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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.

QUEST:

Latijn is niet jouw ding? En je weet ook niet goed of je wel voldoende 
aanleg hebt voor STEM? Kies dan QUEST! Je gaat op zoek naar 
jouw interesses in dit breed keuzepakket dat voor jou nog alle 
deuren openhoudt in het tweede jaar. In een bijkomend lesuur 
Frans en wiskunde kan je zowel versterken als uitdiepen én uit vier 
mogelijkheden kies je er drie uitdagingen uit. Hiermee ga je  
gedurende één trimester twee uur per week aan de slag:

• Taaltalent: je past de taal toe op allerlei leuke manieren.
• STEM: je werkt aan het STEM-thema ‘vliegen’.   

Je leert o.a. een drone programmeren.
• Gezond en wel: een gezonde levensstijl staat centraal.
• Tick ‘n typ: je leert blind typen. Altijd handig in je verdere 

onderwijsloopbaan!

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

Quest 4u


