


Voorstelling 

basisopties



Oriënterende en observerende eerste graad

1ste leerjaar

A-stroom
Algemene vorming 

27 u
Differentiatie

5 u

2de leerjaar

A-stroom
Algemene vorming 

25 u

Basisoptie
5 u

Diff.
2 u



Oriënterende en observerende eerste graad

1ste leerjaar

A-stroom
Algemene vorming 

27 u

Differentiatie
5 u

1A 2A

Engels 1 2

Frans 3 3

Geschiedenis 1 2

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Mens & samenleving 2 -

Nederlands 4 4

Wiskunde 4 4

Muziek 1 1

Beeld 1 1

Techniek 2 2

Natuurwetenschappen 2 1

Aardrijkskunde 2 1

27 25

1A 

Talent 

Coaching Frans 1

Coaching Nederlands 1

Coaching Wiskunde 1

Talentuur 1

ICT 1

1A 

Latijn 

Latijn 4

ICT 1



Oriënterende en observerende eerste graad

Algemene vorming 
25 u

1A 2A

Engels 1 2

Frans 3 3

Geschiedenis 1 2

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Mens & samenleving 2 -

Nederlands 4 4

Wiskunde 4 4

Muziek 1 1

Beeld 1 1

Techniek 2 2

Natuurwetenschappen 2 1

Aardrijkskunde 2 1

27 25

2de leerjaar

A-stroom
Basisoptie

5 u

Klassieke talen  -
Latijn

Moderne talen & 
wetenschappen

STEM-
wetenschappen

Maatschappij & 
welzijn

Economie & 
organisatie           

Diff.
2 u

Talentuur 1

ICT 1
of

of

of

of



Doel

Geen voorafname: je 

kan nog elke richting uit.

Nadruk op 

onderzoekend leren.

Interesses prikkelen en 

verkennen.



Soorten 

basisopties

STEM-wetenschappen

Economie en Organisatie

Klassieke talen

Maatschappij en welzijn

Moderne talen en wetenschappen

Sport

STEM-technieken

Voeding en horeca

Kunst en creatie



Wat bieden we 

waar aan.

EDD: Maatschappij en welz i jn /  

Moderne Talen en wetenschappen.

PAT: bovenstaande + STEM 

Wetenschappen/ Economie en 

organisatie /  K lassieke Talen Lati jn.



Maatschappij en 

Welzijn.



Is 

Maatschappij 

en Welzijn 

iets voor jou?

• Je bent sociaal, creatief en hebt 

een open blik op de wereld. 

• Je ontwikkelt een persoonlijke 

en gezonde levensstijl.

• Je leert meewerken aan een 

(milieu)vriendelijke wereld.

• Je bent nieuwsgierig naar 

andere culturen.



MaWe: wat leer je?

• Je verkrijgt via praktijkervaringen en sociale 

experimenten meer inzicht in het gedrag van mensen en 

relaties. We werken vanuit psychologie, sociologie en 

biologie.

• Je leert kritisch omgaan met maatschappelijke 

verschijnselen.

• Je leert over opgroeien in de puberteit.

• Je leert samenwerken doordat je steeds betere sociale, 

communicatieve en creatieve vaardigheden kunt 

toepassen in uiteenlopende situaties.

• Je leert zelfstandig en creatief werken. Je wordt een 

organisatietalent.

5u/week



Boeken/lesmateriaal

Thema’s:

• Uit de veren

• Lief zijn!

• Wie ben ik?

• Lekker in je vel. 

• Jong!



Economie en 

Organisatie



Is Economie 

en 

Organisatie 

iets voor jou?

• Je bent geïnteresseerd in de 

wereld rondom jou.

• Je wil meer weten over de 

samenhang tussen consument, 

onderneming en overheid.

• Je vraagt je af wat de rol van 

economie is binnen de 

samenleving.

• Je hebt zin om zelf te 

ondernemen.



Economie en Organisatie: wat leer je?

• Nadruk l igt  op economische en maatschappelijke vorming.

• We werken rond de rollen van de consument, de onderneming en 

overheid in onze samenleving.

• Je leert  meer over ondernemingszin en ondernemerschap.

• We werken rond ICT binnen de economische processen.

• We gaan bewust en zorgzaam om met media.

• We leren init iat ie f  nemen en prikke len je ondernemingszin

5u/week



Boeken/lesmateriaal

• Boek LIFT : 4 thema’s:

• Consument / Onderneming / 

Overheid / Ondernemend project

• ICT: Word, excel, powerpoint, 

online samenwerken, moovly en 

canva.  



STEM 

Wetenschappen



Is STEM –

Wetenschappen 

iets voor jou?

• Ben je graag bezig met natuur en mil ieu?

• Wil je  graag programmeren?

• Heb je interesse in wiskunde en de l ink 

met de echte were ld?

• Vraag je je af  hoe regenbogen ontstaan?

• Vraag je je af hoe een brug wordt 

gebouwd?

• Doe je graag proefjes? Vertrek je graag 

vanuit  het doen naar het vastste llen?



Stem wetenschappen: 

wat leer je?

• 2 uur toegepaste wiskunde en 3 uur

wetenschappen

• Leren programmeren. 

• Je leert onderzoeksstrategieën om een

antwoord te vinden op wetenschappelijke

vragen.

• We onderzoeken de were ld rondom ons

vanuit wiskunde en wetenschap.



Boeken/lesmateriaal

Boek wonder: 9 thema’s

Wetenschappen: voeding, micro-

organismen, krachten, kleurvorming, 

chemische stoffen, mengsels, 

chemische reacties

Wiskunde: meten is weten, elektriciteit, 

programmeren.



Moderne Talen 

en 

Wetenschappen



Moderne talen 

en 

wetenschappen

• Laat jij je graag verwonderen door 

de wereld rondom ons?

• Heb je zin om taal op een creatieve 

manier te onderzoeken?

• Wil je graag wetenschappelijke 

principes ontleden?

• Wil je het verband onderzoeken 

tussen de verschillende talen?

• Wil je communiceren met 

anderstaligen?



Moderne Talen en Wetenschappen: 

wat leer je?

• 2 uur wetenschappen en 3 uur Moderne Talen (2uur Frans en 1 

uur Engels)

• Creatieve benadering van taal. 

• Taal als bind- en communicatiemiddel ontdekken met andere 

culturen

• Wetenschappen ontdekken via proefjes.

• Wetenschappelijke basisvaardigheden. 

• Zelf experimenteren en ontdekken.



Boeken/lesmateriaal

• Frans /Engels: eigen cursus

• Wetenschappenlijk onderzoek: 8 

thema’s:

• Zinken,zweven of 

drijven/stoffen/organismen/ 

elektriciteit/chemische 

reacties /kracht/kleur/micro-

organismen



Klassieke

Talen: Latijn



Klassieke talen en 

Latijn

• 5 u per week

• Vervolg op het eerste jaar Lat ijn

• Ont leden van boeiende teksten, mythen 

en legenden.

• Creat ieve verwerking van Lat ijnse teksten.

• Verschil len en gelijkenissen tussen de 

ant ieke cultuur en de hedendaagse culturen



Vragen?

Zo, we weten nu wat een basisoptie 

is, wat de keuzes zijn, wat ze 

inhouden.

Tijd voor vragen…


