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Economie en organisatie

Ben je innovatief en 
ondernemingsgezind, heb je zin 
om creatief aan de slag te gaan 
met producten, promotie en prijs? 
Dan is dit iets voor jou. In deze 
talentmodule ga je op zoek naar 
hoe je klanten doet kopen, hoe bedrijven werken en 
winst maken en welke rol de overheid hierin speelt.

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!!!

Moderne talen: Engels

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.

Klassieke talen

Heb je talent en interesse voor taal, cultuur en 
literatuur? Dan kan je tijdens deze talentmodule 
ontdekken of Latijn of Grieks jouw ding is. 
Spelenderwijze leer je Latijnse en Griekse teksten 
begrijpen en verdiep je je in de taal, cultuur, kunst, 
waarden, geschiedenis en maatschappij van de Grieken 
en Romeinen.

Voeding en Horeca

Tijdens deze talentenmodule 
ga je in de keuken aan de slag 
om zelfstandig hartige en 
zoete snacks te bereiden.

Je oefent hier basistechnieken zoals snijden met ‘het’ 
koksmes of veilig werken met een fornuis en oven. Je 
gaat zelf aan de slag om zo een home made pizza, een 
milkshake, een gezonde wrap, een verse pasta, een 
snelle donut of een verse appelflap en zo veel meer 
lekkers op tafel te toveren.

Maatschappij en welzijn

Tijdens deze talentmodule staat zorg 
voor jezelf en anderen centraal. Zowel 
uiterlijke verzorging van mensen, als 
voeding en hygiëne in de keuken en 
het huishouden komen aan bod. Tot 
slot leer je gepast om te gaan met 
anderen en oplossingsgericht communiceren.



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 vijf verschillende 
talentmodules kiezen (telkens een zestal 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 
talentenrapport waarop jij en je ouders kunnen zien 
hoe de talentmodule verlopen is. Na het volgen van 
de vijf talentmodules hopen we dat je weet welke 
studierichting je wilt volgen in het tweede jaar.

Onze talentmodules 
STEM Wetenschappen 

Ben je geboeid door wetenschappen 
en is experimenteren je ding? Wil je 
eens als een echte onderzoeker aan 
de slag gaan?

Dan is deze talentmodule misschien iets voor jou! 
Je voert proeven uit in het laboratorium waarbij je 
leert werken met de nodige meetinstrumenten en 
hulpmiddelen. Geconcentreerd en nauwkeurig werken is 
hierbij een must!

STEM Informatie- en 
communicatiewetenschappen

Tijdens deze talentmodule leren 
we je de basistechnieken van 
programmeren.
Met behulp van Scratch maak je 
je eigen interactieve verhalen en 
wenskaarten.

Wil je je eigen games ontwerpen? Ook dat kan!

STEM Elektriciteit

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!

STEM Mechanica

In deze module ga je actief aan de slag met verschillende 
soorten voertuigen. Wist je al dat er heel wat technieken 
van een fiets terug te vinden zijn in motoren en auto's? 
Je steekt de handen uit de mouwen en leert tijdens deze 
module kleine herstellingen uitvoeren aan een fiets, 
quad en motor. 

Wanneer je hiermee klaar bent, ga je aan de slag met 
een zelfrijdend autootje. 

STEM Grafische communicatie 
en media 1

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 2

Als je goed rond je kijkt, zie je het. Drukwerk is overal. 
Ben je benieuwd naar de verschillende stappen van het 
drukproces? Dan is deze module zeker iets voor jou! Je 
leert gedrukte media ontwerpen en maakt kennis met 
de verschillende druktechnieken. Daarnaast leer je alle 
mogelijke manieren van afwerken, zodat je op het einde 
van de module een volledig afgewerkt drukwerk hebt.

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.


