BOVENBOUW

Kunst en Creatie

De infobrochures zijn
nog niet aangepast
aan de vernieuwingen
in de tweede graad.

H. Pius X-instituut

De infobrochures zijn
nog niet aangepast
aan de vernieuwingen
in de tweede graad.

Welkom
in de wereld van

Kunst en Creatie
TWEEDE GRAAD

Je bent sterk geïnteresseerd in kunst en vormgeving. Je bent er graag mee
bezig en je hebt artistieke vaardigheden of talenten.
Op Pius X kan je kiezen tussen verschillende creatieve richtingen. Het is
belangrijk om die richting te kiezen die het best bij je past.

Beeldende en architecturale vorming (KSO)
Moderealisatie en -presentatie (BSO)
Publiciteit en etalage (BSO)
Woordkunst-drama (KSO)

Kies je voor Pius X, dan mag je er zeker van zijn dat je leraren alles in het
werk zullen stellen opdat jij je ook goed zal voelen op school. Zij zijn er immers van overtuigd dat dit de eerste voorwaarde is om goed te leren.
In het domein ‘Kunst en Creatie’ bieden wij zowel doorstromingsrichtingen
naar het hoger onderwijs aan als richtingen waarmee je achteraf meteen
aan de slag kan op de arbeidsmarkt.

DERDE GRAAD
Architecturale vorming (KSO)
Beeldende vorming (KSO)
Moderealisatie en -verkoop (BSO)
Publiciteitsgrafiek (BSO)
Woordkunst-drama (KSO)
7de specialisatiejaar
Modespecialisatie en trendstudie (BSO)
Publiciteit en illustratie (BSO)
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TWEEDE GRAAD

De infobrochures zijn
nog niet aangepast
aan de vernieuwingen
in de tweede graad.

Wanneer kies je voor een
artistieke richting?

Kiezen voor doorstroming
of arbeidsmarkt?
Zowel voor een meer theoretische als
voor een meer praktische richting, beschik je over een aantal vaardigheden
en attitudes.
Je hebt aanleg en interesse voor expressie of artistieke vakken zoals tekenen.
Je bent sterk geboeid door kunst en
vormgeving in al zijn facetten.

Je bent erop uit om je creatief te uiten.
Na de eerste graad heb je bij jezelf Je kan zelfstandig, stipt, nauwkeurig en
waarschijnlijk al een talent of interesse ordelijk werken en je durft uitdagingen
voor artistieke vakken of expressie aan.
ontdekt. Pius X biedt voor jou de richtingen Beeldende en architecturale Je hebt een flinke dosis werkkracht en
vorming (KSO) Mode (BSO), Publiciteit doorzettingsvermogen.
(BSO) en Woordkunst-drama (KSO) aan.
Het verschil tussen de KSO-richtingen
In deze brochure geven we je meer Beeldende en architecturale vorming
uitleg over deze studierichtingen.
en Woordkunst-drama en de BSO-richtingen Mode en Publiciteit zit vooral in
Hou ook rekening met het advies dat je de algemene vorming die veel breder is
kreeg op het einde van het tweede leer- in Beeldende en architecturale vorming
jaar. Denk erom dat je een keuze maakt en Woordkunst-drama, terwijl Mode en
voor twee jaar, want na het derde jaar Publiciteit sterker praktijkgericht zijn.
secundair onderwijs kan je niet zomaar
overstappen naar het vierde jaar van In de KSO-richtingen is het pakket
eender welke andere studierichting.
vreemde talen ook uitgebreider. Daardoor kan je na het vierde jaar nog
kiezen uit een ruim aanbod van studierichtingen.

Intakegesprekken
Ervaring leert dat het (te) vaak gebeurt dat leerlingen (en ouders) een
studierichting verkeerd inschatten.
Daarom organiseren we voor leerlingen
die de richting Beeldende en architecturale vorming of Publiciteit willen
volgen een intakegesprek.
Voor leerlingen die Woordkunstdrama willen volgen is er een oriëntatiedag. Leraren van de fundamentele
vakken voeren dan een individueel
gesprek met elke nieuwe leerling. Zij
peilen naar de motivatie en informeren over de gang van zaken in de studierichting. Vaak wordt het motivatiegesprek gevoerd op basis van het
rapport van het voorbije schooljaar.
Voor Woordkunst-drama moet je zelf
ook spelen.
Deze intakegesprekken en de oriëntatieproef vinden plaats in het begin en
op het einde van de zomervakantie in
de campus Olympiadelaan. De concrete data vind je op de website van de
school. Daar vind je ook meer informatie over wat een intakegesprek en de
oriëntatiedag precies inhouden.
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De infobrochures zijn
Beeldende en architecturale vorming
lessentabel 3de en 4de jaar
BAV niet aangepast
nog
aan de vernieuwingen
in de tweede graad.
3BAV

4BAV

aardrijskunde

1

1

Engels

2

2

Frans

3

3

geschiedenis

1

1

godsdienst

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

natuurwetenschappen

2

2

Nederlands

4

4

wiskunde

5

5

architecturale vorming

4

3

beeldende vorming

3

4

kunstgeschiedenis

2

2

kunstinitatie

1

1

ondersteuning wiskunde

0,5

0,5

waarnemingstekenen

2

2

35

35

basisvakken

richtingsvakken

Beschrijving van de richting
De studierichting Beeldende en architecturale vorming wil je een brede algemene
en artistieke vorming bieden en zo voorbereiden op hoger onderwijs.
De algemene vakken zijn een niet te onderschatten pakket binnen deze richting.
Deze richting is theoretisch sterk onderbouwd met extra aandacht voor wiskunde.
De opdrachten van de specifieke vakken dagen je creativiteit uit. In het vak beeldende vorming verken en ontwikkel je verschillende mogelijkheden om een
onderwerp grafisch en ruimtelijk uit te werken. Er wordt hoofdzakelijk thematisch
gewerkt. De nadruk ligt op de ontwikkeling van creatief denken en werken. Je
leert ook kritisch te staan tegenover je eigen werk en dat van anderen. Inhoudelijk
worden de thema’s gekaderd en ondersteund in het vak kunstinitiatie. Waarnemingstekenen staat voor: observeren, analyseren en ontdekken hoe je onze
driedimensionele wereld weergeeft op een plat vlak. Het accent ligt niet enkel op
juist tekenen, de grafische uitwerking is even belangrijk. Kunstgeschiedenis leert
je kunst in de tijd situeren en de inhoud ervan beter te begrijpen. In de lessen architecturale vorming start je met een aantal basistechnieken om ruimte op schaal
voor te stellen, zowel in twee als in drie dimensies. Aanvankelijk zijn de opdrachten
eerder abstract, later volgen er meer concrete projecten in een stedelijke omgeving of landschap. Naast een eindproduct is een creatief en intensief werkproces
belangrijk.
Deze studierichting biedt je een kans het secundair onderwijs op een actieve en
boeiende manier te beleven en zo je persoonlijkheid te vormen.
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De infobrochures zijn
nog niet aangepast
aan de vernieuwingen
in de tweede graad.

