DE MIDDENSCHOOL
De Middenschool omvat de eerste twee jaren van het secundair onderwijs. De hele
omkadering is zo uitgewerkt dat wij trachten de leerling in al zijn vormingscomponenten (persoonlijkheidsvorming) te observeren en waar nodig te remediëren
(hulp te bieden). Dit schooljaar krijgt het tweede leerjaar een nieuwe invulling. Zo is
de onderwijsmodernisering volledig ingebed in de Middenschool.

DE VOLGENDE PEILERS DUIDEN ONZE PRIORITEITEN:

een brede basisvorming voor alle leerlingen;
uitstel van studiekeuze en geleidelijke oriëntering;
rekening houden met verschillen tussen leerlingen;
een sterke begeleiding met groeikansen voor iedereen.
VOOR DE A-STROOM
Vanuit een sterk gemeenschappelijke basis gaan de leerlingen dus stilaan hun eigen
studiepakket kiezen. Bij de gemeenschappelijke vakken (29 uur) kunnen in het eerste
jaar leerlingen ofwel een keuze van drie uur samenstellen, bestaande uit 2 uur atelier crea, Latijn, talen, techniek praktijk of wetenschappen en 1 uur digilab, ecolab,
fotolab, muzieklab, sportlab, theaterlab of een keuze van 4 uur atelier Latijn maken.
In het tweede jaar nemen de leerlingen bij hun gemeenschappelijke vakken (26 uur)
een optie van vijf uur op één van de domeinen economie en organisatie, maatschappij en welzijn, Latijn, kunst en creatie of STEM-wetenschappen. De keuzevakken van één uur zijn: digilab, ecolab, fotolab, muzieklab, sportlab en theaterlab of
twee uur Grieks voor leerlingen Latijn van het tweede jaar.
VOOR DE B-STROOM
Alle leerlingen in het leerjaar B krijgen 30 uren gemeenschappelijke basisvorming.
Deze basisvorming kan aangevuld worden met 1 uur LO plus of 1 uur beeld plus.
Samen met de leerlingen van de A-stroom kiezen zij ook een 1-uurs keuzevak (lab).
Met al die observatiegegevens als uitgangspunt stippelen leraren, ouders, het CLB
en de leerling zelf een zo gunstig mogelijk parcours uit. Die oriëntering is zo uitgewerkt dat elke leerling maximaal aan zijn trekken komt. Wij houden er dan ook sterk
aan dat alle leerlingen zich volledig en actief inzetten zodat zij heel bewust de eigen
keuze mee bepalen.
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Structuur
In het eerste leerjaar bestaat er een leerjaar A en een leerjaar B. Het tweede leerjaar
sluit hierop aan met het tweede leerjaar A en het tweede leerjaar B. Waarin die van
elkaar verschillen, leest u verder in onze brochure.
EERSTE LEERJAAR

EERSTE LEERJAAR A

29 uur

EERSTE LEERJAAR B

gemeenschappelijke
basisvorming

30 uur

gemeenschappelijke
basisvorming

2 uur

atelier

1 uur

LO plus of beeld plus

1 uur

lab

1 uur

lab

TWEEDE LEERJAAR

TWEEDE LEERJAAR A

26 uur

TWEEDE LEERJAAR B

gemeenschappelijke
basisvorming

21 uur

gemeenschappelijke
basisvorming

5 uur

basisopties

10 uur

basisopties

1 uur

lab

1 uur

lab

OF

2 uur

Grieks

Op maat werken
Eén van de peilers van onze school is de betrachting om elk kind te laten schitteren.
Dat betekent dat iedere leerling kansen moet krijgen om zijn specifieke talenten te
ontdekken en te ontwikkelen. Daarom komt het ‘op maat werken’ elk jaar meer en
meer in de focus. Om dit maximaal te realiseren is er naast een ruim aanbod in de
A-stroom en de B-stroom ook:
- het werken met een eigen iPad, vanaf 20-21 in het eerste jaar,
- een flexuur waarin extra’s op maat aan bod komen, daar vinden
remediëring en extra uitdaging met een kangoeroeklas een plaats.
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1
Eerste leerjaar
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EERSTE LEERJAAR A

Lesrooster
29 uur

2 uur

BASISVORMING

ATELIER

2 uur

aardrijkskunde

crea

1 uur

computervaardigheden

Latijn

1 uur

Engels

talen

1 uur

FLEX *

1 uur Frans
1 uur Nederlands

3 uur

Frans

techniek praktijk

1 uur

geschiedenis

wetenschappen

2 uur

godsdienst

2 uur

lichamelijke opvoeding

digilab

2 uur

mens en samenleving

ecolab

2 uur

muzikale opvoeding

fotolab

2 uur

natuurwetenschappen

muzieklab

4 uur

Nederlands

sportlab

2 uur

techniek

theaterlab

4 uur

wiskunde

1 uur

LAB

OF
* Atelier Latijn (4 uur) heeft geen FLEX.

