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 Keuzepakketten

L E SSENTABE L
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Levensbeschouwing

Lichamelijke opvoeding

Wiskunde

Techniek

Natuurwetenschappen

Aardrijkskunde

Geschiedenis

Mens en samenleving

Nederlands

Moderne vreemde talen:

-Frans

-Engels

Artistieke opvoeding

-Beeld

-Muziek
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Klassieke talen
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STEM

ICT

Wiskunde

(remediëring-verdieping)

eTwinning/socratische

gesprekken 
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P A K K E T  2S T E M

Sport en welzijn

ICT

Wiskunde

(remediëring-verdieping)

Frans

(remediëring-verdieping)
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P A K K E T  3S P O R T

 Basisvorming



ONZE  KEUZEPAKKETTEN

 1. KLASSIEKE TALEN

 2. STEM

 3. SPORT

Dit pakket bestaat uit 4u klassieke talen (Latijn en een korte kennismaking met Grieks) en 1u ICT.
 
Behaal je echt goede resultaten in het zesde leerjaar van de basisschool, leer je graag talen en ben je gebeten 
door cultuur? Dan is dit keuzepakket wellicht jouw ding! 
Wij trekken volop de kaart van mediawijsheid en computationeel denken!  Daarom vullen we dit pakket aan 
met één uur ICT per week.

Dit pakket bestaat uit 2u STEM, 1u eTwinning/ Socratische gesprekken, 1u wiskunde (remediëring-verdieping) en 1u ICT.
 
STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. Wil jij wel eens op ontdekking gaan in het heelal?
Wil jij een robot bouwen en programmeren die kan rijden? Wil jij je oud speelgoed uit elkaar halen om er iets anders van
te maken? Ben je niet bang om je handen af en toe uit de mouwen te steken? Heb je altijd al eens een computerspel
willen maken?Speel je graag buiten en leer je graag bij over de natuur? Dan is STEM echt iets voor jou!
In dit pakket heb je ook wekelijks afwisselend één uur eTwinning en één uur Socratische gesprekken.
eTwinning helpt scholen in Europa via de computer samenwerken. Gebruikmakend van allerlei leuke ICT tools wordt
gewerkt aan een project. We communiceren met elkaar in het Frans of Engels via de Twinspace op de eTwinningwebsite. 
Als jij het ziet zitten om je ICT-vaardigheden te verbeteren, om anderstalige leeftijdsgenoten te leren kennen en hopelijk
vrienden te worden, om te leren communiceren in een vreemde taal, ... dan is eTwinning voor jou een geschikte keuze!
Tijdens een socratisch gesprek vertrekt men van een filosofische vraag zoals: "Wat is vriendschap?" De leerlingen gaan
samen op zoek naar een antwoord. De gespreksleider vraagt naar verduidelijkingen, redenen, tegenargumenten,... 
Zo worden de leerlingen voortdurend geoefend in kritisch denken.
Tijdens het extra uur wiskunde zie je geen extra leerstof. We splitsen de klas en voorzien extra oefeningen 
om de leerstof beter onder de knie te krijgen of om je extra uit te dagen als je meer aankan.
Net als bij keuze 1 vullen we dit pakket aan met één uur ICT.

Dit pakket bestaat uit 2u sport & welzijn, 1u wiskunde (remediëring en verdieping), 1u Frans (remediëring en verdieping)
en 1u ICT.
 
In dit pakket werken we met een doorschuifsysteem gedurende het schooljaar. Je kan telkens enkele weken
 "proeven" van alles wat met sport en welzijn te maken heeft. Zo voorzien we niet alleen lessen sport maar 
besteden we ook aandacht aan EHBO-reanimatie, milieu-klimaat, mindfulness en leer je ook 
een gezonde maaltijd bereiden.
In dit pakket wordt niet enkel gedifferentieerd gewerkt voor één uur wiskunde maar ook voor één uur Frans.
Net als bij keuze 1 en 2 wordt dit pakket aangevuld met één uur ICT.



De overgang van basisschool naar

secundair is een hele stap. Om de

school en je klasgenoten beter te

leren kennen starten we het

schooljaar met een

onthaaltweedaagse.

We maken je wegwijs in het

dagdagelijkse schoolleven zodat je

je vanaf de eerste dag onmiddellijk

thuisvoelt. We organiseren allerlei

kennismakings- en

teambuildingactiviteiten. We

maken ook klassikale afspraken

rond sociale media en je leert

werken met smartschool.

 

ONTHAAL

TWEEDAAGSE

Leerrijke excursies

E e n  g o e d  i d e e !

K I E Z E N

V O O R  S H D ?

Sportieve uitdagingen

Gezond ontbijt
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