Middenschool
eerste en tweede leerjaar

DE MIDDENSCHOOL

Principes
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 eerste leerjaar een nieuwe invulling, het tweede
jaar blijft nu nog ongewijzigd.

DE VOLGENDE PRINCIPES BLIJVEN ONZE PRIORITEIT:

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 de velden artistieke vorming, handel, industriële
wetenschappen, Latijn, moderne wetenschappen of techniek-wetenschappen.
De keuzevakken van één uur zijn: digilab, ecolab, fotolab, muzieklab, sportlab en
theaterlab of twee uur Grieks voor leerlingen Latijn.
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 volgen 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 mogelijke richting 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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DE MIDDENSCHOOL

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 of 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

20 uur

gemeenschappelijke
basisvorming

5 uur

basisopties

14 uur

beroepenveld

1 uur

keuzegedeelte (lab)
(of 2 uur Grieks)

4

1
Eerste leerjaar
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EERSTE LEERJAAR A

Lesrooster
29 uur

2 uur

BASISVORMING

ATELIER

2 uur

aardrijkskunde

crea

1 uur

Engels

Latijn

3 uur

Frans

talen

1 uur

geschiedenis

1 uur Frans
1 uur Nederlands

2 uur

godsdienst

techniek praktijk

1 uur

IT

wetenschappen

2 uur

lichamelijke opvoeding

2 uur

mens en samenleving

digilab

2 uur

muzikale opvoeding

ecolab

2 uur

natuurwetenschappen

fotolab

4 uur

Nederlands

muzieklab

2 uur

techniek

sportlab

4 uur

wiskunde

theaterlab

1 uur

FLEX *

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 IT verwerven de leerlingen de nodige digitale vaardigheden voor een
verantwoord gebruik van verschillende soorten media.
Tijdens het FLEX-uur krijgen de leerlingen meer gedifferentieerde kansen om voor
Nederlands, Frans of wiskunde de leerstof bij te spijkeren of 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 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.

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 …
ontleding
graag met taal omgaat, sterk is in
ig is.
en graag leest of met teksten bez
edenis en cultuur.
Voor wie interesse heeft in geschi

De basisoptie Latijn behoort tot de Klassieke Studies
omdat het zowel in de 2 uur als in de 4 uur:
- een aanvangscursus is, waarin de studie van Latijn start,
voor beide urenpakketten (Latijn 4 uur en Latijn 2 uur)
is de basisleerstof grammatica dezelfde;
- een aantal lestijden Grieks voorziet ter kennismaking
via de taal met de Griekse cultuur;
- tijd voorziet voor een eerste contact met antieke cultuur.
Van bij het begin wordt bijzonder veel aandacht besteed aan het lezen van teksten.
Bij het vierurenpakket is er uitbreiding van woordenschat en grammaticale begrippen.
De keuze Latijn (4 uur) is geknipt voor wie al bij de start van het eerste jaar opteert
voor een klassieke studieloopbaan en voor wie zich in de studie van klassieke talen
uitgebreider wil verdiepen. Wie nog twijfelt, maar toch wil kennismaken met Latijn,
kan terecht in de keuze Latijn 2 uur.
Let wel: enkel de leerlingen Latijn 2 uur of Latijn 4 uur kunnen in het tweede jaar de
optie Latijn 5 uur volgen.
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.
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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 …
aan het vervaardigen
vooral praktisch wil meewerken
rken volgens normen.
van werkstukken. Dit door het we
ve manier
Maar ook wie graag op een creatie
t zeker aan zijn trekken.
zijn werkstukken wil afwerken kom

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 …
wetenschappelijke
graag de natuur als voorwerp van
bereid is initiatief
nieuwsgierigheid exploreert en
te nemen, alleen of in groep.