4 uur

ATELIER

Latijn
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EERSTE LEERJAAR A

Toelichting lesrooster

GEMEENSCHAPPELIJKE
BASISVORMING

- 29 uur -

Het eerste leerjaar A van het secundair onderwijs is gemeenschappelijk: alle leerlingen krijgen voor minstens 29 uur dezelfde vakken. De leerlingen die 4 uur Latijn
volgen, hebben 28 uur gemeenschappelijk: zij krijgen geen FLEX-uur.
In de lessen techniek maken de leerlingen kennis met volgende toepassingsgebieden:
energie, informatie en communicatie, constructie, transport en biochemie. De leerlingen
krijgen vooral informatie over hoe iets werkt of in elkaar zit (techniek begrijpen). Er
wordt ook gekeken wat de impact van techniek is op mens en maatschappij (techniek
duiden). Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan het realiseren van eenvoudige
opdrachten (techniek hanteren). De leerlingen krijgen strategieën aangereikt om
problemen op te lossen. De projecten worden zo gekozen dat zij aansluiten bij
de leefwereld van de leerling. Bedoeling is dat techniek leerlingen aanspreekt en
enthousiast maakt.
Het vak mens en samenleving brengt economische, sociale en maatschappelijke
inhouden en competenties samen. Het ontwikkelt onze jongeren tot kritische en
zelfredzame burgers in een diverse samenleving.
In de lessen computervaardigheden verwerven de leerlingen de nodige digitale
competenties voor een verantwoord gebruik van verschillende soorten media.
Tijdens het FLEX-uur krijgen de leerlingen o.a. meer gedifferentieerde kansen om
voor Nederlands, Frans of wiskunde de leerstof bij te spijkeren of andere domeinen
uit te diepen.
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KEUZEGEDEELTE

- 3 uur -

De school voorziet in het eerste jaar de mogelijkheid tot beperkte keuze, omdat
zij meent dat leerlingen pas echt kunnen weten in welk domein ze zich thuis zullen
voelen, als ze een tijdlang ervaren hebben wat dit precies omvat en van ze vergt.
Stapsgewijs en met een goed gestructureerde begeleiding bereidt elke leerling zorgvuldig zijn studierichting voor.

ATELIER - 2 uur
De leerling maakt pas na het eerste jaar een richtinggevende keuze. Toch krijgt hij nu
reeds de kans een route te verkennen die mogelijk later een definitieve keuze wordt.

Wat kiezen?
Hier volgt een korte omschrijving van de verschillende keuzes van 2 uur.
Op pagina’s 18-23 van deze brochure vind je een korte omschrijving
van de verschillende keuzes van 1 uur.
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ATELIER CREA - 2 uur

VOOR WIE …
blik wil verruimen
graag tekent, zijn/haar creatieve
ontplooien.
of zijn/haar artistieke talenten wil

In de lessen maak je kennis met de verschillende technieken en mogelijkheden
binnen het artistieke domein. De focus ligt vooral op het tekenen. Je beschikt over
de nodige creativiteit en fantasie om werkstukken tot een goed einde te brengen.
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ATELIER LATIJN - 2 uur of 4 uur

VOOR WIE …
verhalen,
graag omgaat met taal, houdt van
rdenkt
geschiedenis en cultuur, graag doo
zitten!
en nog wat extra uitdaging ziet

Je wordt ondergedompeld in de geschiedenis en het leven van de Romeinen:
waarom gingen ze naar het badhuis en hoe zag dat gebouw eruit? Hoe verliep de
schooldag van een 13-jarige Romein? In welke goden geloofden ze?
Je leert heel wat Latijnse woorden, maar meer nog, deze woorden leren jou ook
wat: vele Franse, Engelse en Nederlandse woorden zijn afgeleid van het Latijn.
Je leert stap voor stap hoe een Latijnse tekst in elkaar zit. Met de nodige inzet en
aandacht en na wat puzzelwerk slaag je erin een tekst te begrijpen.
In het eerste jaar staat er een bezoek aan Archeon op het programma. Daar kunnen
we de leefwereld van de Romeinen met onze eigen ogen aanschouwen en beleven.
Wie al zeker is van zijn keuze, is het meest gebaat bij de keuze Latijn 4 uur, omdat
we daar alle tijd kunnen besteden aan het goed doorgronden van de taal. Daarenboven biedt het nog gelegenheid voor andere, meer creatieve opdrachten.
Wie nog twijfelt, maar toch geïnteresseerd is en alle opties wil openhouden naar het
tweede jaar toe, kan terecht in de keuze Latijn 2 uur. In beide opties staat er ook een
kennismaking met Grieks op het programma.
Via een gedifferentieerde aanpak zullen de 2-uursgroep en de 4-uursgroep in de
loop van het tweede jaar en zeker naar het einde toe geleidelijk op hetzelfde niveau
gebracht worden.
Let wel: enkel leerlingen die in het eerste jaar Latijn als keuzevak gevolgd hebben,
kunnen in het tweede jaar voor de optie Latijn kiezen. Starten met Latijn in het
tweede jaar is dus niet mogelijk.
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ATELIER TALEN - 2 uur

VOOR WIE …
eken en toneel spelen,
graag met taal omgaat, durft spr
n wil beleven.
creatief en actief taal met andere

In deze lessen wordt er in kleinere groepen vooral geoefend op spreken, schrijven,
lezen en luisteren, zowel in het Nederlands als in andere vreemde talen.
Let wel: de keuze atelier talen is niet bedoeld voor leerlingen die het al wat moeilijk
hebben met de basisleerstof!
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ATELIER TECHNIEK PRAKTIJK - 2 uur

VOOR WIE …
ken vervaardigt,
graag praktisch werkt, werkstuk
op een creatieve manier.
planmatig aan de slag gaat en dit

Tijdens deze activiteiten wordt er hoofdzakelijk aandacht besteed aan het realiseren
van eenvoudige opdrachten (techniek hanteren). De leerlingen maken kennis met
de nodige gereedschappen uit de hout-, metaal- en elektrotechnologie. Tevens
wordt onderzocht welke materialen het best geschikt zijn voor het vervaardigen van
onze oefeningen.
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ATELIER WETENSCHAPPEN - 2 uur

VOOR WIE …
schappelijke
graag de natuur met een weten
bereid
nieuwsgierigheid onderzoekt en
groep.
is initiatief te nemen, alleen of in

In deze lessen bestuderen we dieren via observatie en onderzoek. Verder leren we
nog een aantal wetenschappelijke basistechnieken die je later als wetenschapper
nodig zal hebben.
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EERSTE LEERJAAR B
Het eerste leerjaar B is een eerste jaar van het secundair onderwijs dat een bijzondere
plaats heeft in de Middenschool.

