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basisopties  algemene informatie 
Vorig schooljaar zette je een grote stap van de lagere naar de middelbare school. Je koos ervoor om 

focusvakken of Latijn te volgen.  

Als je naar het tweede jaar gaat, heb je nog meer keuzes. Een korte uitleg. 

In het tweede leerjaar volgen alle leerlingen 25 uren basisvorming. Deze 25 lesuren zijn dus voor alle 

leerlingen dezelfde: 

Nederlands 4 lichamelijke opvoeding 2 

wiskunde 4 techniek 2 

Frans 3 aardrijkskunde 1 

Engels 2 beeld 1 

geschiedenis 2 muziek 1 

godsdienst 2 natuurwetenschappen 1 

 

Voor de 7 overige lesuren hebben jij en je ouders uit de onderstaande kaders de keuze  

 

economie & organisatie 5 differentiatie wiskunde 1 differentiatie taal 1 
      

Latijn* 5 differentiatie wiskunde 1 differentiatie taal 1 
      

Latijn* 4 Grieks 3   
      

maatschappij & welzijn 5 differentiatie wiskunde 1 differentiatie taal 1 
      

moderne talen & 
wetenschappen 

3 
2 

differentiatie wiskunde 1 differentiatie taal 1 

      

STEM- wetenschappen 5 differentiatie wiskunde 1 differentiatie taal 1 

*om deze basisoptie te volgen is het zeer sterk aangewezen om Latijn te hebben gevolgd in het eerste jaar. 

 

  



basisopties  het keuzeproces 
 
Wanneer je dit schooljaar de focusvakken volgde, maakte je al kennis met de leerinhouden 
van enkele basisopties en kon je ontdekken wat je boeiend vindt en waarin je sterk bent.   
  
Op basis van je focusrapporten vul je ten laatste maandag 14 juni een globale evaluatie in. 
Denk daarbij zeker ook terug aan het gesprek dat je in december voerde met je 
focusleerkrachten van het eerste semester én aan je ervaringen binnen het vak mens en 
samenleving. In de globale evaluatie geef je samen met je ouders voorlopig aan welke 
basisoptie je volgend jaar graag zou volgen.  
  
Vervolgens zullen er op dinsdag  15 juni ’s avonds (online) infosessies georganiseerd worden 
waarin de leerkrachten kort uitleggen waarover elk van de basisopties gaat. Je ouders 
kunnen zich hiervoor vanaf vandaag inschrijven via de bijhorende vragenlijst.   
  
In de loop van de maand juni krijg je tenslotte de kans om met je titularis(sen) een gesprek 
te hebben over je studiekeuze voor het volgende schooljaar.  
  

Voor de leerlingen die focusvakken volgden, is het sterk afgeraden om de basisoptie Latijn 
(& Grieks) te volgen.   
  

Als je dit schooljaar Latijn volgde, heb je uiteraard een goed beeld van wat dit vak inhoudt.    
Je  kreeg ook enkele kennismakingslesjes Grieks.  
   
Als je ervoor kiest om geen Latijn te blijven volgen, schrijf je dan zeker in voor de online 
infosessies van 15 juni waarin de verschillende basisopties worden toegelicht.   
  
Ook jij bespreekt je studiekeuze voor volgend schooljaar in de loop van de maand juni met je 
titularis(sen).   
  
 

Op het einde van het schooljaar moeten de ouders de definitieve keuze online doorgeven via 
Smartschool.  

  

  



basisoptie economie en organisatie 
Ben je een bedrijvig baasje en wil je je ondernemingszin verder ontwikkelen? Ben je 

geïnteresseerd in hoe een onderneming als Apple erin slaagt om succesvol te zijn en blijven 

en anderen zoals Nokia veel minder? Bekijk je kritisch de prijzen van producten in de 

supermarkt als consument, maar heb je ook oog voor hoe de producent er reclame voor 

maakt en waarom de overheid er belastingen op heft? En vraag jij je af waarom de prijzen 

van olie en aardbeien zo kunnen stijgen of dalen? En waarom jouw gekke ouders nog dure 

cd’s kochten en jij gewoonweg gratis muziek streamt via Spotify? 

Wil je ontdekken hoe jij kan meewerken aan een wereld waar duurzaamheid, ecologie en 

solidariteit belangrijk zijn? En wil je te weten komen hoe jij een eigen bedrijf kan opstarten 

dat een verschil zal maken? 