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
leerjaar A, waardoor weer alle studierichtingen voor hem open liggen, of naar het
tweede leerjaar B.
De leerlingen die in het zesde leerjaar het getuigschrift van basisonderwijs niet
hebben behaald, kunnen dit nog in het leerjaar B behalen.
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EERSTE LEERJAAR B

Lesrooster
30 uur

1 uur

BASISVORMING

LAB

1 uur

beeld

digilab

1 uur

Engels

ecolab

2 uur

Frans

fotolab

2 uur

godsdienst

muzieklab

1 uur

IT

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 die de leerlingen van het eerste leerjaar A-stroom en B-stroom en het
tweede leerjaar A-stroom 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, ... Tijdens deze activiteiten werken de leerlingen van de A-stroom en
de B-stroom in het eerste jaar 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.
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ECOLAB

VOOR WIE …
r de natuur en
een bijzondere interesse heeft voo
mensen, dieren en planten.
een kritische ingesteldheid t.o.v.

Via veldonderzoek en experimenten gaan zij na hoe onze aarde ervoor staat.
Ze willen vooral het milieu actief beschermen.
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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,
ontdekken we in dit lab. Aan de hand van praktische oefeningen worden de basisbegrippen van fotografie uitgelegd.

20

MUZIEKLAB

VOOR WIE …
graag zingt of musiceert.
r samen met anderen
Je werkt op een creatieve manie
rument.
en dat kan ook met je eigen inst

Tijdens verschillende projecten brengen we eigen covers, herwerkt op jouw maat.
Je zingt en/of speelt in groep(jes), met de kans om podiumervaring op te doen.
We werken op basis van jouw enthousiasme, daarom is muzikale voorkennis niet
echt noodzakelijk maar wel mooi meegenomen.
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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 komen de leerlingen 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 en taal
zich graag uit via gebaren, houdin
zowel alleen als in groep.

Leerlingen ontdekken spelend hun talenten en die van de anderen via ontspanningsoefeningen, verbeeldingsmomenten, bewegingsactiviteiten, concentratie-oefeningen,
vanuit 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

BASISOPTIE

1 uur

aardrijkskunde

artistieke vorming

2 uur

Engels

handel

4 uur

Frans

2 uur

geschiedenis

industriële
wetenschappen

2 uur

godsdienst

2 uur

lichamelijke opvoeding

1 uur

natuurwetenschappen

4 uur

Nederlands

2 uur

plastische opvoeding *

2 uur

techniek

4 uur

wiskunde

Latijn
moderne
wetenschappen
techniekwetenschappen

1 uur

LAB

ecolab
fotolab

* Leerlingen met keuze Grieks hebben
1 uur plastische opvoeding.

muzieklab
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 wordt
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 (vijf uur) en een
keuzegedeelte (één uur of twee uur). Toch moeten wij aanstippen dat de vakken
die je dit tweede leerjaar kiest, nog geen echt definitieve invloed hebben op je verdere
studieloopbaan. Wel zet je een ernstige stap in die richting en moet je je keuze goed
overwegen.
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. Ook je gegevens van het eerste jaar zijn belangrijke
hulpmiddelen bij deze keuzebegeleiding ...

BASISOPTIE - 5 uur

Wat kiezen?
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ARTISTIEKE VORMING - ARV

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 ARV 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 ARV-LEERLING:
- je acteert, beweegt, tekent, creëert, zingt en musiceert graag
en je durft dit ook te tonen aan anderen;
- je werkt met veel enthousiasme mee aan de uitwerking van een aantal projecten
en producties zoals het kerstproject en ARV-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 ARV

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.

In elke les werk je aan één aspect van verbale
of bewegingsexpressie: o.a. lichaamstaal, danselementen als ruimte/tempo, stemgebruik, improviseren, speldurf, présence, status ... Je geeft
vorm aan tekstmateriaal: gedichten, verhalen,
dialogen, toneelteksten, teksten uit jeugdboeken,
eigen teksten, ... Je geeft vorm aan gevoelens,
beelden, thema’s, ... Je werkt soms met ICT bij
het vormgeven van een stripverhaal, hoorspel,
film ... Je acteert soms voor een publiek.