DIT JAAR IS BEDOELD VOOR LEERLINGEN ...

die niet over een getuigschrift van het basisonderwijs beschikken;
die veel moeite hebben met het verwerken van theoretische leerstof,
maar toch wel praktische aanleg en interesse hebben;
die niet klaar zijn om te starten in het eerste leerjaar A
omdat ze dikwijls omwille van hun jonge, onrijpe ingesteldheid
voor studie de nodige doorzetting of stabiliteit missen;
die een ernstige achterstand hebben voor de basisvakken veroorzaakt door een leervertraging, langdurige afwezigheid of ziekte.
Het eerste leerjaar B is een terugblik op de lagere school en een voorbereiding op
het secundair onderwijs.
In dit leerjaar worden de leemten in de basisvakken opgespoord en verholpen.
Anderzijds wordt er ook nieuwe leerstof aangeboden.
Belangrijk hierbij is dat de leerlingen een goede werk- en studiemethode aangeboden krijgen. Het aangepaste leerprogramma maakt gebruik van actieve en individuele werkvormen. De kleine klasgroepen zijn hiervoor sterk ondersteunend.
Wanneer kinderen naar hun niveau opdrachten aangeboden krijgen, kunnen ze ook
terug gaan groeien. Dit leidt vaak tot een succeservaring die ze misschien in de lagere school hebben moeten missen.
Aan het eind van het eerste leerjaar B kan de leerling georiënteerd worden naar het
eerste leerjaar A, waardoor weer alle studierichtingen voor hem open liggen, of naar
het tweede leerjaar B. Na een geslaagd leerjaar B behalen de leerlingen alsnog hun
getuigschrift basisonderwijs.
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EERSTE LEERJAAR B

Lesrooster
30 uur

1 uur

BASISVORMING

LAB

1 uur

beeld

digilab

1 uur

computervaardigheden

ecolab

1 uur

Engels

fotolab

2 uur

Frans

muzieklab

2 uur

godsdienst

sportlab

2 uur

lichamelijke opvoeding

theaterlab

3 uur

maatschap. vorming

1 uur

muzikale opvoeding

3 uur

natuur en ruimte

4 uur

Nederlands

1 uur

sociale activiteiten

5 uur

techniek

4 uur

wiskunde

1 uur

AANVULLING

1 uur

beeld plus
OF

1 uur

LO plus
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EERSTE LEERJAAR B

Toelichting lesrooster

GEMEENSCHAPPELIJKE
BASISVORMING

AANVULLING

- 30 uur -

- 1 uur -

In de lessen wordt veelal gewerkt met thema’s die aansluiten bij de leefwereld van
de leerlingen. De kleinere klasgroepen geven de mogelijkheid om gerichter de focus te leggen op het inoefenen van cognitieve vaardigheden. Ook duo-teaching
is hierbij een doeltreffende werkmethode die de individuele leerling meer de kans
geeft om nieuwe leerstof te verwerken.
In de lessen techniek wordt er hoofdzakelijk aandacht besteed aan het realiseren
van eenvoudige opdrachten (techniek hanteren). Hierbij wordt kennis gemaakt met
verschillende domeinen zoals hout, metaal, elektriciteit, mode, verzorging en voeding.
Daarnaast krijgen de leerlingen ook informatie over hoe iets werkt en in elkaar zit
(techniek begrijpen) en wordt ook gekeken naar de impact van techniek (techniek
duiden). De projecten worden zo gekozen dat zij aansluiten bij de leefwereld van de
leerling. Bedoeling is dat techniek hen aanspreekt en enthousiast maakt. De leerlingen
kunnen op deze wijze hun interessedomeinen verder ontdekken.
De leerlingen kunnen kiezen voor 1 uur aanvulling: lichamelijke opvoeding plus of
beeld plus. Met dit aanbod willen we de leerlingen aanmoedigen om meer lichaamsbeweging te nemen of hun creativiteit aan te scherpen.
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LAB

- 1 uur -

De school voorziet in het eerste jaar de mogelijkheid tot beperkte keuze, omdat zij
meent dat leerlingen pas echt kunnen weten in welke richting ze zich thuis zullen
voelen, als ze een tijdlang ervaren hebben wat die richting precies omvat en van ze
vergt. Stapsgewijs en met een goed gestructureerde begeleiding bereidt elke leerling
zorgvuldig zijn studierichting voor. Daardoor verhoogt de studiemotivering en vermindert de faalangst.

LAB - 1 uur
Deze vakken hebben de bedoeling hen de kans te geven waarden te ontdekken of
zinvolle ervaringen op te doen in een gebied waarvoor ze zich bijzonder interesseren:
de expressie van wat in hen omgaat, de verdere ontdekking van de wereld om hen
heen, hun psychische of fysieke kwaliteiten op sportief vlak, ... Tijdens deze activiteiten
werken de leerlingen van de A-stroom en de B-stroom samen. Er kan gekozen worden
uit digilab, ecolab, fotolab, muzieklab, sportlab en theaterlab.

