
/ STUDIEKEUZEBROCHURE 1STE GRAAD

WE DAGEN JE UIT!  
WE HELPEN JE VOORUIT!

In alle vakken van de algemene vorming leg je een stevig fundament 
voor je studieloopbaan in het secundair onderwijs. Die vakken 
moet iedereen onder de knie krijgen. Wie dit vlot doet, dagen we 
uit met meer en moeilijkere leerstof. Lukt de gemeenschappelijke 
leerstof voor jou niet meteen? Dan mag je rekenen op bijkomende 
ondersteuning. Met verdieping en remediëring speelt de 
middenschool in op de mogelijkheden van elke leerling. Dus ook 
die van jou!

UREN

Aardrijkskunde 2

Beeld 2

Geschiedenis 1

Godsdienst 2

ICT-kennis & -vaardigheid 1

Lichamelijke opvoeding 2

Mens & samenleving 2

Moderne vreemde talen

         Frans 3

         Engels 1

Muziek 1

Natuurwetenschappen 1

Nederlands 4

Techniek 2

Wiskunde 4

+ Differentiatie (zie aparte fiche) 4

32

 

ALGEMENE 
VORMING 1A

DE MIDDENSCHOOL, 
JE BRUG TUSSEN LAGER ONDERWIJS 
EN JE VERDERE STUDIELOOPBAAN
HEB JE HET BASISONDERWIJS MET SUCCES AFGEROND, DAN START JE IN HET EERSTE LEERJAAR A. NAAST EEN 

BREDE ALGEMENE VORMING KIES JE OP BASIS VAN INTERESSE EN TALENTEN EEN AANVULLEND KEUZEPAKKET.

GEMEENSCHAPPELIJKE LEERSTOF

In 1A volgen alle leerlingen voor de algemene vorming dezelfde 
vakken. De meeste ken je al van de basisschool. Sommige zijn 
min of meer nieuw. Engels bijvoorbeeld. Daar kan jij je wel iets bij 
voorstellen. Beeld brengt je in contact met de wereld van kunst 
en cultuur. Je zal ook zelf vaak creatief uit de hoek moeten komen 
met een of ander kunstwerk. In de basisschool leerde je met de 
computer werken. Dat doe je verder in het vak ICT. Gloednieuw 
is Mens en samenleving. Je leert er heel wat. Een greep uit de 
boeiende onderwerpen van dit nieuwe vak: samenleven met en 
groot worden tussen anderen, verantwoord omgaan met geld, 
gezond leven, gepast social media gebruiken…

KOM OP ADEM IN 1B!

Heb je de basisschool met leer- of 
leerstofachterstand beëindigd, dan start je in de 
kleine klasgroepen van 1B. Daar willen we samen 
proberen om deze achterstand weg te werken. 
Ook de leerlingen van 1B hebben heel wat 
gemeenschappelijke vakken. Verschillende ervan 
kennen ze vanuit de basisschool. Net als in 1A zijn 
sommige vakken van de algemene vorming wel 
(wat) nieuw. Engels is er zo eentje. Maatschappelijke 
vorming ook. Het is de tegenhanger van Mens 
en samenleving in 1A. Natuurlijk maak ook jij als 
1B-leerling in Beeld kennis met kunst en cultuur. 
Je kan er laten zien welke kunstenaar jij wel bent. 
In ICT leer je taakgericht met de computer en 
bijhorende programma’s werken. 

In 1B wordt de leerstof van de basisschool nog 
eens rustig herhaald. Je komt er echt op adem. En 
als je goed je best doet, dan kom je zeker thuis met 
een flink rapport.

Ook in 1B kom je in een keuzepakket te weten 
waarvoor je precies belangstelling hebt.

ALGEMENE 
VORMING 1B

UREN

Beeld 2

Godsdienst 2

ICT-kennis & -vaardigheid 1

Klassenuur 1

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappelijke vorming 3

Moderne vreemde talen

         Frans 2

         Engels 1

Muziek 1

Nederlands 5

Techniek 4

Wiskunde 4

Wetenschappen 2

+ Differentiatie (zie aparte fiche) 2

32

LEER- EN LEEFCOMPETENTIES

IN DE MIDDENSCHOOL LEER JE LEREN!
Van je leraren krijg je vakstudietips en leersleutels. Je komt te weten 
wat goede studievaardigheden zijn, hoe je best je schoolwerk 
organiseert, hoe je leerstof moet structureren, schematiseren, 
mindmappen en instuderen. 
Wie wil, kan na schooltijd naar de begeleide avondstudie. 

IN DE MIDDENSCHOOL LEER JE LEVEN!
We vinden het belangrijk dat jij je ontwikkelt tot een zelfbewuste 
jongere. Je hebt dus leefsleutels nodig om vlot je “pubertijd” door 
te komen. Die krijg je aangereikt in het vak Mens & samenleving. 
Samen met je klassenleraar leer je stevig in je schoenen te staan 
en op een positieve manier naar jezelf en anderen te kijken. We 
willen immers samen werk maken van een respectvolle sfeer in de 
klas en op school. 