TWEEDE GRAAD

Wat na de tweede graad
Beeldende en architecturale vorming?
Heb je de tweede graad Beeldende en
architecturale vorming met succes afgewerkt, dan is het logisch dat je in de
derde graad voor Architecturale vorming of Beeldende vorming kiest.

Bijzondere werkvormen
Diverse beeldende, architecturale en
stedelijke thema’s komen aan bod
tijdens leeruitstappen en tentoonstellingen. Het programma van de
jaarlijkse projectweek kan zeer uiteenlopend zijn: stadsexploratie, bezoeken
van tentoonstellingen, workshops ...

Dankzij de sterke basisvorming is het na
het vierde jaar ook mogelijk om over te
stappen naar een andere studierichting
op voorwaarde dat je je bijwerkt voor
de richtingsvakken.
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De infobrochures zijn
Moderealisatie en -presentatie
nog
lessentabel 3de en 4de jaar
MRP niet aangepast
aan de vernieuwingen
in de tweede graad.
3MRP

4MRP

Frans

3

3

godsdienst

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

project algemene vakken

6

6

commerciële presentatie en lifestyle (CPL)

7

7

mode

10

10

plastische opvoeding

2

2

32

32

basisvakken

richtingsvakken

Beschrijving van de richting
Met de opleiding Moderealisatie en -presentatie kan je na schooltijd welhaast
zeker aan de slag in een breed veld van beroepsmogelijkheden, waarin vooral
een beroep gedaan wordt op je handigheid en creativiteit. Winkels, net als andere
bedrijven, hechten steeds meer belang aan talenten, die je het beste ontplooit
door oefening en praktijkervaring.
Het vak mode beslaat meer dan één derde van je volledig urenpakket. Je werkt
met opdrachten die je aansporen tot opzoeken, experimenteren en realiseren.
Hierdoor ontwikkel je vaardigheden in het ontwerpen, produceren en retoucheren
van eenvoudige kledingstukken. Zo verwerf je extra troeven die later goed van pas
komen op de werkvloer. Er is immers steeds meer vraag naar vakkundige mensen
die deskundig advies kunnen verstrekken, de maat kunnen nemen en retouches
kunnen uitvoeren.
In het vak commerciële presentatie en lifestyle (CPL) bieden we je een brede
vorming aan. De presentatie van je werkstukken komt aan bod in woord en beeld.
Het woord komt aan bod tijdens de creatieve spreekoefeningen en rollenspellen,
die je voorbereiden op de verkoopgesprekken van de derde graad. In dit vak
krijg je ook de kans om je gevoel voor stijl, kleur en smaak te ontplooien, als
voorbereiding op ‘visual merchandising’ en etalage in de derde graad. Uiteraard
wordt in dit vak ook veel aandacht besteed aan het aanleren van ICT-vaardigheden.
Tenslotte verwerf je inzicht in en kennis van heel wat commerciële aspecten, zodat
je goed voorbereid bent om in de verkoop terecht te komen. Je wordt als het ware
klaargestoomd om een volwaardige verkoper te worden.
In de hele opleiding staat de eigen inbreng van de leerlingen centraal. Met een
gezonde dosis nieuwsgierigheid ga je in deze richting op zoek naar een actieve
manier van ‘leren leren’. Zo verwerf je vaardigheden waardoor je opgewassen bent
tegen de steeds veranderende trends, die zo eigen zijn aan de modewereld.

6

De infobrochures zijn
nog niet aangepast
aan de vernieuwingen
in de tweede graad.

TWEEDE GRAAD

Bijzondere werkvormen

Wat na de tweede graad
Moderealisatie en
-presentatie?
Heb je de tweede graad Mode met
succes afgewerkt, dan is het logisch
dat je ook in de derde graad voor Mode
kiest. Daar worden al de verworven
vaardigheden aan de praktijk getoetst
in de stages. Alle leerlingen lopen als
verkoopsters-retoucheuses stage in een
kleding- of wooninrichtingzaak.

In het vierde jaar werk je gedurende
het
hele
schooljaar
aan
je
oriënteringsopdracht. Je bouwt deze
opdracht stap voor stap op in de
verschillende vakken en op het einde
van het schooljaar stel je ze voor aan
ouders en een jury.
Tijdens de eerste week van mei worden
in heel de school de lessen doorbroken
voor een projectweek. In de tweede
graad Moderealisatie en -presentatie
kan die ingevuld worden met een
studiereis naar een modegevoelige
stad, zoals Parijs, maar net zo
goed met workshops en bezoeken
aan vakbeurzen, modeshows en
tentoonstellingen in het binnenland.
Deze activiteiten komen ook in de loop
van het schooljaar aan bod.
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Publiciteit en etalage
De infobrochures

zijn
lessentabel 3de en 4de jaar PUB
nog niet aangepast
aan de vernieuwingen
in de tweede graad.
3PUB