Wat kiezen?
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DIGILAB

VOOR WIE …
itale wereld.
een passie heeft voor IT en de dig

Daag jij je computer uit of omgekeerd? In deze lessen ontdek je nog meer van de
digitale wereld en zijn mogelijkheden waarbij de focus voornamelijk ligt op de basis
van het leren programmeren.
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ECOLAB

VOOR WIE …
t naar mensen,
graag met een kritische blik kijk
aar beïnvloeden.
dieren en planten en hoe ze elk

Via veldonderzoek en experimenten ga je na hoe onze aarde ervoor staat. Je wil
vooral het milieu actief beschermen.

19

FOTOLAB

VOOR WIE …
al van de fotografie,
zich wil verdiepen in de beeldta
t elkaar verbonden zijn.
waar creativiteit en techniek me

Hoe fotografie evolueerde van een ‘Camera Obscura’ naar een digitale camera,
ontdek je in dit lab. Aan de hand van praktische oefeningen leer je de basisbegrippen
van fotografie.
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MUZIEKLAB

VOOR WIE …
en/of zingt,
graag in een covergroep speelt
microfoon werkt en
podiumervaring opdoet, met de
eren muziek te maken.
het fijn vindt om samen met and

In het muzieklab kiezen we bestaande nummers die op maat herwerkt worden.
We werken op basis van jouw enthousiasme, daarom is muzikale voorkennis niet
echt noodzakelijk, maar wel mooi meegenomen. Je mag gerust ook je eigen instrument gebruiken!
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SPORTLAB

VOOR WIE …
interesse heeft in de basisregels
graag fervent sportief bezig is en
disciplines en spelen.
en technieken van verschillende

Bij deze activiteit kom je in aanraking met allerlei vormen van sport die niet zo direct
aan bod komen in de lessen lichamelijke opvoeding: vele balspelen (netbal, handbal,
baseball, voetbal …), plein- en ploegsporten (hockey, frisbee, …).
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THEATERLAB

VOOR WIE …
gen
zich graag uit via gebaren, houdin
en taal zowel alleen als in groep.

Al spelend ontdek je je talenten en die van de anderen via ontspanningsoefeningen,
verbeeldingsmomenten, bewegingsactiviteiten, concentratie-oefeningen.
Inspiratie hiervoor haal je uit muziek, een boek, een creatief idee, …
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2
Tweede leerjaar
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TWEEDE LEERJAAR A

Lesrooster
26 uur

5 uur

BASISVORMING

1 uur

aardrijkskunde

2 uur

beeld

2 uur

Engels

1 uur

FLEX *

BASISOPTIE

economie
en organisatie
kunst en creatie
Latijn

(Nederlands, Frans
of wiskunde)

maatschappij
en welzijn

3 uur

Frans

2 uur

geschiedenis

moderne talen
en wetenschappen

2 uur

godsdienst

2 uur

lichamelijke opvoeding

1 uur

natuurwetenschappen

4 uur

Nederlands

2 uur

techniek

4 uur

wiskunde

STEM-wetenschappen

1 uur

LAB

digilab
ecolab
fotolab
muzieklab

* Wie Grieks kiest, heeft geen FLEX-uur.

sportlab
theaterlab

OF

2 uur

KEUZE

Grieks *
alleen mogelijk
voor leerlingen Latijn
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TWEEDE LEERJAAR A

Toelichting lesrooster

GEMEENSCHAPPELIJKE
BASISVORMING

- 26 uur -

In het tweede leerjaar van de Middenschool (eerste graad) is het lesrooster nog in
hoofdzaak gemeenschappelijk: aan de gemeenschappelijke basisvorming worden
wekelijks 26 lesuren besteed. Alleen wie Grieks kiest, heeft 25 uur gemeenschappelijk.
De programma’s van die basisvorming sluiten volledig aan bij de leerstof die in het
eerste leerjaar A behandeld werd.
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KEUZEGEDEELTE

- 6 uur -

Naast de gemeenschappelijke basisvorming volg je een basisoptie en een keuzegedeelte. Wat je kiest in de basisoptie of in het lab, heeft nog geen definitieve invloed
op je verdere studieloopbaan. Wel zet je een ernstige stap in die richting en moet je
je keuze goed overwegen. Uiteraard zijn je resultaten en je interesses uit het eerste
jaar ook twee belangrijke aanwijzingen om je keuze te maken.
Zo kies je het best een pakket dat je goed ligt, dat je kan en dat je graag doet, zodat
je eventueel in die richting verder kan gaan. Bij die keuze krijg je hulp van je leraren,
van het CLB en van je ouders.

BASISOPTIE - 5 uur

Wat kiezen?
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ECONOMIE EN ORGANISATIE - EOR

VOOR WIE …
de economische
zijn eerste stappen wil zetten in
ppelijke thema’s.
wereld gekoppeld aan maatscha

