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Verdieping en verbreding om je uit te dagen!

Remediëring zodat je weer kan aansluiten!

Aandacht voor leer- en leefcompetenties!
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|áTUN - 4u./week
woordenschat en taalstud ie - | inken met modeme vreemde talen - tekstveftaling -

Romeinse cultuur- initiatie oud-Gdeks
geheugentrain ing en logisch redeneren

lmeken van een goede wefihouding
nu of nooit!

STEM-Au./week
Science Technologr Engineedng Mathematics
experimenterend en ondezoekend leren in projecten

cijferen, nadenken, ontwikkelen en uittesten
theode, geen praktijk - logisch en creatief redeneren

TAAL, STEM & WEIZIJN - 4u./week
-wekelijks extra lesuur Frans en wiskunde: goede basis voor2A
- 1 trimesten 2u Taaltalent : Je leeft op een prettige en nuttite manier met taal
omgaan: experimentercn met poëzie, goochelen met krantenkoppen en
krantenaftikels,... Zelfs lichaamstaal en social media komen aan bod !

- 1 trimesten 2u STEM : Je ondezoek enkele wetenschappelijke en technologische
Ieednhouden rcnd het thema vliegen. Hoe werkt een luchtballon? Wat zijn de
eigenschappen yan een goede piloot? Hoe werkteen drone en hoe kunnen we die
aansturen?
-ltrimesten2uGezondenwel: Deklemtoonligtoponzegezondheid!Hoeontwikkel
je een gezonde levensstijl? Hoe kunnen ookwij bijdragen aan een gezond leeftnilieu
en klimaat? Hoe kan ik eercte hulp aanbieden? 0p welke manier kan je best omgaan
met social media en wat moeten we doen als we geconfionteed woden met
cybepesten?
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verken en ontdek jouw interesses en talenten

campus
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ga op de inslagen wegverder
of verruim je hozion

Basisopties in hettweede jaan

Latijn
Modeme ta len en wetenschappen
Economieenorganisatie Maatschappijenwelziin
STEM-wetenschappen STEM-technieken
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LEI/ENSWIJSHEID THUIS en DMRBUITEN - 4u./week
- wekelijks een klassenuur met je klassenleraar
- wekelijks een extra lesuur Nederlands
-l semesten 2u @home:Je leedkleine herstellingen uitvoeren.Je leeftgoed omgaan
met allerlei (gevaarlijke) huishoudprcducten. Je legt een klein tuintje aan en je leeft
deze producten gebruiken in een gezonde maaltijd...
-l semester 2u in de wercld:Je leeftwateen museum is en hoe je daarmethet
openbaar veruoer geraakt. Je onderuindt op welke vercchillende man iercn je kan

betalen als je gaatwinkelen. Je legf hetverkeercreglement onderde loep....
De klemtoon ligtop D0EN & ERVAREN!

keuzegedeelte 2A & 28;

Wees welkom op onze

in foaron d " Op stap naa r het secundair on demijs "
op donderdag2S februart om $u30

I n s ch rÍjre n : ca m p us. pa a l@sp e dru m co I I ege. be

info- & inschnlfdagop zondag2S aprÍl uan 9u30 tot 16u30