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
ARV-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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HANDEL - HAN

VOOR WIE …
in het derde jaar kan
kiest voor een richting handel die
niveau of in de richting
verdergezet worden op technisch
richting economie
kantoor-verkoop in het BSO. De
ere mogelijkheid.
in het derde jaar ASO is een and

Handel omvat drie uur handel en twee uur toegepaste informatica.
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BASISOPTIE HAN
In deze lessen leer je een reeks begrippen i.v.m.
het handelsleven, zowel op rekenkundig als op
administratief vlak.
Het programma:

HANDEL

- 3 uur -

- kennismaking met retail;
- logistiek is magnifiek;
- kopen en verkopen;
- betalen in de handel;
- de organisatie van een bedrijf;
- handel en toerisme.

Door een efficiënte beheersing van het toetsenbord krijg je automatismen die broodnodig zijn
als je met de tekstverwerker of op de computer
je teksten uittikt.
Wat leer je?
- de computer: een introductie;

TOEGEPASTE
INFORMATICA

- het besturingssysteem Windows;
- toepassingsprogramma’s in Windows;
- vaardig omgaan met het computerklavier
(blind typen);
- kennismaking met internet;
- werken met tabellen;
- PowerPoint-voorstellingen maken;
- met Word documenten opmaken en opslaan.
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- 2 uur -

INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN - IDW

VOOR WIE …
sche
e interesse heeft en in de techni
een sterke algemeen-technisch
r
/haar talenten wil bewijzen. Voo
sector op eigen niveau ooit zijn
en,
richting industriële wetenschapp
wie in het derde jaar in de studie
.
it-elektronica elders wil starten
elektromechanica of elektricite

Industriële wetenschappen richt zich op 4 vakgebieden die verspreid door het jaar
aan bod komen: mechanica, elektriciteit, technisch tekenen en realisatietechnieken.
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BASISOPTIE IDW

MECHANICA

Op een speelse manier (Fisher Technic) wordt er
kennis gemaakt met de elementaire mechanismen
die in de techniek gebruikt worden. Met behulp
van de bouwdozen gaan we op zoek naar eigenschappen en formules. We gaan ook na hoe en
waar deze in de praktijk worden toegepast. Een
portie wiskunde is hier zeker van de partij.

Hier wordt gestart met de beginselen van elektriciteit: wat is elektriciteit, hoe bekom je elektriciteit,
de basisgrootheden en hoe deze tegenover elkaar
staan ... Ook hier speelt wiskunde een rol. Maar
ook de productie en enkele basisschakelingen
komen aan bod.

TECHNISCH
TEKENEN

ELEKTRICITEIT

Hier komt het er op aan technisch te leren tekenen
als een vorm van grafische communicatie. Hiervoor heb je technieken nodig om alle informatie
volledig en correct door te geven. Dat betekent:
normgerichte richtlijnen (schrift, lijnmotoren,
aanzichten, perspectieven, maataanduidingen)
toepassen, van driedimensionale naar tweedimensionale voorstellingen en andersom of
schetstekeningen beheersen.

Hier maken we werkstukken. Het komt er op aan
te weten welke gereedschappen, materialen en
technieken daaraan te pas komen. De leerstof gaat
over materialen waarbij bepaalde eigenschappen
moeten gekend of opgezocht zijn. Je ontdekt de
gereedschapskoffer waarbij de efficiënte keuze
van het juiste gereedschap van vitaal belang is bij
het bewerken van de gekozen materialen.

REALISATIETECHNIEKEN

LATIJN - LAT

VOOR WIE …
heeft en zich graag wil verdiepen
een uitgesproken taleninteresse
het volk dat deze taal sprak.
in de structuren, de teksten en
.
beschaving wil blijven exploreren
Voor wie deze klassieke taal en