4PUB

Engels

2

2

godsdienst

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

project algemene vakken

6

6

beeldcreatie grafisch

2

2

beeldcreatie kleur

2

2

beeldcreatie ruimtelijk

2

2

2

2

praktijk publiciteit digitaal

3

3

praktijk publiciteit manueel

3

3

2

2

figuurtekenen

2

2

natuurtekenen

2

2

perspectieftekenen

2

2

34

34

basisvakken

richtingsvakken
beeldcreatie

kunstinitiatie
praktijk publiciteit

presentatietechnieken
waarnemingstekenen

Beschrijving van de richting
Loop je rond in de straat, in de stad, overal word je geconfronteerd met reclame.
Het meest in het oog springend zijn grote lichtreclames, publiciteitspanelen, maar
ook kleine advertenties, flyers, affiches, tijdschriften,.... en zelfs de brochure die je
nu leest, zijn vormen van publiciteit.
De studierichting Publiciteit en etalage is bestemd voor diegenen die zich
praktisch willen specialiseren in het creëren en uitvoeren van al deze producten
van grafische vormgeving.
De opleiding in deze richting is een praktijkgerichte opleiding die de voorbereiding
vormt voor een verdere vakopleiding in de derde graad. Het fundamenteel
lessenpakket wordt onderverdeeld in blokken waarin we thematisch werken:
hier werken we vaak vakoverschrijdend. Oefeningen in waarneming worden
bijvoorbeeld omgezet in ruimtelijk werk, opdrachten rond kleur worden digitaal
aangepast,… .
Beeldcreatie
Dit blok omvat compositieleer waarin o.a. begrippen als punt, lijn, vlak, vorm
en volume aan bod komen. In het onderdeel kleur worden basisaspecten van
de kleurenleer via praktisch-creatieve realisaties duidelijk gemaakt. We leren
grafische technieken kennen en onderzoeken de verhoudingen tussen lijn en
vlak. Opdrachten met reliëf, assemblages, blikvangers, enz. verschaffen inzicht in
ruimtelijke toepassingen. Hier leren we ook bewust kiezen voor de juiste techniek
in functie van de opdracht.
Presentatietechnieken
Je leert de technische aspecten van het presenteren kennen en gebruiken. Boekbinden, displays maken, meetkundige volumes, ruimtelijke composities komen
o.a. aanbod.
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De infobrochures zijn
nog niet aangepast
aan de vernieuwingen
in de tweede graad.
Praktijk Publiciteit manueel/digitaal
De kennis vergaard in Beeldcreatie pas
je toe in publicitaire opdrachten. Je leert
o.a. illustraties, stripfiguren, pictogrammen,
logo’s en huisstijlen ontwerpen, Door
middel van lay-out en typografie leer je
tekst en beeld op een juiste manier en
in een gegeven formaat te combineren.
Uiteraard verliezen we de techniek niet
uit het oog. Vergroten, verkleinen, scannen,
enz. zijn technische hulpmiddelen bij
het uitvoeren van je ontwerpen. Ook
de basis van lay-out programma’s met
de computer komen aan bod zoals
“Adobe Illustrator”, “Adobe InDesign”
en “Adobe Photoshop”.
Waarnemingstekenen
Je verwerft inzicht in vorm en kleur,
leert perspectieftekenen, bestudeert de
natuur en tekent o.a. portret en figuur
naar waarneming.

TWEEDE GRAAD

Kunstinitiatie
Je ontwikkelt belangstelling voor kunst
en cultuur in heden en verleden.

We verwachten van jou:
- een minimum aan tekenvaardigheid,
- een grote interesse voor tekenen,
schilderen, collage, lay-out en computer,
- de wil om bepaalde technische vaardigheden te oefenen en om zelfstandig
te leren werken,
- zin voor nauwkeurigheid en afwerking,
- zorgzaam omspringen met je materiaal
en dat van anderen,
- creatief willen leren denken in functie
van een gegeven opdracht,
- dat je een motivatiegesprek en een
oriënteringsproef aflegt.

Bijzondere werkvormen
Themaweek/Proeven
Taken, toetsen en opdrachten bepalen
mee je slaagkansen voor deze richting.
Op het einde van het eerste en het
derde trimester volgt een themaweek
waarin de aangeleerde vaardigheden
van de praktijkvakken extra getoetst
worden.
Proeven toetsen de vaardigheden
voor theoretische vakken tijdens deze
periode.
Projectweek
Tijdens de eerste week van mei
worden de lessen doorbroken voor
een projectweek. Het ene jaar organiseren we een meerdaagse studiereis.
We bezoeken dan musea en tentoonstellingen of werken aan een project.
Het andere jaar nemen we deel aan
tal van workshops op diverse locaties zoals: stop-motion, fotografie,
etsen en beeldhouwen.
Oriënteringsopdracht
De leerlingen van het vierde jaar maken
onder begeleiding van een mentor
een langlopende taak.
Hierin worden de creatieve en technische vaardigheden getoond die
ze verworven hebben in de tweede
graad. Ze presenteren deze opdracht
voor een externe jury.

Wat na de tweede graad
Publiciteit?
Deze opleiding bereidt jou specifiek
voor op de derde graad Publiciteitsgrafiek, Schilderwerk en decoratie en
Etalage en standendecoratie.
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Woordkunst-drama
De

infobrochures zijn
lessentabel 3de en 4de jaar WKD
nog niet aangepast
aan de vernieuwingen
in de tweede graad.
3WKD

