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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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KEUZEPAKKETTEN
1A  KLASSIEKE TALEN

PAKKET 1

Latijn
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PAKKET 2

STEM

ICT

eTwinning

Wiskunde*

Frans*
*remediëring-verdieping
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PAKKET 3

Sport

Welzijn

ICT

Wiskunde*

Frans*
*remediëring-verdieping
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ONTHAAL2DAAGSE
De overgang van basisschool naar secundair is
een hele stap. 
Om de school en de klasgenoten beter te leren
kennen, starten onze eerstejaars 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.

EEN WOORDJE
UITLEG

01 Klassieke talen

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 om de 14 dagen. Het andere uur wordt er geremedieerd of
uitgedaagd binnen het vak Frans.

02 STEM

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 ICT.
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!
In dit pakket voorzien we ook een extra uur wiskunde en extra uur Frans. Tijdens dit uurtje 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.

03 Sport
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 1u sport per week maar besteden we ook aandacht aan 
EHBO-reanimatie, milieu-klimaat, mindfulness, socratische gesprekken en leer je ook 
een gezonde maaltijd bereiden.
In dit pakket wordt net zoals bij pakket 2 gedifferentieerd gewerkt voor één uur wiskunde en
voor één uur Frans.
Net als bij keuze 2 krijg je bij dit pakket één uur ICT om de 14 dagen.



Mooie resultaten
alumni hoger

onderwijs

Inhaallessen,
herfst- en

winterklassen

Extra uitdagingen: 
CLIL & Kagan

Dactylolessen
eerste graad Leerrijke excursies

Degelijk uitgebouwde
leerlingbegeleiding

Een iPad voor
iedereen

Eigen
schoolbusvervoer

Schoolboeken in eigen
beheer

Erkende
eTwinningschool Erasmus+

Extra
taalondersteuning
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LESSENTABEL
2A

Basisvorming 
Levensbeschouwing
LO
Wiskunde
Techniek
Natuurwetenschappen
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Nederlands
Moderne vreemde talen:
-Frans
-Engels
Artistieke opvoeding:
-Muziek

Differentiatie
-Frans                                                       1
-Wiskunde*                                             1
*In de basisoptie "klassieke talen"
wisselen we dit uur af met ICT
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Klassieke talen
Een behoorlijk jaarcijfer voor Latijn in het eerste jaar is zeker een minimum
vereiste om voor deze basisoptie te kiezen. Net zoals in het eerste jaar leer je
teksten lezen en erover reflecteren. Deze reflectie kan gaan over de vorm, de
inhoud of de culturele context. Je leert nauwkeurig, grondig en onderzoekend
lezen. Zo verdiep je je taalinzicht. Dit zal je ook een voordeel opleveren 
bij het studeren van de moderne talen. 
Een uitdagende maar ongetwijfeld boeiende keuze!

Economie en organisatie
Kies je de basisoptie economie en organisatie dan maak je een interessante
keuze. 
De bank, de markt, ondernemen, geld verdienen en beheren en veilig (online)
uitgeven spreken jou wel aan. Je onderzoekt en bekijkt kritisch de
economische processen in onze samenleving. 
Ook het vak ICT krijgt een plaats binnen deze optie.

Maatschappij en welzijn
Je hebt interesse voor de mens in de maatschappij. Je bent sociaal
geëngageerd. Je leert hoe een mens niet alleen zorg kan dragen voor zijn
gezondheid maar ook kan werken aan zijn welbevinden. 
Je krijgt een inkijk op het gedrag van mensen en hun relaties. 
Je leert kritisch omgaan met maatschappelijke thema's. 
Ook binnen deze optie wordt het vak ICT ingezet.

Moderne talen en wetenschappen
Kies je de basisoptie moderne talen en wetenschappen dan maak je een zeer
veelzijdige keuze. 
We vullen deze keuze in met 1 uur ICT ten dienste van 2 uren moderne talen
en 2 uren wetenschappen.
In het deel moderne talen verbreden en verdiepen we je kennis in de vorm
van projecten. 
In het deel wetenschappen leer je via uitdagende onderzoeksprojecten en
experimenten binnen de verschillende disciplines van natuurwetenschappen
(biologie, chemie, fysica) oplossingen bedenken.

STEM- wetenschappen
In deze basisoptie staat onderzoek centraal. We leggen je een
wetenschappelijk probleem voor en alleen of in groep ga je op zoek naar
mogelijke oplossingen. Je benadert het probleem vanuit verschillende
invalshoeken ( vanuit de wetenschap, de wiskunde, de techniek,...) en al
doende kom je tot een ontwerp. 
Ook het vak ICT wordt binnen deze basisoptie ingezet.



CONTACT

Stedelijke Humaniora
Europalaan 10
3650 Dilsen-Stokkem
089/790866
www.sh-dilsen.be 