VERKEN EN ONTDEK JOUW INTERESSES 
EN TALENTEN

Naast de algemene vorming kiest elk leerling van het eerste jaar 
voor een aanvullend keuzepakket.
Leer je graag een moderne vreemde taal? Is iets in mekaar 
knutselen jouw ding? Ben je een zorgzame tiener die wakker ligt 
van het welzijn van mens en milieu? Wil je eindelijk kennismaken 
met de geheimen van de Latijnse taal? Ben je gebeten door 
wetenschap en technologie? Wil je weten hoe de wereld van 
de aan- en verkoop in mekaar zit? Elke leerling heeft zijn eigen 
dromen en interesses. Ontdek die van jou via één van de vele 
keuzemogelijkheden in het eerste leerjaar (zie aparte fiche). 
Deze keuze is niet definitief en laat andere keuzemogelijkheden in 
het tweede jaar open. Daar vind je voor jezelf zeker een uitdaging 
in één van onze basisopties: Economie & organisatie, Latijn, 
Moderne talen & wetenschappen, STEM-technieken, STEM-
wetenschappen en Maatschappij & welzijn.  Hiermee zet je je 
verkenning van jouw interesses verder.
Na de ontdekkingstochten in het eerste en tweede jaar ben je zeker 
voorbereid op een gemotiveerde studiekeuze na de middenschool.



SPECTRUMCOLLEGE… 
EN JE KAN ALLE RICHTINGEN UIT!

Na het 2de leerjaar van de middenschool sta je voor een 
belangrijke studiekeuze. Doorheen een hele reeks activiteiten 
begeleiden we jou bij dit keuzeproces. Samen gaan we op zoek 
naar de studierichting die het best past bij wat je kan en wat je 
wil. En die vind je zeker in het uitgebreide studieaanbod van de 
bovenbouwscholen van het Spectrumcollege. Welke studierichting 
het ook wordt, het zal een solide springplank zijn naar een mooie 
toekomst.

LEREN IN EEN MODERNE, 
KRACHTIGE OMGEVING

We investeren sterk in multimedia. Met laptops, iPads, smartboards, 
ICT-klassen, bordboeken, beamers en internet… studeer je in de 
middenschool in een interactieve en motiverende leeromgeving. 
En natuurlijk kan je elke dag rekenen op je enthousiaste en 
geëngageerde leraren. 
Op het digitale schoolplatform Smartschool vind je naast 
schoolnieuws allerlei info over je schoolvakken, extra oefeningen 
en je digitale schoolagenda. Verder kan je via Smartschool 
berichten sturen naar je medeleerlingen en leraren. Zelfs je punten 
en rapporten vind je op dit schoolplatform terug. Ook je ouders 
kunnen alles mee volgen. 

“WANNEER IK ME GOED VOEL, 
LEER IK OOK GOED!”

De overgang van de basis- naar de middenschool is voor jou 
een grote, belangrijke stap. Een nieuwe schoolomgeving, 
medeleerlingen die je niet allemaal kent, mijnheer of mevrouw in 
plaats van juf of meester, elk lesuur een andere leerkracht…
Wees gerust. Het went snel. Zit je toch met een vraag of probleem? 
Bij je klassenleraar en de leerlingenbegeleiders kan je altijd terecht. 
Ook alle andere personeelsleden helpen je graag verder. Op de 
eerste en alle volgende schooldagen.

PRAKTISCHE INFORMATIE

INFO- EN INSCHRIJFDAG

*  CAMPUS LUMMEN zondag 24 maart van 9.30 uur 
tot 16.30 uur

*  CAMPUS BERINGEN zondag 28 april van 9.30 uur 
tot 16.30 uur

*  CAMPUS PAAL zondag 28 april van 9.30 uur tot 
16.30 uur

Kan u op deze dagen niet aanwezig zijn, dan kan er op 
volgende momenten nog ingeschreven worden:

*  Vanaf maandag 25 maart (campus Lummen) en 
    maandag 29 april (campus Beringen en Paal) na 

afspraak

* Donderdag 27 juni van 16 uur tot 21 uur

* Vrijdag 28 juni van 10 uur tot 13 uur

*  Maandag 1 juli t.e.m. vrijdag 5 juli van 10 uur tot 16 
uur en ’s zaterdags na afspraak

*  Vanaf vrijdag 16 augustus elke werkdag van 10 uur 
tot 16 uur en ’s zaterdags na afspraak

 
ADRESSEN CAMPUSSEN

* CAMPUS BERINGEN 
Bogaarsveldstraat 14, 3580 Beringen, 011 45 02 50
campus.beringen.middenschool@spectrumcollege.be

* CAMPUS LUMMEN
Pastoor Frederickxstraat 9, 3560 Lummen, 013 52 10 07
campus.lummen@spectrumcollege.be

* CAMPUS PAAL
Schaffensesteenweg 2, 3583 Paal, 011 42 52 67
campus.paal@spectrumcollege.be

www.spectrumcollege.be

/ STUDIEKEUZEBROCHURE  
EERSTE GRAAD

MIJN MIDDENSCHOOL… 
LEERRIJK EN ONTSPANNEND

Vriendschapsdag, theater- en filmvoorstellingen, vrij podium, 
sport en spel, dag van de jeugdbeweging, vakantiereizen, 
middagactiviteiten, didactische excursies, leren buiten de school, 
sociale bewogenheid, ontmoeting met een jeugdschrijver, 
uitzwaaimoment einde schooljaar… Nevenactiviteiten bij de vleet! 
Het maak van jouw middenschool net dat ietsje meer! 