4WKD

1

1

basisvakken

aardrijkskunde

Engels

3

3

Frans

3

3

geschiedenis

1

1

godsdienst

2

2

lichamelijke opvoeding

12
21

12
12

natuurwetenschappen
Nederlands

4

4

wiskunde

3

3

3

3

richtingsvakken
algemene muziekleer
algemene verbale vorming

5

5

bewegingsleer - dans

2

2

kunstgeschiedenis

2

2

plastische opvoeding

2

2
34

34

Beschrijving van de richting
In deze richting maak je kennis met een brede waaier van artistieke vakken die te
maken hebben met woord, toneel, muziek en beweging.
In Woordkunst-drama verwerf je geleidelijk aan een grote mate van zelfstandigheid en leer je intens samenwerken met anderen. Je kijkt kritisch naar jezelf en
leert je ideeën te verwoorden en te realiseren.
Deze richting is een doorstromingsrichting. Dat wil zeggen dat het een voorbereiding is op hogere studies. Je moet dus goed kunnen studeren, je lang kunnen
concentreren en graag lezen.
Basisvakken
In Woordkunst-drama komen de talen sterk aan bod. Je werkt zowel aan het technische als het artistieke aspect van taal. Zowel in Nederlands als in vreemde talen
zal je werken rond het verkennen en begrijpen van uiteenlopend tekstmateriaal.
Kunstvakken
In de lessen verbale vorming maak je kennis met bestaande toneelstukken en
creëer je zelf korte scènes en voorstellingen. Je werkt aan de technische aspecten
van het spelen en onderzoekt wat er mogelijk is met licht, rekwisieten, kostuums
en decor. Verder bestudeer je de theorie en de geschiedenis van de podiumkunsten. Dat alles komt samen tijdens het werken aan diverse spelopdrachten vanuit
tekst of vanuit een thema.
In het vak muziek ga je werken aan het horen, voelen en lezen van muziek. Je gaat
aan de slag met ritme, tekstmetrum, melodie en samenklank. Hierbij gebruik je
zowel je zangstem als instrumenten.
In de lessen dans leer je je houding en bewegingen bewust voelen, corrigeren en
controleren. Via gerichte opdrachten ga je op zoek naar je eigen bewegingstaal en
hoe je je zonder woorden kan uitdrukken. Je leert dans zien als kunstvorm, maar
ook als altijd aanwezig in het dagelijkse leven.
In de lessen kunstgeschiedenis maak je kennis met kunstuitingen uit het verleden.
Je leert ze te plaatsen in een historisch kader en je leert kunstwerken begrijpen, interpreteren en kritisch benaderen. Het uitgangspunt is altijd het actief leren kijken
naar een kunstwerk wat ook een essentieel onderdeel is van de lessen.
In plastische opvoeding ga je aan de slag op beeldend vlak. Je gaat creatief werken met diverse materialen en technieken. Het is een doe-vak dat in deze richting
een plaats krijgt omwille van zijn aanvullend en ondersteunend karakter.
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De infobrochures zijn
nog niet aangepast
aan de vernieuwingen
in de tweede graad.

TWEEDE GRAAD

Bijzondere werkvormen

Wat na de tweede graad
Woordkunst-drama?

In deze richting zijn er naast de gewone lessen heel wat projecten.
Daarvoor werken we samen met
organisaties en kunstenaars buiten
de school.
Tijdens de jaarlijkse projectweek
werk je op locatie met een acteur,
danser, goochelaar, poppenspeler,
of andere podiumkunstenaar aan
een presentatie.
Voor presentaties binnen en buiten
de school werken we vakoveroverschrijdend. Zo ontwikkel je een
brede kijk op cultuur en leer je verschillende vakken samen te brengen in een project.
We bezoeken samen ook een zeer
gevarieerde selectie dans- en theatervoorstellingen.

Heb je de tweede graad Woordkunstdrama met succes afgewerkt, dan is het
logisch dat je ook in de derde graad
voor Woordkunst-drama kiest.
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Wanneer is kiezen voor
een creatieve richting een
juiste keuze in de derde
graad?
Je hebt met succes de tweede graad
afgerond in de richting Beeldende
en architecturale vorming, Mode,
Publiciteit of Woordkunst-drama en
je bent gemotiveerd om je verder in
deze richting te verdiepen.
Je volgde een andere richting maar
je hebt een uitgesproken aanleg voor
vormgeving of expressie die je graag
verder wil ontwikkelen.
Let op. Na het vierde jaar maak je een
keuze voor twee jaar. Nadien nog wijzigen is niet evident en is enkel mogelijk
na een positief advies van de toelatingsklassenraad. Hou zeker ook rekening
met het advies dat je gegeven is op het
einde van het vierde jaar.
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Architecturale vorming
Je doorliep met succes de tweede graad
Beeldende en architecturale vorming.
Je volgde een andere KSO-richting met
ruim pakket wiskunde (4 of 5 lesuren).
Je volgde een ASO of TSO-richting met
ruim pakket wiskunde (4 of 5 lesuren).
Deze studierichting werd aangevuld
met een artistieke bijscholing (bv.
tekenacademie) of je hebt een artistieke
hobby (tekenen, knutselen, tentoonstellingen bezoeken ...) of je hebt een
kunstzinnige thuisomgeving.

DERDE GRAAD

Als kunstzinnige leerling wil je:
- je verder ontwikkelen via artistieke,
wetenschappelijke
en
algemene
vakken;
- een specifieke architecturale, wetenschappelijke vorming krijgen;
- eigen ideeën genereren en persoonlijke architecturale kunstwerken maken.

Moderealisatie en
-verkoop
Je doorliep met succes de tweede
graad Moderealisatie en -presentatie.

Beeldende vorming
Je volgde in de tweede graad Beeldende en architecturale vorming en
kreeg een A-attest. Je kan ook instromen vanuit een ASO-richting of een
TSO-richting met een sterk theoretisch
pakket indien je bereid bent hard te
werken om je achterstand op vlak van
teken- en vormgevingsvaardigheden,
kunstgeschiedenis ... in te halen. Bij
voorkeur volgde je al deeltijds kunstonderwijs.
Kunst in al zijn aspecten interesseert en
fascineert je. Je houdt van tekenen, fotograferen, dingen creëren, ontwerpen
en uitvoeren. Je hebt een brede culturele en algemene interesse, ruimtelijk
inzicht en een levendige fantasie.

Publicteitsgrafiek
Je doorliep met succes de tweede
graad Publiciteit en etalage.

Woordkunst-drama
Je doorliep met succes de tweede
graad Woordkunst-drama.
Je volgde een ASO of TSO-richting of
een andere KSO-richting met ruim
pakket talen en je bent geslaagd
voor de toelatingsproef.
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Architecturale vorming