In deze basisoptie is onderzoek naar de sociaaleconomische realiteit en actualiteit
de rode draad. Je leert je kritisch opstellen ten opzichte van maatschappelijke keuzes.
Je bestudeert dit vanuit het standpunt van de consument, de ondernemingen en de
overheid. Je ontwikkelt hierbij je sociale en communicatieve vaardigheden.
Je bekijkt hoe de behoeften van de consument worden beïnvloed door de steeds
veranderende maatschappij, de technologische ontwikkelingen en de digitalisering.
Je wordt je bewust van het belang van ecologie en duurzaamheid. Je denkt na over
de impact op de lokale en buitenlandse economie als consumenten kiezen voor
binnenlandse en buitenlandse producten.
Je illustreert de weg die goederen of diensten afleggen vooraleer ze bij de consument komen. Je onderzoekt de motieven van ondernemers om een onderneming
te starten en hoe een onderneming inspeelt op de trends in de maatschappij. Je
ontwikkelt ondernemingszin en aandacht voor ondernemerschap tijdens een ondernemend project. Je komt te weten dat er een lokale, nationale en internationale
overheid is die een rol speelt in de economie.
Je onderzoekt het fenomeen data-economie. Je zal begrijpen dat de consument
onbewust producent is van data waarvan bedrijven, overheden en instellingen gebruik maken om zo gepersonaliseerde reclame te maken, bedrijfsprocessen en
producten aan te passen ...
Je ontwikkelt je digitale vaardigheden waarbij je gebruik maakt van toepassingen
om data op te zoeken, te verwerken en te presenteren. Je leert een app voor een
economische toepassing ontwerpen.
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LATIJN - LAT

VOOR WIE …
atschappij van de Romeinen
geboeid is door de cultuur en ma
heeft in talen en zich graag wil
en de onze. Voor wie interesse
en het volk dat deze taal sprak.
verdiepen in structuren, teksten
Heb je na het eerste jaar de smaak te pakken? Dan kan je verder gaan met Latijn in
het tweede jaar. ‘Verder’ in elke betekenis! Zo word je steeds beter in het lezen van
teksten, doordat je inzicht in de taal uitgebreid wordt. Dit biedt je dan weer de mogelijkheid teksten met meer inhoud te lezen.
Hoe dachten de Romeinen bijvoorbeeld over hun leefwereld, over man en vrouw,
over de opvoeding van kinderen, over diversiteit, over slavernij... en wat denken wij
daar vandaag over? We vergelijken de Romeinse maatschappij met de onze. Je leert
dus niet alleen veel bij over de Romeinen maar ook over onze huidige samenleving.
We onderzoeken dit met verschillende media: artikels, documentaires en kunst zijn
er slechts enkele van. Romeinse verhalen zijn niet alleen heel leuk om te lezen, ze
zetten je vandaag nog even hard aan het denken: over jezelf en de wereld rond je.
Aan de hand van de teksten leer je stukje bij beetje meer over de Latijnse taal. Hoe
we met teksten omgaan varieert. Soms vertalen we teksten. Soms vergelijken we
met andere verhalen. Even vaak gaan we creatief met de teksten aan de slag: we
maken in groepjes een documentaire, een fotostrip…
Meermaals per jaar gaan we de klas uit om die invloeden te proeven. We bezoeken
het openluchtpark Xanten, waar je in groepjes elkaar gidst. Elk jaar is er een grote
inleefdag waar je kennismaakt met het Romeinse dagelijks leven. Je kookt, sport en
kleedt je als een echte Romein!
De leerlingen uit Latijn 2 uur en de leerlingen uit Latijn 4 uur komen in aparte groepen te zitten. Via een verschillend, maar geleidelijk parcours wordt de kennis in
beide groepen op gelijk niveau gebracht.
Latijn is een erg mooi vak voor wie verder wil kijken... Het is geen makkelijk vak,
maar als je het onder de knie krijgt, doe je ontzettend veel nuttige kennis en vaardigheden op. Omdat het zo’n veelzijdig vak is, biedt Latijn je een unieke basis voor
verdere studies na het middelbaar... welke kant je ook op gaat!
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KUNST EN CREATIE - KCR

VOOR WIE …
r wil blijven tekenen,
op een eigen persoonlijke manie
n, creatief zijn.
bouwen, toneelspelen, fantasere
de zin.
Voor wie houdt van kunst in bre

In kunst en creatie maak je kennis met verschillende vormen van artistieke expressie.
Je ervaart in welke vormen je goed bent. Je ontwikkelt je creatief denken. Per periode
wordt één thema gekozen waarrond alle expressievakken werken.
PROFIEL VAN EEN KCR-LEERLING:
- je wil graag leren acteren, bewegen, tekenen, creëren,
zingen, musiceren en met media omgaan;
- je werkt met veel enthousiasme mee aan de uitwerking van
een aantal projecten en producties zoals het kerstproject
en kunst en creatie-avond en je bent bereid om hier extra engagement
en inzet voor te tonen door o.a. aanwezigheid bij alle extra repetities;
- je combineert werkdiscipline met creativiteit;
- je werkt met de nodige zelfkritiek opdrachten uit
en kiest niet steeds voor de makkelijkste oplossing;
- je durft experimenteren en dingen uitproberen;
- je zet door ook als iets niet meteen lukt;
- je kan goed omgaan met opbouwende kritiek;
- je kan goed en met iedereen samenwerken.
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BASISOPTIE KCR

BEELDENDE
EXPRESSIE

- 2 uur -

Je leert de basiselementen van de beeldende
vakken: punt, lijn, vorm, ritme, ruimte. Je leert
waarnemen, omgaan met beelden uit onze moderne samenleving, kijken naar kunst, een eigen
beeldtaal ontwikkelen, creatief greep krijgen op
jezelf en op de buitenwereld. Je krijgt daarbij de
nodige technieken aangereikt om tot een waaier
van toepassingen te komen.

Je werkt in elke les aan één aspect van verbale
of bewegingsexpressie zoals lichaamstaal, danselementen als ruimte/tempo, stemgebruik, improviseren, speldurf, présence of status. Je geeft
vorm aan tekstmateriaal: gedichten, verhalen,
dialogen, toneelteksten, teksten uit jeugdboeken
of zelfgeschreven teksten met gevoelens, beelden en thema’s. Digitale tools kunnen je hierbij
ook helpen.