/ STUDIEKEUZEBROCHURE 1STE GRAAD - CAMPUS BERINGEN

KIEZEN VOOR 1A - CAMPUS BERINGEN

Je merkt het! Campus Beringen Middenschool 
biedt je in het eerste jaar een breed spectrum aan 
keuzemogelijkheden. Je vindt er beslist eentje om 

jouw talenten te laten schitteren.

ALGEMENE 
VORMING 

28 UUR

               LATIJN

              • pittige uitdaging 
• Latijnse woordjes leren 

• aan taalstudie doen & tekstjes vertalen 
• linken leggen met moderne talen 

• met het mysterieuze alfabet van het 
Oudgrieks kennismaken,… 

• de Romeinse cultuur ontdekken
• logisch denken, nauwgezet leren, 

je geheugen trainen

STEM4

            • Science Technology 
                  Engineering Mathematics
                      • stevige uitdaging
       • een passie voor  technologie en techniek, 
w               wiskunde en wetenschappen 
                      • projectmatig werken 
         • experimenteren & onderzoekend leren 
        • cijferen, probleemoplossend denken,  
                 waarnemen en analyseren,  
                     ontwikkelen en uittesten… 
                     • logisch nadenken & creatief 
                          uit de hoek komen 

+ 4 UUR
DIFFERENTIATIE 

(LATIJN, STEM4 , ACTUA 
COMMUNICATIE STEM 2 
   OF WELZIJN & STEM)

ACTUA  
COMMUNICATIE 

STEM2

                 Semester 1
         • wekelijks een extra uur 
             Frans & wiskunde
      • actua(liteit) ontrafeld in een  
     uur socio-economische educatie
                 • communicatief 
          Frans & Spaans in een  
                talenbad van 2 uren

Semester 2
         • wekelijks een extra uur 
                 Frans & wiskunde
        • actua(liteit) ontrafeld in een  
     uur socio-economische educatie
               • 2 uur STEM2-projecten:   
         kennismaken met Science  
              Technology Engineering 
                     Mathematics

WELZIJN 
& STEM

Trimester 1
    • wekelijks een extra uur  
           Frans & wiskunde

• 2 uur Welzijn over
- gezonde levensstijl
- klimaat en milieu

    - verstandig omgaan met   
       social media…

Trimester 2
      • wekelijks een extra uur  
             Frans & wiskunde

• 2 uur STEM:
technische 

werkstukken maken

Trimester 3
    • wekelijks een extra 
       uur Frans & wiskunde

• 2 uur Nederlands om
 communicatieve vaardigheden 

aan te scherpen 
- dialoogjes voeren 

 - een toneeltje spelen 
- creatief bezig zijn rond 

jeugdliteratuur
- aan de slag gaan 

         met ICT-tools… 



/ STUDIEKEUZEBROCHURE 1STE GRAAD - CAMPUS BERINGEN

KIEZEN VOOR 1B - CAMPUS BERINGEN

Als je in de lagere school voortdurend op de 
toppen van je tenen rondliep omdat het allemaal 
niet zo eenvoudig was, dan gaat jouw talent 
ongetwijfeld liggen in1B!

Na 1A en 1B vind je ook in het 
tweede jaar van onze middenschool 
opnieuw een ruim spectrum aan 
keuzes. Dan bieden we jou volgende 
basisopties aan: 

Latijn, Moderne talen & we-
tenschappen, Economie & 
organisatie, Maatschappij & 
welzijn, STEM-wetenschappen, 
STEM-technieken

Hiermee zet je je verkenning van 
jouw interesses en talenten verder, 
op weg naar de studierichting van 
jouw dromen in de tweede graad 
secundair onderwijs.

STEM-TECHNIEKEN 
(1 SEMESTER)

• eenvoudige 
werkstukjes maken 

• leren omgaaan met:
- elektriciteit

- hout
- metaal

       WELZIJN      
       (1 SEMESTER)

• lichaamshygiëne 
• EHBO 

• mediawijsheid 
• gezonde voeding

• naar de keukenklas

ALGEMENE 
VORMING 

30 UUR + 2 UUR
DIFFEREN-

TIATIE

CAMPUS Beringen Middenschool I  Bogaarsveldstraat 14 I 3580 Beringen I 011 45 02 50 I www.spectrumcollege.be