lessentabel 5de en 6de jaar ARV

5ARV

6ARV

aardrijkskunde

1

1

Engels

2

2

Frans

3

3

geschiedenis

1

1

godsdienst

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

natuurwetenschappen

2

2

Nederlands

4

4

architecturale vorming

8

8

kunstgeschiedenis

2

2

kunstinitiatie

1

1

wiskunde

6
34

6
34

basisvakken

richtingsvakken

Beschrijving van de richting
Kunstvakken (architecturale vorming, kunstgeschiedenis, kunstinitiatie) én wetenschapsvakken (wiskunde, natuurwetenschappen, aardrijkskunde) bepalen het profiel
van deze doorstromingsrichting waarvoor een behoorlijk pakket theorie te verwerken
valt alsook korte tot langlopende opdrachten die veel inzet en tijd vergen.
De algemene vakken versterken het profiel van de richting, verruimen je geest
en lichaam, zijn inherent aan je vorming en vergen eveneens interesse, aanleg en
inzet. Naast de verschillende taalvakken is er een uitgebreid pakket wiskunde en
natuurwetenschappen.
Voor de kunstvakken is architecturale vorming je belangrijkste richtingsvak. De
acht lesuren per week worden besteed aan architectuuranalyse en architecturale
vormgeving, aan theorie, vaardigheden, schriftelijke en grafische taken, thematische ontwerpopdrachten, een geïntegreerde proef (zesde jaar), studiebezoeken,
bijwonen van lezingen en evenementen, leeruitstappen, een studiereis, mogelijke
projecten met derden, dit alles in functie van een brede vorming dankzij een ruim
begrip van ‘architectuur’.
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Beeldtaal (schetsen, projectietekeningen, ontwerptekeningen, beeldmontages, foto’s, maquettes, werkstukken,
prototypen, werk in real time & space
...) is een belangrijk medium waarmee
je reeds vertrouwd bent en waarmee
je je ideeën en ontwerpen kan verbeelden, communiceren en presenteren.
De ‘open’ ontwerpopdrachten confronteren je met actuele (problematische) toestanden van architecturale
dingen die je dagelijks omgeven (van
stoel tot stad). Je bent bereid hun toestanden te analyseren om ze te verbeteren, je bent niet te weerhouden
architecturale dingen zelfstandig en eigenzinnig te herdenken, te ontwerpen
en uit te voeren.

Wat na de derde graad
Architecturale vorming?
Met je brede Architecturale vorming
kan je kiezen tussen verschillende
studierichtingen in het hoger of universitair onderwijs en zijn volgende
richtingen alvast te overwegen: Architectuur,
Ingenieurswetenschappen, Industriële wetenschappen,
Interieurarchitectuur, Interieurvormgeving, Kunstwetenschappen, Landschapsarchitectuur,
Milieuwetenschappen,
Productontwikkeling,
Scenografie, Vrije kunsten en dergelijke.
Weet je een andere studierichting te
kiezen dan bevestig je een belangrijke
doelstelling van de studierichting Architecturale vorming.

Bijzondere werkvormen
Leerlingen Architecturale vorming:
- bezoeken tentoonstellingen, volgen
een bouwwerf, werken op locatie, wonen lezingen bij in Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven ... ;
- gaan geregeld op ééndaagse leeruitstap wanneer er zich een onmisbare
tentoonstelling of evenement aandient;
- gaan op tweedaagse leeruitstap (alternerend met de tweejaarlijkse studiereis);
- gaan op studiereis in hun vijfde of
zesde jaar tijdens de eerste week van
mei;
- voeren zo mogelijk projecten uit met
kunstenaars, architecten of andere opdrachtgevers met een kunstklas(sen)
van een andere school, een klas(sen)
van een andere richting en/of andere
onderwijsvorm.
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Beeldende vorming

lessentabel 5de en 6de jaar BEV

5BEV

6BEV

aardrijkskunde

1

1

Engels

2

2

Frans

3

3

geschiedenis

1

1

godsdienst

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

natuurwetenschappen

2

2

Nederlands

4

4

wiskunde

3

3

aanvullende beeldende vorming

2

2

beeldende vorming

6

6

kunstgeschiedenis

2

2

kunstinitiatie

1

1

seminarie

2

2

waarnemingstekenen

3

3

36

36

basisvakken

richtingsvakken

Beschrijving van de richting
Beeldende vorming biedt je een traject aan waarin je de kans krijgt om heel intensief met kunst bezig te zijn.
Het ontplooien van je individuele artistieke kwaliteiten is een vitaal onderdeel. We
stellen je voor vormelijke vraagstukken aan de hand van opdrachten, seminaries
en discussies. Door deze op te lossen ontwikkel je je kritisch artistieke geest en
kom je geleidelijk aan tot een eigen vormentaal. Hierbij spelen vakken als beeldende vorming (twee- en driedimensionaal) en waarnemingstekenen een belangrijke rol.
De richting biedt hiernaast ook een stevig pakket vormende vakken aan. Je
krijgt een goede algemene basis en je volgt een aantal artistiek vormende vakken,
namelijk kunstgeschiedenis, seminarie en kunstinitiatie.
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Wat na de derde graad
Beeldende vorming?

DERDE GRAAD

Beeldende vorming is een doorstromingsrichting. Het is dus de bedoeling
dat je je studieloopbaan verderzet na
het middelbare onderwijs. Je krijgt de
intellectuele en praktische bagage om
een kunstopleiding aan te vatten. Je
kan kiezen voor een opleiding vrije kunsten (Beeldhouwkunst, Schilderkunst,
In situ ...) of een toegepaste opleiding
(Grafische vormgeving, Juweelontwerp,
Binnenhuiskunst, Filmregie, Montage,
Fotografie ...). Doordat je een uitgebreid
pakket algemene vakken krijgt, zijn ook
veel professionele bacheloropleidingen
mogelijk.
Voor de doorzetters zijn academische
opleidingen als Psychologie, Acheologie, Kunstgeschiedenis ... ook mogelijk.

Bijzondere werkvormen
In de derde graad zijn alternatieve
werkvormen en projectmatig werken
een onderdeel van het lessenpakket.
Zo brengen de leerlingen van de
derde graad regelmatig bezoeken
aan tentoonstellingen, musea en kunstencentra. In het vijfde jaar leer je in
het seminarie zelfstandig projecten
uitwerken. In het zesde jaar maak je
dan een geïntegreerde eindproef.
Dit is een zelfstandig artistiek onderzoeksproces, waarvan tweemaal een
onderdeel wordt tentoongesteld voor
het grote publiek.
Tijdens de projectweek organiseren
we het ene jaar een buitenlandse reis
(naar een cultureel interessante stad),
het andere jaar organiseren we uitstappen binnen België en een tekenstage.
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Moderealisatie en -verkoop en
Modespecialisatie en trendstudie (specialisatiejaar)
lessentabel 5de en 6de jaar MRV en 7de jaar MST

5MRV

6MRV

7MST

Engels

2

2

2

Frans

2

2

2

godsdienst

2

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

2

4

4

4

commercieel communiceren

-

-

4

commerciële presentatie en lifestyle (CPL)