MUZIKALE
EXPRESSIE

- 1 uur -

VERBALE
EXPRESSIE

- 2 uur -

Gaat je interesse in muziek verder dan enkel luisteren? Wil je leren op een podium een muzikale
voorstelling te brengen? In het onderdeel kunst
en creatie-muziek leer je samen musiceren en
zingen, opnames maken, filmpjes van geluid
voorzien, instrumentale gedichten maken, bodypercussion en nog veel meer. Je leert er ook de basis
van ritmiek, noten en akkoorden maar steeds in
functie van het zingen en spelen. Kortom, creatief
en expressief met muziek bezig zijn!
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MODERNE TALEN
EN WETENSCHAPPEN - MTW

VOOR WIE …
de talen leuk vindt als proefzowel communiceren in vreem
schappen wil uitdiepen.
ondervindelijk contact met weten
einen.
Zo verruim je je kennis in twee dom
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MODERNE TALEN
De component moderne talen is één van de twee componenten van de basisoptie
Moderne talen en wetenschappen. De talen komen in de 2 voorziene lesuren aan
bod en dit vooral met de praktische toepassing ervan.
VOOR WIE?
Ben je taalvaardig en wil je vlot leren communiceren
in zowel Nederlands, Frans als Engels?
We besteden extra aandacht aan vaardigheden (lezen, luisteren, spreken, schrijven)
met als doel de communicatievaardigheden te versterken. Ook de culturele aspecten en de esthetische waarde van de talen diep je verder uit door te werken met
teksten en creatieve opdrachten.

WETENSCHAPPEN
De component wetenschappen is één van de twee componenten van de basisoptie
Moderne talen en wetenschappen. De wetenschappen nemen 3 uren voor hun
rekening en de focus ligt op de wetenschappelijk-technische verschijnselen en het
onderzoek ervan.
VOOR WIE?
Ben jij geboeid door vragen zoals ‘Hoe kan dit?’ of ‘Waarom is dat zo?’
en wil je met verwondering de antwoorden via onderzoeksvragen opsporen?
Of wil je de verschillende disciplines van de natuurwetenschappen proeven,
m.n. biologie, fysica en chemie.
We besteden extra aandacht aan o.a. vaardig onderzoekend leren en verbanden
leggen tussen dagelijkse verschijnselen en hun wetenschappelijke achtergrond.
Bij dit alles wordt je kritische zin en de creativiteit aangescherpt.
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MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN - MWE

VOOR WIE …
en willen zijn in relatie
samen wil zoeken naar wie we zijn
en aandacht heeft voor
met anderen, interesse heeft in
fijne leefomgeving.
een persoonlijke levensstijl en een
d, verbeelding,
Oog hebben voor duurzaamhei
zijn hierbij belangrijke
kwetsbaarheid, verbondenheid
n staat centraal.
wegwijzers, samen in dialoog gaa

In MWE is de rode draad het sociale gedrag van mensen. Je oefent er communicatieve vaardigheden in allerlei situaties, verkent verschillende levensstijlen en de
invloed ervan op gezondheid, welzijn en onze leefomgeving.
Hierbij verwachten we van jou volgende basishouding:
- je staat open voor de ander in heel ruime zin;
- je interesse voor een persoonlijke en gezonde levensstijl is groot;
- vanuit een mens- en natuurwetenschappelijke benadering
wil je mee leren bouwen aan relaties met anderen;
- je wil kritisch kijken naar en samen nadenken over
maatschappelijke vragen en verschijnselen;
- de wereld en de diversiteit erin boeien je en dagen je
uit om respectvol en in dialoog om te gaan met elkaar;
- facetten zoals lifestyle, hygiëne, interieur, kledij, voeding, gastvrijheid, zorg dragen
voor jezelf en anderen of de actualiteit over de samenleving interesseren je;
- samen voor en met anderen werken is één van jouw kwaliteiten.
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STEM-WETENSCHAPPEN - STW

VOOR WIE …
techniek en de problemen
- geboeid is door wetenschap en
ossingen durven aanreiken,
in onze wereld vandaag. Zelf opl
opzoeken en onderzoeken
zelfstandig dingen uitproberen,
vaak gaan doen.
onder begeleiding is iets dat we
kan vertrouwen op anderen.
- wil en durft samenwerken en
ft nemen, nieuwsgierigheid
- kan doorzetten en initiatief dur
en zijn een mooi pluspunt.
in nieuwe dingen en ontwikkeling

In de basisopties STEM in de A-stroom komen S (science - wetenschap), T (technology - technologie), E (engineering - bouwkunde) en M (mathematics - wiskunde)
aan bod. Deze 4 componenten worden zoveel mogelijk in projecten aangeboden,
startend vanuit een vraag, een probleem of een behoefte en dit zeer sterk aanleunend bij jouw echte leefwereld. Je werkt samen om oplossingen te zoeken en deze
daarna te realiseren. Je leert hierbij probleemoplossend denken en je onderzoekt via
wetenschappelijke methodes op een vrij zelfstandige manier. In het onderzoeken
en ontwikkelen zal je gaandeweg groeien. We behandelen de vier grote componenten zoveel mogelijk parallel, zodat we heel vakoverschrijdend kunnen werken,
onder begeleiding van verschillende leraren in een team.
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KEUZE GRIEKS - 2 uur
Leerlingen met Latijn kunnen Grieks kiezen. Maken zij die keuze, dan hebben zij in
de gemeenschappelijke vorming het FLEX-uur niet.