Het totale pakket Latijn (vijf uur) richt zich op:
- de zuivere taalstudie: de basiselementen van de taal
(woordenschat en spraakkunst);
- de beschavings- en geschiedenisstudie: de kennismaking met
de beschaving en de geschiedenis van het volk dat Latijn sprak;
- de tekststudie: de start van het lezen van de geschriften van belangrijke Romeinen;
- vorming van je persoonlijkheid om een zo breed mogelijke
achtergrond en ontwikkeling te krijgen.
Afwisselend met de studie van het dagelijkse leven van de Romeinen worden de
basiselementen van het Latijn aangeleerd en ingeoefend. Taal en beschaving leer
je hier samen omdat een taal niet te scheiden is van het volk dat deze taal sprak. Je
zal een zekere vorm van passieve taalvaardigheid verwerven omdat Latijn een taal
is die je bij de studie ervan behoorlijk moet verstaan. Zo krijg je een prima basis om
vanaf het derde jaar belangrijke werken van beroemde schrijvers (o.m. Julius Caesar)
te lezen. Dit geeft je een uitstekende kijk op hun wereld en dus ook op de onze.
Uit besproken ideeën, meningen en idealen kies je stilaan deze die jou het meest
aanspreken. Daarmee bouw je een eigen levenshouding, een eigen mening en een
eigen persoonlijkheid uit.
Let wel: je moet in het eerste jaar wel twee uur of vier uur Latijn gevolgd hebben.
Deze twee polen krijgen in het tweede jaar weliswaar hetzelfde programma maar
wel in gescheiden groepen. Het is de bedoeling dat via deze gedifferentieerde aanpak beide groepen in de loop van het jaar geleidelijk op hetzelfde niveau gebracht
zullen worden.
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MODERNE WETENSCHAPPEN - MWE

VOOR WIE …
nomische kringloop
zowel interesse heeft voor de eco
en.
delijk contact met wetenschapp
als voor een sterk proefondervin
jaar nog echt open.
Zo laat je je keuze naar het derde

In moderne wetenschappen heb je zowel wetenschappelijk werk (drie uur)
als socio-economische initiatie (twee uur).
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BASISOPTIE MWE
Deze cursus wil je doen aanvoelen en begrijpen
hoe wetenschap ontstaat en groeit, hoe in de
natuurwetenschappen inzicht, begrip en kennis
verworven worden. Zo maak je kennis met de
wetenschappelijke methode: experimenteren,
waarnemen, meten, verklaren, besluiten en reflecteren. Je voert vele doe-opdrachten met
eenvoudig en betrouwbaar proevenmateriaal uit
in een aangepast labo.
De lessen en opgaven handelen over de volgende
items:
- roosters: recht en omgekeerd evenredig;
- metingen: lengte, volume, massa, gewicht,
tijd, veerkracht ...;

WETENSCHAPPELIJK WERK

- elektriciteit: stroomkringen, stroomsterkte,
spanning, geleiding, wet van Ohm,
wet van Pouillet;

- 3 uur -

- krachten: massa, volume, gewicht, druk;
- stoffen in en om het huis en de gevaren
van etikettering.
Deze cursus van 3 uur per week vertrekt steeds
vanuit een onderzoeksvraag van concreet naar
abstract en met een variatie aan werkvormen.
Wij stellen de kwaliteit van de kennis centraal en
niet de geziene hoeveelheid!
Twee vakoverschrijdende projecten leggen de
verbinding tussen Wetenschappelijk werk en
Socio-economische initiatie:
- sport (de leerlingen maken in een kleine
groep ook een eindwerkje over een
opgegeven onderwerp.)
- (m)eten met mate(n).

Initiatie betekent de eerste stappen zetten in
waar het in de economische wereld om gaat en
hoe mensen daarmee omgaan. We maken met
een brede waaier van maatschappelijke situaties
kennis, maar diepen ze nog niet echt uit.
We vertrekken steeds vanuit jouw leefwereld om
economische en maatschappelijke thema’s aan
te snijden.
Deze thema’s kaderen in drie grote gehelen:
In ‘Ik als consument’ belichten we vooral de economische aspecten aan de hand van vragen als:
Hoe kom ik als tiener aan geld? Waaraan geef ik
geld uit? Waar koop ik kleren, voeding...? Wat zijn
de gevaren van kopen op het internet? Op welke
manier kan je betalen?... Met deze gegevens proberen we o.a. begrippen als vraag en aanbod met
behulp van grafiekjes te verduidelijken.
In ‘Ik als deel van het gezin’ belichten we vooral
de maatschappelijke aspecten aan de hand van
vragen als: Wat zijn de functies van een gezin?
Welke gezinsvormen bestaan er? Hoe woont
een gezin? Hoe ziet je kamer er uit? Wat zijn de
inkomstenbronnen van een gezin? Wat zijn gezinsuitgaven?...We zoeken antwoorden op deze
vragen in klasgesprekken en trekken besluiten
waarin duidelijk maatschappelijke en culturele
verschillen aan bod komen.
In ‘Ik en de gemeenschap’ belichten we vooral
de brede maatschappelijke samenleving en onze
plaats daarin aan de hand van vragen als: Wat is
participatie en hoeveel inspraak heb jij? Hoe ziet
de Belgische samenleving er uit? Welke bestuursvormen komen voor in België? Wat zijn de inkomsten en de uitgaven van de overheid? Wat is een
begroting?... We proberen de Belgische staatsstructuur in al haar geledingen duidelijk uit te leggen. Zo stimuleren wij jou ook om de actualiteit
te volgen.
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SOCIO-ECONOMISCHE INITIATIE