Kies dan voor de basisoptie ‘economie & organisatie’, want daar leer je dat allemaal tijdens 

deze lessen. We verdiepen ons vijf uur per week in hoe bedrijven werken, wat je allemaal 

met geld kan doen, hoe je goederen, maar ook diensten kan verkopen of verhuren, hoe 

reclame werkt en hoe je bijvoorbeeld een groot evenement organiseert. Maar in deze 

basisoptie ontdek je ook de sociale aspecten van de economie, de rol van de economie in de 

maatschappij en welke invloed bedrijven hebben op mensen. Denk maar eens even na welke 

impact het Coronavirus nu heeft. Tijdens het journaal zal je dus een aardig mondje over 

economische onderwerpen kunnen meepraten. De bedrijfswereld kan niet zonder mensen 

met sterke ICT-vaardigheden en ook wiskundig inzicht is een must. Die vaardigheden krijgen 

dan ook hun prominente plaats binnen het vak en geregeld maak je zinvol gebruik van je 

chromebook. Net zoals bij de andere basisopties zullen jullie vrij veel ervaren door zelf te 

onderzoeken. Sommigen proefden hier al van bij het focusvak economie. Hierbij probeer je 

elkaar te helpen door opbouwende feedback te geven. Je focust je hierbij op kwaliteitsvolle 

argumenten, een fijne taalzorg en de juiste vakeigen woorden. Zo kan je net als een 

beginnend bedrijfje aardig groeien gedurende het schooljaar en een prima resultaat halen. 

VERKOCHT!? 

 
  



basisoptie Latijn (& Grieks) 
 

Vond je de lessen Latijn van dit jaar boeiend? Wil je nog vlotter Latijn leren lezen en op die 

manier het dagelijkse leven, de geschiedenis en de verhalen van de Romeinen nog beter 

begrijpen? Kies dan voor de basisoptie Latijn.  

Net als dit schooljaar zal je je dagelijks verder verdiepen in de Latijnse taal. Naarmate je de 

taal steeds beter kent, zullen de teksten die je leest steeds boeiender en rijker worden. Je 

ziet Romulus en Remus gevoed worden door een wolvin, je volgt de jonge Caesar tijdens 

zijn avontuur bij de piraten en je doorkruist met de Romeinse soldaten het kreupelhout 

van Germanië. Etruskische waarzeggers en Romeinse keizers hebben na de cultuurlessen 

geen geheimen meer voor je. Ongemerkt leer je dankzij de studie van het Latijn ook je eigen 

taal beter kennen.  

  

Als je honger hiermee nog niet te stillen valt, weet dan dat je daarnaast ook kan vertoeven in 

het gezelschap van de negen Muzen, mee op avontuur kan trekken met Odysseus en het 

stadion kan betreden samen met de Olympische atleten. Als je hen graag in hun eigen taal 

aanspreekt, helpen wij je met plezier een heel eind op weg tijdens de lessen Grieks.  

  

Klasgenoten vertellen jou welke ideeën zo'n teksten bij hen doen opborrelen. En jij 

laat hen graag weten wat jij hiervan vindt en hoe het jou zelf aan het denken en fantaseren 

zet. Zo slaan we een brug naar onze moderne tijd: we kijken kritisch naar de helden van toen 

en vergelijken de Griekse en Romeinse cultuur met de onze. Ook gaan we in groep aan de 

slag: door samen onze tanden in een moeilijke tekst te zetten kunnen we ontzettend veel 

van elkaar leren. Of we laten onze creativiteit de vrije loop … in de Romeinse keuken 

bijvoorbeeld?  

 

 

  



basisoptie maatschappij en welzijn 
 

Kies je voor maatschappij&welzijn, dan gaan we samen aan de slag. Jij neemt je toekomst in 

eigen handen en wij zijn er om jou daarbij te begeleiden.  

 

Wat gaan we doen? Wij gaan mensen bestuderen! Wat doen ze allemaal en waarom in 

hemelsnaam? Wie vindt wat belangrijk? Welke gewoonten houden ze erop na?  

We gaan ook werken rond gezondheid. Iedereen wil graag gezond zijn, maar we willen ook 

hard werken en veel geld verdienen en vooral veel genieten. Hoe proberen mensen een 

evenwicht te vinden in al die dingen? Wat is "gezond zijn" eigenlijk?  

Heb jij al eens stilgestaan bij welke groepen je behoort en of jij dat aan de wereld laat zien? 