10

10

-

mode

6

6

8

ondernemend project

-

-

2

retouche

4

4

6

32

32

34

basisvakken

plastische opvoeding
project algemene vakken

2

richtingsvakken

Beschrijving van de richting
Net als in de tweede graad verwerf je tijdens de lessen commerciële presentatie en lifestyle (CPL),
een groot gevoel voor mode, lifestyle en commerciële vorming. De brede vorming besteedt aandacht aan thema’s als duurzaamheid en kwaliteit. Je gaat op zoek naar de laatste modetrends,
nieuwe stoffen en werkt aan communicatieve vaardigheden. Daarnaast maak je kennis met het
creatieve luik van ‘visual merchandising’ en etalage. Verkoopgesprekken oefen je eerst in onze leerwinkel op school, nadien ga je via het werkplekleren over tot de echte stage. We zoeken samen naar
de geschikte stageplaatsen in de mode en interieurwereld.
In het vak mode werk je, zoals in de tweede graad, aan vaardigheden en attitudes. De technieken
worden verfijnd, we werken met moeilijkere stoffen. Zelfstandig werken staat bovenaan het lijstje
en het tempo ligt een stuk hoger dan in de tweede graad. Nieuw in de derde graad is het vak retouche, dat op een creatieve manier wordt bijgebracht. Je zal diverse technieken bestuderen zodat
je steeds een efficiënte retouche kan uitvoeren en dit kan aanbieden aan de klanten.
In het vijfde en zesde jaar staan ook heel wat stages op het programma. In het vijfde jaar ga je het
werkplekleren in een winkel en in het zesde jaar doe je enkele weken verkoop- en/of retouchestage.
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7de specialisatiejaar
Modespecialisatie
en trendstudie

DERDE GRAAD

In het vak Ondernemend Project wordt
er nauw samengewerkt met de vakken
Dit specialisatiejaar wil je opleiden tot
Mode en Retouche om je ondernemingsmensen die zelfstandig kunnen funcvaardigheden om te zetten in de praktioneren in een (eigen) modezaak.
tijk. Zin voor initiatief, organisatieverHet is hierbij van groot belang dat je mogen en een probleemoplossende
leert communiceren onder verschillende houding zijn hierbij zeker nodig!
vormen (verbaal, brief, schetsen, mail,
bestelbon, folder...) en met verschil- Als leerling van Modespecialisatie en
lende doelgroepen voor ogen (klanten, trendstudie loop je stage in een modleveranciers, leidinggevenden...). In het ezaak waar klantencontact en werken
vak Commercieel Communiceren oefen op maat en wens van de klant centraal
je dit in door middel van talrijke project- staan. Je leert vlot communiceren en je
en en leer je hoe je een eigen huisstijl, neemt ook een groot deel atelierwerk
concept en sfeer voor een eigen pop- op. Het uitvoeren van retouches aan
up-store kan opmaken. Dit alles volgens kleding en service voor de klant is een
de nieuwste modetrends en styling- onderdeel dat je zelfstandig uitvoert op
concepten. De samenwerking met het de werkvloer of stageplaats.
vak Plastische Opvoeding speelt hierbij
een belangrijke rol.
Bij een (eigen) zaak in de modewereld
is op maat en wens van je klant werken een ‘must’. In het vak Mode oefen
je deze vaardigheden. Je leert kleding
(zowel nieuwe als bestaande modellen)
aanpassen in patroon en op het lichaam
van de klant. De juiste benodigdheden
en materialen kan je zelfstandig aankopen. Dit betekent dat je creatief en oplossingsgericht leert denken en handelen. Alle gegevens noteer je correct en
hou je bij.
In het vak Retouche werk je vanuit de
realiteit van een zelfstandige retouchezaak. Op school wordt een retouchezaak
opgestart als een project van leerlingen
en leerkrachten. Voor diverse klanten
voer je alle vaardigheden vakkundig,
creatief en commercieel uit.

Wat na de derde graad
Moderealisatie en -verkoop
en Modespecialisatie en
trendstudie?

Bijzondere werkvormen
Op verschillende momenten tijdens
het schooljaar wordt er projectmatig
gewerkt.
Afhankelijk van de actualiteit bezoeken
we regelmatig musea, tentoonstellingen, een modeshow en vakbeurzen.
In het 6de jaar werk je gedurende
het volledige schooljaar aan je geïntegreerde proef. Hierin wordt vakoverschrijdend gewerkt en zelfstandig
werken gestimuleerd.

Na het zesde jaar Moderealisatie en
-verkoop kan je een zevende specialisatiejaar volgen. Op Pius X is dat Modespecialisatie en trendstudie. Deze richting biedt je een unieke kans om door te
dringen in de fascinerende wereld van
mode en interieur.
Na dit specialisatiejaar Modespecialisatie
en trendstudie, kan je, gewapend met
veel vakkennis en verkoopservaring,
aan de slag als verantwoordelijke in de
verkoop, als retoucheuse of als modeassistent.
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Publiciteitsgrafiek en Publiciteit en illustratie
lessentabel 5de en 6de jaar PUG en 7de jaar PUI
5PUG

6PUG

7PUI

Engels

2

2

2

Frans

-

-

2

basisvakken

godsdienst

2

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

2

project algemene vakken

4

4

4

analytische studie van de publiciteit

-

-

1

beeldanalyse

1

-

-

computeratelier

2

2

6

5

3

-

illustratie

3

4

3

kunstinitiatie

2

2

-

lay-out

-

3

-

richtingsvakken

ontwerpatelier

-

-

5

stage ontwerpatelier

-

-

3

technologie van de publiciteit

2

2

2

1

-

-

uitbreiding computeratelier

-

2

-

vectorieel tekenen

2

-

-

waarnemingstekenen

4

3

-

zeefdruk

2
34

2
33

32

We verwachten van jou:

Beschrijving van de richting
In de studierichting Publiciteitsgrafiek bereiden we je voor op een beroep dat zich
op de grafische arbeidsmarkt richt (o.a. reclamebureaus, verpakkingsnijverheid,
uitgeverijen, fotogravures, drukvoorbereiding, illustratoren). Het overgrote deel
van de ingerichte lesuren is toegespitst op het inoefenen van een aantal praktische vaardigheden die, zeker in de derde graad, zoveel mogelijk het echte beroepsleven benaderen. Nochtans wordt er ook gewerkt op inzichtelijk vlak.
Uiteraard ligt vandaag de dag het accent ook op het gebruik van de laatste nieuwe
computertoepassingen. Wie niet met een computer en grafische software overweg kan, is kansloos in de grafische sector.
Vakken zoals figuur- en waarnemingstekenen, praktijk publiciteit en fotografie
zullen steeds geïntegreerd worden in toepassingen zoals affiches, boekillustraties,
reclamepanelen, blisters, huisstijlen, logo’s, lay-outs, enz.
In het zesde jaar wordt je de kans geboden via stages na te gaan hoever je momenteel staat met je kennis en praktische vaardigheden en of je in een professioneel milieu kan meedraaien. Voor velen is dit een unieke kans en in bijna alle
gevallen een zeer positieve ervaring. Op korte tijd kan je via deze weg enorm veel
bijleren.

