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LATIJN:

Kies je voor Latijn, dan ga je voor een pittige uitdaging. Woordjes leren, 
aan taalstudie doen, tekstjes vertalen, linken leggen met moderne 
talen… Dat spreekt je allemaal aan. Talen zijn immers jouw ding! 
Bovendien kom je veel te weten over de Romeinse cultuur. 

STEM:

Met STEM kies je voor een even sterke uitdaging. Je bent gek van 
wiskunde en wetenschappen en hebt een passie voor technologie 
en techniek. Aan de hand van projecten en opdrachten ga je 
onderzoekend leren.

SPECTRA:

SPECTRA biedt een breed en prikkelend keuzepakket dat voor jou 
nog alle deuren openhoudt in het tweede jaar. In een bijkomend lesuur 
voor Frans en Nederlands kan je zowel remediëren als verdiepen. Heb 
je bijvoorbeeld extra steun of hulp nodig? Dan ga je remediëren. Ben je 
klaar voor een extra prikkel of uitdaging? Dan ga je verdiepen. Daarnaast 
kies je uit een brede waaier twee uitdagingen. Met elke uitdaging ga je 
gedurende één semester twee lesuren per week aan de slag. 

•  actief techniek   •  Frans & Spaans 
•  economie  •  lifestyle
•  engineering  •  woord in beeld 

ALGEMENE VORMING 27u*

Nederlands 4u

Frans 3u

Wiskunde 4u

Aardrijkskunde 2u

Beeld 2u

Engels 1u

Geschiedenis 1u

Godsdienst 2u

Lichamelijke opvoeding 2u

Mens & samenleving 2u

Muziek 1u

Natuurwetenschappen 1u

Techniek 2u

// STUDIEAANBOD CAMPUS BERINGEN

1e LEERJAAR A

* De inhoud van de vakken van de algemene vorming is voor elke leerling dezelfde. 
   Elke leerling moet voor elk vak de basisdoelen bereiken. 

** Digitale vaardigheden zijn niet meer weg te denken uit het leven van elke dag. Met computers en tablets leer je   
     informatie digitaal opzoeken, verwerken en bewaren of je gebruikt ze om met anderen te communiceren. 
     Daarom zit in elk keuzepakket 1u ICT (informatie- en communicatietechnologie)  

KEUZEGEDEELTE 5u
(waaronder 1u ICT**)

Latijn 4u

STEM 4u

Spectra 4u


