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• Nieuw in het Inspirocollege
• start september 2018
• vanaf het 1e leerjaar A

KIES JIJ OOK VOOR STEM?
Je wil weten wat de link is tussen wetenschappen,
wiskunde, techniek en technologie.

?

Je wil een antwoord op al je waaromvragen.

Je bent nieuwsgierig naar hoe je leefwereld in elkaar zit.

INHOUD STEM
In de richting STEM beleef je 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.
Je leert zelfstandig werken vanuit concrete problemen die
aansluiten bij je eigen leefwereld. De leerkracht is een coach
en jij neemt het initiatief.
Je doet mee aan de First Lego League. Daag jezelf uit om
een robot te programmeren of een eigen ontwerp te
bedenken!
Je werkt in team en je leert je eigen, maar ook elkaars
mogelijkheden en capaciteiten ontdekken. Je leert ook
feedback geven aan elkaar én hoe je op een positieve
manier kan omgaan met deze feedback.

Je houdt van experimenteren, ontwerpen en
probleemoplossend denken.
TALENTUREN
Je wil je zo goed mogelijk voorbereiden op een
wetenschappelijke studie.

Dan is STEM ongetwijfeld iets voor jou!

TALENTGERICHT
ONDERWIJS
IN EEN GROENE
OMGEVING

In het Inspirocollege kies je naast de richting
STEM voor talenturen. Zo ontdek je wat je
graag doet en waar je goed in bent, en kan je later de juiste
studiekeuze maken. Denk bijvoorbeeld aan Gamemaker,
Toonvast, Alors on danse, ...
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WAT ERNA?
Vanuit deze richting kan je doorstromen naar
Wetenschappen of naar Techniek-Wetenschappen.
PRAKTISCH
Inspirocollege Midden-Limburg
Herebaan-West 41
3530 Houthalen-Helchteren
www.inspirocollege.be

INSCHRIJVEN?

info@inspirocollege.be
011 52 22 10

OPENDEURDAG

4 maart
14u-18u
Campus St.-Paulus