20

- een gezonde interesse voor vormgeving en communicatie in al zijn facetten;
- artistieke interesse;
- interesse voor allerlei grafische toepassingen;
- de wil om bepaalde technische vaardigheden te oefenen, zowel thuis als op
school;
- mogelijkheid tot zelfstandig werk;
- zin voor nauwkeurigheid en afwerking;
- de wil om creatief te leren denken in
functie van een gegeven opdracht;
- het ontwikkelen van een gevoel voor
compositie, ritme, kleur en typografie
door zelf aandachtig rond te kijken en
documentatiemateriaal te verzamelen;
- dat je eigen werk kan tonen waarin je
motivatie zichtbaar is.
Je komt bij voorkeur uit de tweede
graad Publiciteit en etalage, uit een
richting Beeldende kunsten of Beeldende vorming of je volgt al geruime
tijde tijd tekenacademie.

DERDE GRAAD

Bijzondere werkvormen

7de specialisatiejaar
Publiciteit en illustratie
In dit specialisatiejaar gaan we dieper
in op de leerstof en vaardigheden van
de vorige jaren. Digitale beeldverwerking neemt een belangrijke plaats in,
maar ook algemeen vormende vakken
zoals talen en project algemene vakken
komen aan bod. Het einddoel is dat je
een opdracht volledig en zelfstandig kan
uitvoeren, van ontwerp tot afwerking.

In het zevende jaar loop je gedurende
een periode van drie weken (meestal
rond maart) stage in een bedrijf dat uitaard actief is binnen de grafische sector (een reclamebureau, ontwerpstudio,
kleine drukkerij, webdesign studio ...).
Bedoeling is dat je hier gedurende deze
periode zo veel mogelijk deel uitmaakt
van het gehele productieproces dat
binnen dit bedrijf bestaat.
In de derde graad woon je op regelmatige basis, workshops en lezingen bij
die we binnen de school organiseren,
en bezoek je ook geregeld tentoonstellingen. Hierbij wordt steeds uitgegaan
van de actualiteit en zoek je binnen
de praktijkvakken aansluiting bij deze
activiteiten onder de vorm van één of
meerdere opdrachten die hier aan gekoppeld zijn.

Wat na de derde graad
Publiciteitsgrafiek en
Publiciteit en illustratie?
Na het zesde jaar Publiciteitsgrafiek kan
je nog aanvullend secundair beroepsonderwijs (twee studiejaren) volgen of
een zevende specialisatiejaar (Publiciteit en illustratie of Decoratie en standenbouw).

Dit zevende jaar bekroont je publiciteitsstudies met een ‘diploma secundair Op Pius X bieden we het zevende speonderwijs’.
cialisatiejaar Publiciteit en illustratie
aan. Dit specialisatiejaar kan voorbereiden op verdere studies in hoger kunstonderwijs of op een job binnen de
grafische sector.
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Woordkunst-drama

lessentabel 5de en 6de jaar WKD
5WKD

6WKD*

aardrijkskunde

1

1

Duits

1

1

Engels

3

3

esthetica

1

1

Frans

3

3

geschiedenis

2

2

godsdienst

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

biologie / chemie / fysica

1

1

Nederlands

5

5

wiskunde

2

2

algemene muziekleer

3

3

bewegingsleer-dans

2

2

dictie

1

1

plastische opvoeding

1

1

verbale vorming

5

5

35

35

basisvakken

richtingsvakken

Beschrijving van de richting
Heb je interesse voor taal en podiumkunsten en kan je je studie-inzet daarop richten? Dan is
Woordkunst-drama misschien een richting voor jou.
In de derde graad bouw je verder op de basis die je kreeg in de tweede graad op het gebied van
woord, toneel, muziek en beweging. Wie instroomt uit een andere richting, moet slagen in een
toelatingsproef en een inhaalbeweging maken.
In Woordkunst-drama verwerf je een grote mate van zelfstandigheid en leer je je ideeën te verwoorden en te realiseren. Je durft jezelf te tonen en je eigen ideeën te presenteren aan elkaar en
aan een publiek. Je kan goed tegen (opbouwende) kritiek en werkt intens samen met je groep.
Woordkunst-drama is een doorstromingsrichting: naast de artistieke vorming krijg je ook een
ruim pakket algemene vorming aangeboden.
In Woordkunst-drama komen de talen sterk aan bod. Je werkt zowel aan het technische als het
artistieke aspect van taal. Zowel in Nederlands als in vreemde talen zal je werken rond het verkennen en begrijpen van uiteenlopend tekstmateriaal.
In de lessen verbale vorming werk je zelfstandig of begeleid aan scènes en presentaties. Je onderzoekt de mogelijkheden van spel, tekst, techniek en vormgeving. Je werkt met bestaande toneelstukken en eigen materiaal. Verder bestudeer je de theorie en de geschiedenis van de podiumkunsten. Je spreekt je verbeelding en werklust aan bij het werken vanuit een tekst of vanuit een thema.
In het vak muziek ga je werken aan het horen, voelen en lezen van muziek. Je gaat aan de slag met
ritme, tekstmetrum, melodie en samenklank. Hierbij gebruik je zowel je zangstem als instrumenten.
In de lessen dans leer je je houding en bewegingen bewust voelen, corrigeren en controleren. Via
gerichte opdrachten ga je op zoek naar je eigen bewegingstaal en hoe je je zonder woorden kan
uitdrukken. Je leert dans zien als kunstvorm maar ook als altijd aanwezig in het dagelijkse leven.
De vakken esthetica en plastische opvoeding worden gegeven als één pakket. In verschillende
modules onderneem je een zoektocht naar actuele thema’s,tentoonstellingen, ontwerpers, kunstenaars. Daarbij leer je kritisch kijken, proe-ven, verwerken en standpunt innemen. Je gaat ook
zelf aan de slag met onder andere een scenografieproject.
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Wat na de derde graad
Woordkunst-drama?
Oriëntatiedag
Leerlingen die in de derde graad willen
instromen moeten reeds een zekere
creativiteit, zelfstandigheid, zelfdiscipline en basiskennis aan de dag kunnen leggen. Daarvan moeten ze op de
oriëntatiedag blijk geven. Voor muziek is een voorkennis van notenleer
(niveau tweede jaar notenleer muziekacademie) gewenst. Hierop kan
een uitzondering gemaakt worden bij
een goed muzikaal aanvoelen en mits
er bereidheid is om muziekschool te
gaan volgen.
Het advies is bindend voor wie wil instromen in de derde graad (voor de exacte gegevens zie www.piustien.net).

