BASISPAKKET
De vakken van het basispakket zijn
voor iedereen hetzelfde. Je krijgt
een brede basisvorming met een
gelijke start en aanpak voor
iedereen.
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OP ONTDEKKING
In het eerste jaar hoef je nog geen

Module

studiekeuze te maken. Je kiest een

SOCIALE WETENSCHAPPEN

ontdekkingsmodule van 4 uur per
week met vakken die jou interesseren.
in het tweede jaar.

In de ontdekkingsmodule
Sociale Wetenschappen ga je dieper in
op de mens en zijn sociale omgeving. Je kan je
hier verder verdiepen in of meer tijd uit
trekken voor de basisdoelstellingen
wiskunde en Nederlands.

Module

Sociale Wetenschappen 2u
Wiskunde 1u
Nederlands 1u

Je kan nog alle richtingen uit

KLASSIEKE TALEN & CULTUUR
In de ontdekkingsmodule Latijn komt je
interesse in historische en culturele
aspecten van de antieke oudheid ruim
aan bod. Verder krijg je volop tijd om je
vaardigheden in heel wat moderne
maar ook antieke talen te ontwikkelen.
Latijn 4u

Module
ECONOMIE & TALEN

Module
STEM

Je beleeft de creativiteit van wetenschap en de
fascinatie voor techniek. En je ontwikkelt heel wat
skills. Denk maar aan probleemoplossend denken,
logisch nadenken en wetenschappelijke geletterdheid. Verder krijg je de mogelijkheid om je te
verdiepen in of meer tijd uit te trekken voor de
basisdoelstellingen wiskunde en Frans
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STEM 2u
Wiskunde 1u
Frans 1u

In deze ontdekkingsmodule maak je kennis
met een aantal economische basisregels.
Je krijgt ook de gelegenheid om
je interesse in talen uit te diepen.
Tot slot kan je je verdiepen in of meer tijd
nemen voor de basisdoelstellingen wiskunde.
Economische exploratie en multimedia 1u
Communicatieve vaardigheden 1u
Frans 1u
Wiskunde 1u
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