
STUDIEAANBOD

eerste leerjaar A

wat elke leerling moet kennen en kunnen
                een stevig fundament voor 
            jouw secundaire studieloopbaan

       aardrijkskunde 2u

       beeld 2u

       Frans 3u

       Engels 1u

       geschiedenis 1u

       godsdienst 2u

       ICT 1u

       lichamelijke opvoeding 2u

       mens & samenleving 2u

       muziek 1u

       natuurwetenschappen 1u

       Nederlands 4u

       techniek 2u

       wiskunde 4u

          Remediëring zodat je weer kan aansluiten!

          Aandacht voor leer- en leefcompetenties!

          Begeleide avond- en examenstudie!

          Verdieping en verbreding om je uit te dagen! kwaliteitsvol    
onderwijs op   maatleren lerenleren leven

lessentabelalgemenevorming28u/week



campus

Beringen

verken en ontdek jouw interesses en talenten

keuze-

gedeelte

4u/week

LATIJN
woordenschat en taalstudie - linken met moderne vreemde 
talen - tekstvertaling - Romeinse cultuur - initiatie oud-Grieks
geheugentraining en logisch redeneren

ACTUA COMMUNICATIE STEM2 breed keuzepakket
- wekelijks extra lesuur Frans
- Actua:  wekelijks 1u socio-economische educatie: actualiteit 
economie en samenleving a.d.h.v. nieuwsberichten en 
krantenartikels

- Communicatie: semestrieel: talenbad voor Frans (1u/week)  
en Spaans (1u/week) - communicatieve vaardigheden

- STEM2: semestrieel (2u/week): kennismakingsprojecten

WELZIJN & STEM
- wekelijks extra lesuur Frans en wiskunde: goede basis 

voor 2A
- 1 trimester: 2u Welzijn: milieu & sorteren, recycleren,   

ecologische voetafdruk, EHBO, de nieuwe voedings-
driehoek & gezonde levensstijl, mediawijsheid

- 1 trimester: 2u extra Nederlands: communicatieve  
vaardigheden: spreken en schrijven, een boost voor je
Nederlands

- 1 trimester: 2u STEM: technische werkstukjes maken 

STEM4

Science Technology Engineering Mathematics
experimenterend en onderzoekend leren in projecten
cijferen, nadenken, ontwikkelen en uittesten
theorie, geen praktijk  - logisch en creatief redeneren

wordkeuze-vaardig



       beeld 2u

       Frans 2u

       Engels 1u

       godsdienst 2u

       ICT 1u

       lichamelijke opvoeding 2u

       maatschappelijke vorming 3u

       muziek 1u

       Nederlands 4u

       techniek 4u

       wetenschappen 2u

       wiskunde 4u

wat elke leerling moet kennen en kunnen
                een stevig fundament voor 
       jouw secundaire studieloopbaan

STUDIEAANBOD

                          eerste leerjaar B

          Verdieping en verbreding om je uit te dagen!

lessentabelalgemenevorming28u/week

kwaliteitsvol    
onderwijs op   maatleren lerenleren leven

kleine
klassen  

Kom op 
adem in 

1B!  
leerstof

lagere school

opgefrist

nieuwe 

leerstof



campus

Beringen

verken en ontdek jouw interesses en talenten

WELZIJN & STEM-TECHNIEKEN
- wekelijks een klassenuur met je klassenleraar
- wekelijks een extra lesuur Nederlands
- 1 semester: 2u Welzijn: milieu & sorteren & recycleren, 

EHBO, gezonde voeding & levensstijl, naar de keukenklas, 
bewust omgaan met social media...

- 1 semester: 2u STEM-technieken: steek de handen uit de 
mouwen en maak werkstukjes - verken bouw, elektriciteit, 
hout en metaal

ga op de inslagen weg verder
of verruim je horizon

Basisopties in het tweede jaar:

Latijn                     
Moderne talen en wetenschappen
Economie en organisatie             Maatschappij en welzijn
STEM-wetenschappen                  STEM-technieken    

wordkeuze-vaardig

keuze-

gedeelte

4u/week