De opleiding stoomt je niet onmiddellijk klaar voor de professionele theaterwereld. Ze biedt je een sterke, diepgaande basis om in je hogere studies
jezelf te oriënteren. Kunst speelt een
belangrijke rol in de samenleving;
maatschappelijke invloeden werken in
op de kunsten en de kunsten trachten
maatschappelijke veranderingen te signaleren.
Jij kan dus na je opleiding (gewapend
met spreekvaardigheid, fysiek bewustzijn en muzikale vorming) zowel in het
hoger kunstonderwijs terecht als in andere studies, bijvoorbeeld in de sociale
sector of in het onderwijsveld.

Bijzondere werkvormen
In deze richting zijn er naast de gewone lessen heel wat projecten. Daarvoor werken we samen met organisaties en kunstenaars buiten de school.
Tijdens de jaarlijkse projectweek werk
je op locatie met een acteur, danser,
goochelaar, poppenspeler, of andere
podiumkunstenaar aan een presentatie.
Voor presentaties binnen en buiten de
school werken we vakoverschrijdend.
Zo ontwikkel je een brede kijk op cultuur en leer je verschillende vakken samen te brengen in een project.
We bezoeken samen ook een zeer
gevarieerde selectie dans- en theatervoorstellingen.
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Waarom Pius X?
De richtingen Architecturale vorming, Beeldende vorming, Mode, Publiciteit en
Woordkunst-drama worden in heel wat Antwerpse scholen aangeboden. Waarom
zou je dan voor Pius X kiezen en niet voor een andere school? Het antwoord is
eenvoudig. Omdat Pius X niet zomaar een school is. Daarbij staan twee facetten
centraal: het welbevinden van alle Piustieners en de school als venster op de
wereld.
Op onze school ervaren leerlingen én leraren een grote mate van vrijheid, de
ruimte om zelf verantwoordelijkheid te nemen en de eigen persoonlijkheid
te ontwikkelen.
Op onze school is een grote mate van inspraak, niet alleen via de verschillende
participatieorganen, maar ook en vooral door de dagelijkse omgang met elkaar
waarbij leraren en directie open en respectvol omgaan met leerlingen, effectief
luisteren en hun inbreng naar waarde schatten.
Op onze school creëren we een kader waarin elke leerling zich optimaal kan
ontplooien. Wie sterk is, wordt uitgedaagd, wie beter wil leren studeren kan terecht in de studiebegeleiding, wie zijn studie nog niet goed kan organiseren vindt
beslist wel een mentor, wie persoonlijke of socio-emotionele problemen heeft,
kan rekenen op steun en advies, wie worstelt met Nederlands kan aankloppen
voor taalondersteuning, wie gedragsproblemen heeft, krijgt nieuwe kansen via
een herstelgerichte aanpak, wie een leer- of ontwikkelingsstoornis heeft, krijgt
aangepaste hulpmiddelen en faciliteiten ...
Op Pius X worden de schotten tussen de onderwijsvormen ASO, BSO, KSO en TSO
zo veel mogelijk weggenomen. Onze school biedt een ruime waaier van richtingen die elkaar inspireren en voor wederzijdse inbreng van zuurstof zorgen. Er zijn
heel wat projecten over de onderwijsvormen heen. Daarbij wordt op een kritische
manier gekeken naar de mens en de maatschappij, naar heden, verleden en toekomst.
Zo vormen we zelfbewuste en geëngageerde jongvolwassenen voor de wereld
van morgen. Op Pius X telt niet in welke richting of onderwijsvorm je zit, ook niet
wat je persoonlijke situatie, afkomst, taal, cultuur, geaardheid of overtuiging is,
wel wie je bent als persoon. En dat mag best wat pittig en eigenzinnig zijn.
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Info over de inschrijvingen
Eigen leerlingen maken hun keuze voor het volgende schooljaar
bekend bij de rapportafhaling van eind juni.
Nieuwe leerlingen kunnen op volgende momenten inschrijven:
- tijdens het schooljaar na het maken van een telefonische afspraak
voor de tweede graad: 03 820 66 00
voor de derde graad: 03 259 05 60
op werkdagen
van 9.00u tot12.00u en van 13.30u tot 17.00u
- tijdens de zomervakantie
de eerste 5 werkdagen van juli
de laatste 8 werkdagen van augustus
telkens van 9.00u tot 12.00u en van 13.30u tot 17.00u
tijdens de zomervakantie vinden alle inschrijvingen,
dus ook voor de derde graad, plaats in de vestiging Olympiadelaan
Om de inschrijvingen te realiseren moet je volgende documenten meebrengen:
- identiteitskaart,
- laatste rapport (met attest),
- andere relevante attesten (bv. van een leerstoornis).
Inschrijvingen gebeuren enkel indien één van de ouders aanwezig is.

Campus Olympiadelaan

Campus Abdijstraat

Bereikbaarheid
van de school
(trams en bussen)
Talrijke tram- en buslijnen
hebben een halte dichtbij
onze vestigingsplaatsen.
Gedetailleerde informatie
vind je terug op
www.delijn.be.

Contactgegevens
TWEEDE GRAAD
VIIde-Olympiadelaan 25
2020 Antwerpen
Tel: 03/820 66 00
Fax: 03/820 66 29
info@piustien.net
www.piustien.net
DERDE GRAAD

Je kan al onze brochures raadplegen op de website.

Abdijstraat 128
2020 Antwerpen
Tel: 03/259 05 60
Fax: 03/259 05 62
info@piustien.net
www.piustien.net