- 2 uur -

TECHNIEK-WETENSCHAPPEN - TWE

de schepping’
Zijn programma’s als ‘Scheire en
t jouw ding?
of ‘Het lichaam van Coppens’ ech
is?
jij je dan af hoe die er gekomen
Als je een regenboog ziet, vraag
m…?” of “Hoe komt het dat …?”
Stel jij heel vaak de vraag “Waaro
r jou!
Dan is TWE misschien wel iets voo

5 u TWE = 5 u extra natuurwetenschappen
Je gaat natuurwetenschappelijke kennis verwerven en dat op een experimentele manier:
veel opzoekwerk en natuurlijk ook vaak je labojas aandoen en ‘proeven doen’.
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Dit keuzevak is een boeiende mix van biologie, chemie en fysica. Let op, bij elke
proef hoort een stevige theoretische ondersteuning, het te studeren pakket leerstof is niet min! Het woordje ‘techniek’ mag je NIET lezen als ‘technologie’, want
dat hoort thuis bij Industriële Wetenschappen. Wel worden de ‘technieken’ die
bij wetenschappelijk onderzoek nodig zijn ingeoefend: ordening, dissectie, labo,
microscopie, symbolen, tabellen, grafieken, laboverslagen maken…
De leerstof is opgedeeld in een 10-tal hoofdstukken waaronder:
- orde in de chaos;
- metrologie;
- moleculebouwer;
- plantenmorfologie;
- het heelal en zijn eigen fysica;
- veiligheid en labotechnieken;
- microscopie;
- wetenschap in het dagelijks leven;
- portfolio (herbarium, maak van een wetenschapper je beste vriend, actua volgen …).
We gaan ook elke periode op excursie, veldwerk is heel belangrijk voor een wetenschapper! Onze lessen (in twee blokken van twee lesuren en één lesuur afzonderlijk)
gaan door in een speciaal uitgerust lokaal. Er wordt gewerkt in kleine klasgroepen
die dan nog eens in kleinere werkgroepjes opgesplitst worden. Vermits je nog geen
chemie of fysica gekregen hebt, kan je moeilijk weten of deze richting je wel ligt.
Kijk je elke week uit naar de lessen natuurwetenschappen en heb je ook goede
resultaten voor dit vak? Dan is dat al een goede aanwijzing. Wij verwelkomen graag
nieuwsgierige, kritische leerlingen die écht voor dit vak kiezen én willen werken.
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KEUZE GRIEKS - 2 uur
Leerlingen met Latijn (vijf uur) kunnen Grieks (twee uur) kiezen.
Maken zij die keuze, dan hebben zij in de gemeenschappelijke vorming niet het uur
plastische opvoeding zodat hun gemeenschappelijk pakket op 25 uur i.p.v. op 26
uur komt.