GRIEKS - GRI

VOOR WIE …
taal,
zich verder wil verdiepen in de
e Grieken.
cultuur en verhalen van de oud

In heel wat opzichten heeft de Romein zich laten inspireren door de rijke, verfijnde
beschaving van de oude Grieken. Wie kent er niet de verrassende ontknoping met
het paard van Troje, de verhalen van de Olympische goden, de avonturen van de
held Odysseus, de kwetsbare plek van Achilles ….?
We starten de lessen Grieks met het eigenaardige alfabet. Langzamerhand zal
je merken dat de Griekse taal heel wat overeenkomsten vertoont met het Latijn.
Met een specifieke schrijfwijze heeft het ook een speelser en aantrekkelijk karakter!
Zodra je enkele knepen van de taal beheerst, ga je op verkenning in de wereld van de
goden, de Griekse mythologie. Waar ze voor de oude Grieken een verklaring gaven
voor het onverklaarbare, zijn de verhalen voor ons nog steeds heel waardevol.
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LAB - 1 uur
De vakken die de leerlingen hier kunnen kiezen hebben de bedoeling hen de kans
te geven waarden te ontdekken of zinvolle ervaringen op te doen in een gebied
waarvoor ze zich bijzonder interesseren: de expressie van wat in hen omgaat,
de verdere ontdekking van de wereld om hen heen, hun psychische of fysieke kwaliteiten op sportief vlak…
Deze vakken zijn dezelfde als in het eerste jaar:
- digilab
- ecolab;
- fotolab;
- muzieklab;
- sportlab
- theaterlab.
De keuze die je nu maakt staat helemaal los van het keuzevak dat je in het eerste
jaar volgde.

Wat kiezen?
Op pagina’s 18-23 van deze brochure vind je een korte omschrijving
van de verschillende keuzes van 1 uur.
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TWEEDE LEERJAAR B
IN DIT LEERJAAR WILLEN WE DE LEERLINGEN:

kennis laten maken met vaardigheden en beroepen
uit de nijverheids- en decoratiesector en uit de mode-,
verzorgings- en voedingssector;
begeleiden bij het kiezen van een juiste definitieve beroepsopleiding;
helpen bij het verwerken van theoretische leerstof
door deze op een aangepaste manier over te brengen;
in contact brengen met datgene waar zij ook in
het dagelijkse leven mee kunnen geconfronteerd
worden (kunst, sociale activiteiten, informatica,…).
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TWEEDE LEERJAAR B

Lesrooster
21 uur

10 uur

BASISVORMING

1 uur

beeld

2 uur

Engels

1 uur

Frans

2 uur

godsdienst

2 uur

lichamelijke opvoeding

1 uur

muzikale opvoeding

1 uur

natuur en ruimte

5 uur

project algemene vakken

1 uur

sociale activiteit

2 uur

techniek

3 uur

wiskunde

BASISOPTIE

5 uur

maatschappij
en welzijn

5 uur

STEM-technieken

1 uur

LAB

digilab
ecolab
fotolab
muzieklab
sportlab
theaterlab
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TWEEDE LEERJAAR B

Toelichting lesrooster
Wij kiezen ervoor om voor alle leerlingen binnen de basisopties te laten kennis maken met STEM-technieken en Maatschappij en Welzijn. Door deze vaste combinatie aan te bieden laten we de leerlingen niet alleen proeven van wat hen interesseert, maar verplichten we hen ook om over het muurtje te kijken en hun horizon
te verbreden. Hierbij ontwikkelen de leerlingen ook respect voor minder voor de
hand liggende interessegebieden. De ervaring leert ons ook dat we zo de typische
jongens/meisjes keuze voor harde/zachte sectoren sneller kunnen doorbreken.

PROJECT ALGEMENE VAKKEN - PAV
PAV bestaat uit de leerinhouden van de vakken Nederlands en maatschappelijke
vorming. Door de leerstof als één geheel aan te bieden op een concrete en voor de
leerlingen herkenbare manier, trachten wij de dagdagelijkse realiteit zo dicht mogelijk
te benaderen. De leerinhouden en vaardigheden komen onder de vorm van thema’s
aan bod. De onderwerpen van deze thema’s hebben te maken met de directe levenssituatie van de leerlingen. Elke leerling moet zich maximaal kunnen ontplooien.
Daarom wordt er tijdens de inoefenmomenten gedifferentieerd gewerkt. Dit geldt
dan vooral voor spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. Hiervoor worden de
leerlingen in niveaugroepen ingedeeld en werken ze met aangepast materiaal.

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN - MWE
In deze basisoptie gaan de leerlingen werkstukken kiezen, uitvoeren en presenteren
binnen het interessegebied lifestyle. Daarnaast worden ook recepten gemaakt en
kom je meer te weten over gezonde voeding binnen het interessegebied voeding.
In het interessegebied lichaamszorg leer je meer over goede lichaamshygiëne en
eerste hulp bij ongevallen.
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VOOR WIE …
wil aanleren en uitoefenen.
vooral praktische vaardigheden
.
g en lifestyle uitgebreid aan bod
Hierbij komt verzorging, voedin
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STEM-TECHNIEKEN - STT

VOOR WIE …
wil aanleren en uitoefenen.
vooral praktische vaardigheden
van materialen aan bod.
Hier komt vooral het verwerken

