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ONZE TALENTMODULES

HOE WERKT HET?
Tijdens de inschrijving maak je je keuze uit ons aanbod
van talentmodules. Dankzij ons ruime studieaanbod kan
je in 1A per schooljaar vier verschillende talentmodules
kiezen (telkens acht weken). Zo kan je proeven uit de
verschillende studiegebieden van het tweede jaar en
ontdekken waar jij talent voor hebt. Na elke talentmodule
krijg je een talenrapport waarop jij en je ouders kunnen
zien hoe de talentmodule verlopen is. Na het volgen van
de vier talentmodules hopen we dat je weet welke
studierichting je wilt volgen in het tweede jaar. 

STEM wetenschappen

STEM Informatie en communicatiewetenschappen

STEM Elektriciteit

STEM mechanica

Ben jij een goede inspecteur en kan jij
als eerste de moordenaar vinden?
Hiervoor zal je enkele proefjes moeten
uitvoeren zoals: bloedonderzoek,
haaranalyse, geheime boodschappen
ontcijferen... Doorzettingsvermogen,
geconcentreerd werken en wilskracht
zullen je hierbij helpen!

Tijdens deze talentmodule leren we je
de basistechnieken programmeren.
Met behulp van Scratch maak je je
eigen interactieve verhalen en
wenskaarten. Wil je je eigen games
ontwerpen. Ook dat kan!

ben je benieuwd naar de werking van 
elektriciteit? Dan is deze talentmodule
zeker een aanrader. Door leuke
bouwpakketjes in elkaar te steken, leren
we je de werking van elektriciteit. Geboeid
zijn in techniek is een troef!

In deze module ga je zelf aan de slag om
een GSM-station te vervaardigen. 
Bewerkingen zoals aftekenen, plooien, 
boren, ontbramen en monteren komen 
allemaal aan bod. Je krijgt ook een 
inleiding in het 3D-tekenen. Stap voor stap teken je onder
begeleiding een leuke sleutelhanger. Deze mag je nadien
vervaardigen met de lasercutter! Als laatste ga je de
werking van een waterraket bestuderen. Dit doe je aan de
hand van verschillende proefopstellingen. 

STEM Technologische wetenschappen

                       Als eerste onderzoek je de werking van een  
                       spinner en bepaal je aan welke
                       voorwaarden deze moet voldoen om een zo
                       goed mogelijk resultaat te krijgen. Nadien
                       krijg je een inleiding in het 3D-tekenen met
een professioneel softwarepakket. Er staan
instructiefilmpjes voor je klaar om je eigen creatie te
ontwerpen. Je persoonlijk ontwerp mag je nadien
vervaardigen met de lasercutter! Aansluitend maak je
kennis met de techniek 3D-printen en de website
'Thingiverse'. Het laatste thema van deze module is
elektromagnetisme. Dit onderzoek je aan de hand
verschillende proefopstellingen. 

Je bent graag creatief bezig. Je ontwerpt 
een logo voor een notablokje, dat je daarna
drukt op de vlakdrukpers. Je zorgt 
bovendien ook voor de afwerking ervan: 
snijden aan de snijmachine en lijmen in blok. Daarnaast
ontwerp je buttons. Je tekent zelf het ontwerp en komt in
contact met de druktechniek 'hoogdruk'. Aan de computer
heb je een eerste kennismaking met het grafische
programma 'Photoshop' waarbij je beelden leert
selecteren, verplaatsen en bewerken.

STEM Grafische communicatie en media



Heb jij altijd al een echte vlogger 
willen zijn? Ben jij creatief met 
actualiteit en krantenartikels? Heb jij 
ooit al een keertje je eigen reclamespot willen
ontwerpen? Is een eigen YouTube-account beheren
echt je ding? Dan is deze talenmodule economie
zeker iets voor jou!

Moderne talen: Engels

Maatschappij en welzijn

Freinetpedagogie

Economie en organisatie

Moderne talen: Frans

Wil je op een interactieve en creatieve
manier ontdekken hoe je je Franse
kennis kan toepassen? Spelenderwijs
dompelen we je onder in de Franse
cultuur. Chouette, non? Intéressé(e)???
Dan is deze talentmodule echt iets voor
jou. A bientôt!!!

In deze talentmodule breid je je Engelse
kennis uit op een speelse en interactieve
manier. Met behulp van boeiende
verhalen, Engelstalige filmfragmenten,
spelletjes, … leren we je niet enkel nieuwe
woordenschat, maar leer je deze ook
toepassen tijdens luister- en
spreekoefeningen. Hiernaast nemen we je
mee in de fascinerende wereld van de
Engelse cultuur.

Tijdens deze talentmodule kijk je
naar de zorg voor mensen.
Enerzijds de uiterlijke verzorging
van mensen of de zorg voor zieken.
Anderzijds komen ook voeding en
hygiëne in de keuken en het
huishouden aan bod.

                              Binnen de talentmodule                                         
                              Freinetpedagogie krijg je de kans                            
                              om je breed te oriënteren en zetten 
                              we bovenop de basisvorming
verder in op zelfsturing en eigenaarschap tijdens het
leerproces. Tijdens onderzoek kies je je eigen
leerdoelen. We reiken je (freinet-)technieken aan om
je onderzoek tot een goed einde te brengen. Je maakt
kennis met verschillende vormen van expressie en
democratische besluitvorming. Je verdiept je in
verschillende burgerschapscompetenties en leert op
een coöperatieve manier samenwerken, debatteren en
omgaan met conflictsituaties.

EEN SCHOOL 
MET PIT!

Op onze school ben je geen nummer! Iedere leercoach
heeft een warme, persoonlijke band met zijn of haar
leerlingen en dat voel je. We beperken het aantal
leercoaches per klas. Zo verkleinen we de overstap van de
lagere naar de middelbare school en kunnen onze
leercoaches je beter uitdagen en inspelen op je talenten.

Op onze talentenrapporten zie je waar je goed in bent en
waarin je nog kan groeien. Tijdens persoonlijke
groeigesprekken maken je leercoaches tijd om je te
begeleiden in het stellen van doelen, zo krijg je
voortdurend feedback en word je maximaal uitgedaagd.

ersoonlijk

nnovatief
Door gebruik te maken van activerende werkvormen
besteden onze leercoaches niet enkel aandacht aan
kennis, maar ook aan het verwerven van 21ste-eeuwse
vaardigheden en burgerschapscompetenties. Zo worden
onze leerlingen optimaal voorbereid op de maatschappij
van morgen. Onze leercoaches stellen dus best hoge
verwachtingen! Hiernaast zetten we multimedia
functioneel in om het leerproces digitaal te upgraden.

alent

Een juiste studiekeuze maken is niet evident. Onze school
kiest daarom voor een brede eerste graad met talent- en
praktijkmodules afgestemd op ons ruim studieaanbod in
de tweede en derde graad. Hierin ontdek je jouw talent en
zie je waar je sterk in bent, waarna je doelgericht een
studiekeuze kan maken in het derde jaar.

Voeding en horeca

                                 Tijdens deze talentmodule gaan                    
                                 we op zoek naar een lekkere, 
                                 snelle en gezonde streetfood 
                                 hap. Een wrap met gegrilde kip
en knapperige groenten, een pastabeker gevuld met
een overheerlijke gezonde pasta...  Verder verdiepen
we ons ook in desserts. Chocolademousse, soesjes
met vanillepudding, vers vanille-ijs met topping,
cupcakes, smoothie van aardbei en banaan... 


