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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. 

STEM4:

Met STEM4 kies je voor een even sterke uitdaging. Je bent gek op 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 kan je elk trimester vrij kiezen uit Communicatie- en media-
wetenschappen, Economie en bedrijfswetenschappen, Gezondheids- 
en sociale wetenschappen en STEM2. Voor het vak Frans en wiskunde 
kan je kiezen voor hetzelfde pakket als bij Latijn en STEM maar met één 
lesuur meer verwerkingstijd. Of je kan kiezen voor meer ondersteuning bij 
de basisdoelen.

In Communicatie- en mediawetenschappen kom je meer te weten over 
nepnieuws, sociale media, journalistiek en expressie- en gesprekstechnie-
ken.

In Economie en bedrijfswetenschappen leer je hoe bedrijven producten 
aan de man brengen, waar onze producten vandaan komen en waarom en 
hoe we reizen.

In Gezondheids- en sociale wetenschappen kom je meer te weten over 
alles wat met mens, voeding en milieu te maken heeft.

In STEM2 verdiep je je in wiskunde, wetenschappen, technologie en tech-
niek. Aan de hand van experimenten ga je onderzoekend leren.

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

STEM2 4u

Quadri 4u
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