Je maakt kennis met verschillende bewerkingen, materialen en gereedschappen.
Je realiseert werkstukken waarbij verschillende interessegebieden aan bod komen
zoals hout, metaal, elektriciteit en decoratie. Praktijkvoorbeelden zijn: het ontwerpen van een decoratieve kerstkader, het realiseren van een fietsverlichting en een
flessenopener, een eigen klapstoel maken, een Wanted-affiche ontwerpen,…
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MOGELIJKHEDEN NA
HET TWEEDE LEERJAAR B
Op onze school kunnen de richtingen Moderealisatie en -presentatie en Publiciteit
en etalage gevolgd worden. Hou er rekening mee dat alle richtingen op het niveau
van het BSO nog voor je open staan. De specifieke beroepsopleidingen starten maar
vanaf het derde jaar.
Hopelijk maak je na het tweede leerjaar B de voor jou meest geschikte keuze.
We sommen hier even alle mogelijke studierichtingen op die in Vlaanderen aangeboden worden in de tweede graad van het BSO:

basismechanica

bouw

brood- en banketbakkerij

crea en techniek

diamantbewerking

dierenzorg

drukken en voorbereiden

duurzaam wonen

elektrische installaties

goud en juwelen

haarzorg

hout

kantoor

landbouw

moderealisatie en -presentatie

matroos

paardrijden en -verzorgen

publiciteit en etalage

restaurant en keuken

rijn- en binnenvaart

schilderwerk en decoratie

slagerij en vleeswarenbereiding

steen- en marmerbewerking

textiel

tuinbouw

verkoop

verzorging-voeding
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BELANGRIJKE WEETJES
DE LESSEN
Voor de leerlingen van de Middenschool beginnen de lessen in de voormiddag
om 8.30 uur en eindigen ze om 13 uur. In de namiddag starten de lessen om 14 uur
en eindigen ze om 15.40 uur. Door de extra activiteiten zoals bv. de huiswerkklas
kan het einduur in het definitieve lesrooster anders zijn.
Er is pauze
		

van 11.00 uur tot 11.20 uur
van 13.00 uur tot 14.00 uur

DE SCHOOLJAARSTART
Een uitnodiging met concrete richtlijnen over de start van het schooljaar krijgen
de ingeschreven leerlingen eind augustus toegestuurd. De schooljaarstart verloopt
geleidelijk via een onthaaldag waarop de leerlingen kennis maken met de school,
de leraren en de andere leerlingen. Eind september is er nog een klasgroepactiviteit voorzien.

DE KLASSAMENSTELLING
De klassen worden gematigd heterogeen samengesteld: in elke klas zijn
verschillende keuzes vertegenwoordigd wat optimale kansen biedt voor
ontplooiing en verdere oriëntering.

GEDIFFERENTIEERD ONDERRICHT
Onze uitgebreide basiszorg maakt het mogelijk om nog meer te kunnen inspelen
op de individuele verschillen tussen leerlingen. Zo organiseren wij o.a. duoteaching, een FLEX-uur, kangoeroeprojecten voor meerbegaafde leerlingen, een
individueel vragenuurtje voor sommige vakken, een huiswerkklas en bijschrijfklas.

RAPPORTERING
Rapportering gebeurt dagelijks door middel van het dagboek dat gegevens over
dagelijks werk (overhoringen en taken), bijsturingstips en algemene opmerkingen
bevat. Viermaal per jaar krijgen de leerlingen een syntheserapport mee dat resultaten
voor dagelijks werk en/of proeven bevat.
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BEREIKBAARHEID PIUS X
Tram
VIIDE-OLYMPIADELAAN

ABDIJSTRAAT

tram 2

tram 2

tram 6 - halte Jan Van Rijswijcklaan

tram 4
tram 24

Bus
VIIDE-OLYMPIADELAAN

ABDIJSTRAAT

bus 22

bus 1

bus 180

bus 13

bus 181

bus 38

bus 500

bus 290
bus 291
bus 295
bus 295
bus 500

Trein
VIIDE-OLYMPIADELAAN

ABDIJSTRAAT

trein tot station Zuid
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STUDIEAANBOD SECUNDAIR ONDERWIJS
MIDDENSCHOOL
EERSTE LEERJAAR B

EERSTE LEERJAAR A

atelier techniek praktijk
atelier wetenschappen

TWEEDE LEERJAAR

economie en organisatie
kunst en creatie
Latijn

EERSTE GRAAD

atelier crea
atelier Latijn
atelier talen

TWEEDE LEERJAAR B

maatschappij en welzijn
moderne talen en wetenschappen
STEM-wetenschappen

maatschappij en welzijn
STEM-technieken

46

BOVENBOUW
TECHNISCH SECUNDAIR ONDERWIJS

BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS

Economie
Humane Wetenschappen
Latijn
Wetenschappen

Beeldende en Architecturale
Vorming
Woordkunst-Drama

Handel
Techniek-Wetenschappen

Moderealisatie
en Modepresentatie
Publiciteit en Etalage

Economie-Moderne Talen
Economie-Wiskunde
Humane Wetenschappen
Latijn-Moderne Talen
Latijn-Wetenschappen
Latijn-Wiskunde
Moderne Talen-Wetenschappen
Moderne Talen-Wiskunde
Wetenschappen-Wiskunde

Architecturale Vorming
Beeldende Vorming
Woordkunst-Drama

Boekhouden-Informatica
Handel
Techniek-Wetenschappen

Moderealisatie en -verkoop
Publiciteitsgrafiek
7DE SPECIALISATIEJAAR:

Modespecialisatie
en Trendstudie
Publiciteit en Illustratie

DERDE GRAAD

KUNSTSECUNDAIR ONDERWIJS

TWEEDE GRAAD

ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS

