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Aardrijkskunde 2
Beeld 2
Engels 1
Frans 3
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Mens en samenleving 1
Muziek 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 4
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Latijn 4
STEM 4
STEM * 2
Uitdaging Frans & Engels ** 2
Uitdaging wiskunde * 2
Uitdaging economie & maatschappij 2
Basisverwerking Frans ** 2
Basisverwerking Nederlands ** 2
Taalbad Nederlands ** 2
Basisverwerking wiskunde * 2
Studiebegeleiding 2

Keuzevak ***
 talen expressie  zang
 sport programmeren STEM
 EHBO artistieke vorming  dactylo
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Totaal 32

Naast de 27 uren basisvorming dagen wij je graag uit tot meer!
Interesse in taal en de Griekse en Romeinse cultuur? Dan is Latijn en 
misschien zelfs Grieks beslist iets voor jou.

Spreek je graag vlot vreemde talen dan zijn extra uren Frans en Engels 
wellicht aan jou goed besteed.

Ben je een wiskundeknobbel? Kies dan voor uitdaging wiskunde. Of ben 
je gefascineerd door wetenschappen en techniek? Dan wordt STEM 
beslist jouw favoriete vak.

Wil je je economische begrippen en beginselen eigen maken en begrijpen 
hoe onze samenleving in elkaar zit, dan kan je terecht bij uitdaging 
economie en maatschappij. 

Als je extra tijd en oefening nodig hebt voor de vakken uit de basisvorming, 
kies je voor basisverwerking wiskunde, Frans of Nederlands. Indien je 
niveau van begrijpend lezen en taalbegrip nog verder moet ontwikkelen, 
is Taalbad Nederlands aangewezen.

Weet je niet goed hoe je het studeren in het secundair moet aanpakken, 
bieden we je graag 2 uren per week studiebegeleiding aan.

Voor iedereen wat wils!
Om je interesse te prikkelen, bieden we voor iedereen een uurtje keuze 
aan uit een waaier van mogelijkheden.

* STEM en uitdaging wiskunde kunnen niet gecombineerd worden met basisverwerking 
wiskunde.
** Uitdaging Frans & Engels kan niet gecombineerd worden met basisverwerking Frans, 
basisverwerking Nederlands of taalbad Nederlands.
*** Talen en STEM kunnen niet gekozen worden indien je dit al 2 of 4 uur per week volgt.