Hoe zit dat bij andere mensen? Zegt hun kledingstijl iets over hen? Of gebruiken ze graag 

andere symbolen?  

Tot slot kijken we ook naar hoe mensen zorgen dragen voor elkaar. Hoe kunnen we er met 

z'n allen zijn voor elkaar? Hoe kunnen we heel concreet zorgen dat iedereen een fijner leven 

heeft en er het beste uit kan halen?  

 

Ben je benieuwd? Heb je zin om je tanden te zetten in deze vragen? Dan is deze lessenreeks 

op jouw lijf geschreven! Gedrag, gezondheid, cultuur, identiteit en sociaal engagement zijn 

de grote thema's die we samen onderzoeken.  We gaan 5 uur actief op onderzoek uit en je 

krijgt een degelijke theoretische basis mee. Hier kan je de volgende jaren stevig op verder 

bouwen.  

  



basisoptie moderne talen   
 

Vind jij het leuk om bij andere mensen te gluren, 

om je zo te verdiepen in andere culturen 

om anderen te ontmoeten 

en hen in hun taal te kunnen begroeten? 

Bonjour, goeiedag, hello 

bye bye, tot ziens, au revoir! 

Dan is het zonneklaar: 

de basisoptie met moderne talen, 

daaruit zal jij veel voldoening halen! 

Ben je niet zo makkelijk te overhalen? 

Bedenk dan dat we 3 lesuren per week in verhalen 

zullen verdwalen, 

zullen proeven van echt vreemde talen 

bij films en muziek zullen wegdromen 

en via spreekwoorden en uitdrukkingen in alle uithoeken van de wereld zullen komen… 

We gaan ook voor het betere onderzoek: 

gewapend met een chromebook 

speuren we naar de oorsprong van woorden als pakweg caoutchouc en tuktuk. 

Af en toe zal het wat extra moed vragen 

om je aan al die talen te wagen 

maar zolang je je wil smijten, 

valt er je niets te verwijten. 

Dus, heb je goesting 

na het lezen van deze inleiding? 

Schrijf je dan in, dat is wat we bepleiten! 

 

  & wetenschappen  
Kijk jij ’s ochtends bij het opstaan ook vol verwondering naar onze planeet?  

Heb jij jezelf dan ook al eens afgevraagd vanwaar plots die regenboog boven je hoofd verschijnt? 

Ben jij dan ook zo verwonderd dat wanneer je een droog zaadje in de grond steekt, het zaadje kan 

ontluiken tot een prachtige plant met bloemen? 

Lig jij dan ook wakker van het tekort aan drinkwater en stel je jezelf de vraag hoe je drinkbaar water 

kan maken? 

Wil jij dan ook meer weten over wat er allemaal mogelijk is met een microscoop of hoe je 

verschillende componenten in een mengsel van elkaar kan scheiden?  

Stel jij jezelf dan ook de vraag waarom je beter door de sneeuw klieft op skilatten of skiraketten en 

niet op naaldhakken? 

Als je op al deze vragen een positief antwoord kan geven, dan is moderne talen&wetenschappen 

misschien wel iets voor jou? In deze basisoptie gaan we elke week twee uur op zoek naar antwoorden 

op al deze en nog veel andere vragen. 



basisoptie STEM- wetenschappen 
 

Stel je vast dat de lessen wiskunde, wetenschappen en techniek jou boeien?  

 

Teamgeest. Teamspirit. Grondig wetenschappelijk onderzoek gebeurt in groep. Ben je 

bereid om je groep te helpen en om te luisteren naar je klasgenoten? Ben je er ook van 

overtuigd dat jouw werk beter wordt van de goede ideeën van anderen? Vind jij het oké dat 

het werk van anderen beter wordt met jouw goede ideeën?  

Een wolkenkrabber, wiebelt die als een boom in de wind? En die basejumper, waarom 

heeft zijn pak alles weg van een vleermuis? En die zandloper van ons gezelschapsspel, hoe 

nauwkeurig meet die de tijd? Is dat eigenlijk wel een eerlijk toestel? Experimenteer je graag 

op een veilige manier? Of droom je ervan om je eigen programmaatje te schrijven? 

Maak dan dat jij je inschrijft voor deze basisoptie. Gedurende 5 lesuren in de week 

onderzoeken we producten, toestellen en voorwerpen. Het zal je moeite kosten, want in een 

onderzoek moet je je tanden zetten. Gelukkig word je hierbij geholpen door de computer, je 

klasgenoten of je leerkracht.  

 


