


Spannend hé, de zoektocht naar een nieuwe school. Wij 
vinden het alvast geweldig dat je in onze brochure neust. 
Je ontdekt hierin wat onze school allemaal voor jou in 
petto heeft. Dat zal jou helpen om een keuze te maken. 
Veel plezier!

Hallo! 
Welkom in onze school!

Ga je mee op pad?



Behaalde je het getuigschrift lagere school?

Dan start je in 1BDan start je in 1A

Ben je goed in rekenen en talen? 
Wil je wat extra uitdaging voor 

die vakken?

1A
verdiepend 

met CLIL

1A
verbredend

JA NEE

JA NEE

1B

Proeven en ontdekken 
in het eerste jaar

Iedereen heeft talent! Ken jij het jouwe al?
Vind je het moeilijk om deze vraag te beantwoorden? Geen 
probleem! Wij gaan graag samen met jou op ontdekkingstocht en 
laten je proevenk van verschillende talentmodules. 
Klaar voor een nieuwe stap?



1A
verdiepend 

met CLIL

1A
verbredend

In 1A zijn er al 29 lesuren voor jou ingevuld. Zelf kan je nog kiezen 
tussen twee pakketten voor de resterende 3 lesuren.

1A (basispakket)
Engels 2
Frans 3
Nederlands 5
wiskunde 4
aardrijkskunde 2
natuurwetenschappen 2
techniek 2
geschiedenis 1
mens en samenleving 1
godsdienst 2
beeld 2
lichamelijke opvoeding 2
muziek 1
1A (verkennend pakket)
talent 2

Keuzepakket 1A verdiepend
godsdienst in CLIL Frans
Frans (verdieping) 1
Nederlands (verdieping) 1
wiskunde (verdieping) 1

Keuzepakket 1A verbredend
Frans (verbreding) 1
Nederlands (verbreding) 1
wiskunde (verbreding) 1

HET EERSTE LEERJAAR A



Wat betekent CLIL?
CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning, wat 
betekent dat je een algemeen vak kan volgen in een vreemde 
taal. 

Talent, wat houdt dat in?
Talent is in het eerste jaar A een vast onderdeel van jouw lesweek. 
In dit vak proef je afwisselend van verschillende basisopties 
waarvan je er één moeten kiezen in het tweede jaar.

En ICT, waar vind ik dat? 
Geen zorgen, ICT vergeten we niet. In de eerste graad wordt ICT 
verwerkt in verschillende vakken.



Proeven en ontdekken 
in het eerste jaar

Leer je liever al doende? Liggen jouw talenten daar?

1B (basispakket)
Engels 2
Frans 2
Nederlands 5
wiskunde 4
wetenschappen 3
techniek 5
geschiedenis 1
maatschappelijke vorming 3
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
muziek 1
beeld 2
leer- en leefsleutels 1

HET EERSTE LEERJAAR B

1B (aanvullend gedeelte)



Zit je op je plek in de richting die je bij aanvang van het middelbaar 
koos, dan stroom je gewoon door naar het tweede jaar van dezelfde 
richting. 
Daar waar je in het eerste jaar kon proeven van je ‘talenten’, kies je 
in het tweede jaar al meer in de richting van je interesse en kunnen. 
Naast de algemene vakken kies je één basisoptie. Zo krijg je al meer 
les in de richting die je in de volgende graden kan volgen.  
Het tweede jaar B krijgt deze basisopties in het pakket als 
kennismaking met de domeinen van de tweede graad.
In de richting Fix kan je vanaf het tweede middelbaar het vak ‘mens 
& maatschappij’ in het Engels volgen. 

Wat na het eerste jaar?



Verkennen en kiezen 
in het tweede jaar

In 2A krijg je 27 lesuren gemeenschappelijk. 
Daarnaast kies je een pakket van 5 uren dat het best bij je past. 

2A (gemeenschappelijk deel)
Engels 2
Frans 4
Nederlands 4
wiskunde 5
aardrijkskunde 1
natuurwetenschappen 1
techniek 2
geschiedenis 2
mens en samenleving 1
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
muziek 1

HET TWEEDE LEERJAAR A



Keuzepakket 2A FLEX
Frans (verbreding)
wiskunde (verbreding)
Basisopties (één kiezen)
economie en organisatie 5
maatschappij en welzijn 5
kunst en creatie 5

Keuzepakket 2A FIX
mens en samenleving 

• in CLIL Engels
• niet in CLIL Engels

Frans (verdieping)
wiskunde (verdieping)
Basisopties (één kiezen)
economie en organisatie 5
maatschappij en welzijn 5
kunst en creatie 5
moderne talen en 
STEM-wetenschappen

5

2A
FLEX

2A
FIX



In het tweede leerjaar B zijn de basisopties een 
kennismaking met de domeinen van de tweede graad.

2B
Engels 2
Frans 2
Nederlands 4
wiskunde 4
wetenschappen 1
techniek 2
maatschappelijke vorming 2
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
muziek 1
economie en organisatie 5
maatschappij en welzijn 5

Verkennen en kiezen 
in het tweede jaarHET TWEEDE LEERJAAR B



Groeien en ontplooien 
in de tweede en derde 

graad
Daar waar je in de eerste graad kon proeven 
van verschillende domeinen, zal je in de tweede en derde graad 
verder kunnen groeien in een bepaalde richting:

ECONOMIE EN 
ORGANISATIE

KUNST 
EN 

CREATIE

TAAL EN 
CULTUUR

MAATSCHAPPIJ 
EN WELZIJNSTEM



Bereikbaarheid






