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STEM- 
WETEN- 
SCHAPPEN  
THEORIEGERICHT

• Een technisch-wetenschappelijke  
uitdaging onderzoeken en ideeën 
leren omzetten in een prototype.

• Binnen dit project spelen ICT,  
constructies en ruimtelijke  
ontwikkeling een belangrijke rol.

• vb. Bionische hand, auto  
aangedreven met een ballon ... 

MODERNE 
TALEN  
• Oefenen van de communicatieve 

vaardigheden in het Nederlands, 
Frans en Engels.

• Verkennen van vormen van fictie.

• Vb. Toneel, muziek, boek, film, 
cultuur van een land ...

ONDERNEMEN  
• De bank, de markt, ondernemen, 

geld verdienen, geld beheren en 
veilig online uitgeven.

• Vb. monopoly, bank bezoeken, 
budgetbeheer ... 
 

ONZE TROEVEN
•  een vertrouwde werk- en studieplek op school

•  persoonlijke begeleiding bij taken, toetsen en projecten

• een klein team van vertrouwde leerkrachten

• individuele begeleiding door het hele team

• ondersteuning door psycholoog,  
logopedist en pedagoog

• een uniek pestbeleid

• goede samenwerking op campusniveau,  
zodat een overstap naar andere richtingen mogelijk is

JE VOORBEREIDING
2DE JAAR A
Volgende basisopties zijn mogelijk in het 2de jaar

• STEM-wetenschappen

• Moderne Talen en Wetenschappen

• Economie en Organisatie

2de en 3de graad secundair onderwijs
• Alle studierichtingen zijn mogelijk

• Deze basisoptie is een prima voorbereiding op aso-stu-
dierichtingen

VERDUIDELIJKING KEUZEGEDEELTE

Duinenstraat 1, B-3920 LOMMEL
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THUIS OP
SCHOOL

THUIS OP
SCHOOL

OV4 
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1A ALGEMENE  
VORMINGPROVIL ION

 

1A  
ALGEMENE 
VORMING
VOOR WIE?
Je behaalde het getuigschrift basisonderwijs en je hebt een 
verslag OV4 type3 of type 9

WAT HOUDT DE RICHTING IN?
In deze richting bestudeer je de hedendaagse samenleving 
vanuit verschillende invalshoeken. Het accent ligt op de 
vakken Nederlands, Frans en wiskunde. Je hebt een brede 
belangstelling voor zowel talen als wetenschappen en wis-
kunde. Je wil een uitdaging op theoretisch vlak en regelma-
tig en veel studeren schrikt je niet af.

WAT HIERNA?
De studierichting geeft je een algemene vorming die een 
ruime waaier aan mogelijkheden openlaat voor verdere 
studies. 

 

3DE GRAAD

ECONOMIE/ 
MODERNE TALEN

Lessentabel  1ste jaar 
totaal  32 u.

basisvakken
Nederlands 4
Frans 3
Engels 1
Wiskunde 4
Mens en samenleving 1
ICT 1
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 1
Levensbeschouwing 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Muziek 1
Beeld 1
Soemma 1
flex-uur 1
Natuurwetenschappen 2
Techniek 2

projecten
STEM-wetenschappen 3
Ondernemen 3
Moderne talen 3

1A  
ALGEMENE 
VORMING


