekwamen in wiskunde en Nederlands of Frans.

* De inhoud van de vakken van de algemene vorming is voor elke leerling dezelfde. 
   Elke leerling moet voor elk vak de basisdoelen bereiken.

 ** In de 2u differentiatie kan je niet kiezen voor een vak dat behoort tot de basisoptie die jij volgt.

*** De keuze voor een basisoptie is nog geen definitieve studiekeuze. Na 2A kan je in het 3e leerjaar nog een richting uit een
       ander studiedomein kiezen.
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ALGEMENE VORMING 20u*

Nederlands 3u

Frans 1u

Wiskunde 3u

Engels 2u

Godsdienst 2u

Lichamelijke opvoeding 2u

Maatschappelijke vorming 2u

Muziek 1u

Natuur en ruimte 2u

Techniek 2u

2e LEERJAAR B

KEUZEGEDEELTE 12u

Differentiatie 2u

Basisoptie 10u

Economie & organisatie 5u STEM-technieken 5u

In het 2de leerjaar B bieden we de basisoptie** Economie & organisatie (5u) aan in 
combinatie met de basisoptie STEM-technieken (5u). 

In de differentiatie-uren volg je 1u ICT en een klassenuur.
In het klassenuur werk je samen met je klassenleraar verder aan leren leren, leren 
leven en leren kiezen. We vinden zelfredzaamheid voor jou heel belangrijk.

* De inhoud van de vakken van de algemene vorming is voor elke leerling dezelfde. 
   Elke leerling moet voor elk vak de basisdoelen bereiken.

 ** De keuze voor een basisoptie is nog geen definitieve studiekeuze. Na 2B kan je in het 3e leerjaar onder de finaliteit    
      arbeidsmarkt nog voor een richting uit een ander studiedomein kiezen.   

 CAMPUS LUMMEN STUDIEAANBOD //