GRIEKS - GRI

VOOR WIE …
eken, hun land, gewoonten,
wil kennismaken met de oude Gri
lijk hun taal…!.
denken, hun leefwereld en natuur

600 jaar voor Christus… een jonge Athener, Hipparchos, is onder de hoede van zijn
grootvader, per schip op de vlucht naar zijn vader in Marseille, weg uit zijn gevaarlijke en woelige vaderstad, waar de adel juist na de zoveelste revolutie de macht in
handen genomen heeft. Als zoon van de zopas verdreven volksleider Fillipos, heb
je immers weinig keuze: ofwel vlucht je, ofwel lever je je over aan de willekeur van
de overwinnaars… En zo begint voor Hipparchos een hele reeks avonturen, en voor
ons… aardig wat spanningsmomenten en een
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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:
- 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
34 uur

LESSEN VORMING

14 uur

beroepenveld **

1 uur

Engels

2 uur

Frans

2 uur

godsdienst

2 uur

lichamelijke opvoeding

1 uur

muzikale opvoeding

2 uur

natuurwetenschappen

1 uur

plastische opvoeding

5 uur

project algemene vakken *

1 uur

sociale activiteit

3 uur

wiskunde
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TWEEDE LEERJAAR B

Toelichting lesrooster
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.

MODE-VERZORGING-VOEDING.**
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VOOR WIE …
maken met etalage, interieur,
In het onderdeel mode kennis wil
en voeding worden recepten
verkoop en mode. Tijdens de less
over gezonde voeding.
gemaakt en kom je meer te weten
er over goede lichaamshygiëne
In de lessen verzorging leer je me
zorgen.
en leer je bijv.kleine wonden ver

De werkstukken worden door de leerlingen gekozen, uitgevoerd en gepresenteerd.
De inbreng en creativiteit van de leerling is binnen dit beroepenveld erg belangrijk.
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NIJVERHEID-DECORATIE **

VOOR WIE …
n wil verwerken en bewerken.
met zijn/haar handen materiale
t, elektriciteit en decoratie.
Je maakt kennis met metaal, hou

De leerlingen vervaardigen werkstukken uit diverse houtsoorten, metalen en/of
kunststoffen en maken gebruik van verschillende gereedschappen. Ook het tekenen
en schetsen komt hierbij aan bod. De leerlingen leren ook de wereld van de elektriciteit kennen. Er worden diverse aansluitingen en schakelingen uitgevoerd.
Bij decoratie leren de leerlingen verschillende knip-, lijm- en verftechnieken gebruiken.
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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. Indien de leerlingen van het tweede leerjaar B
een 8ste uur les hebben, eindigen de lessen om 16.30 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
Gedifferentieerd onderricht betekent dat elke leerling volgens zijn capaciteiten
gevormd wordt. Om dit mogelijk te maken wordt voor de basisvakken
(Nederlands, Frans en wiskunde) eenmaal per week de klasgroep extra opgesplitst
om nog meer te kunnen inspelen op de individuele verschillen tussen leerlingen
onder de vorm van duo-teaching.

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 o.m.
de resultaten van de 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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Handel
Techniek-Wetenschappen

Boekhouden-Informatica
Handel
Techniek-Wetenschappen

Beeldende en Architecturale
Vorming
Woordkunst-Drama
Architecturale Vorming
Beeldende Vorming
Woordkunst-Drama

Economie
Humane Wetenschappen
Latijn
Wetenschappen

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

TECHNISCH SECUNDAIR ONDERWIJS

KUNSTSECUNDAIR ONDERWIJS

ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS

BOVENBOUW

nijverheid-decoratie
mode-verzorging-voeding

artistieke vorming
handel
industriële wetenschappen

Latijn
moderne wetenschappen
techniek-wetenschappen

TWEEDE LEERJAAR B

atelier techniek praktijk
atelier wetenschappen

EERSTE LEERJAAR B

TWEEDE LEERJAAR

atelier crea
atelier Latijn
atelier talen

EERSTE LEERJAAR A

MIDDENSCHOOL

Modespecialisatie
en Trendstudie
Publiciteit en Illustratie

TWEEDE GRAAD

7DE SPECIALISATIEJAAR:

Moderealisatie en -verkoop
Publiciteitsgrafiek

Moderealisatie
en Modepresentatie
Publiciteit en Etalage

BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS

STUDIEAANBOD SECUNDAIR ONDERWIJS

EERSTE GRAAD
DERDE GRAAD
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