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In september 2020 maak je de overstap naar het 1e middelbaar! 

 

Kies uit onze waaier aan keuzevakken (1u) wat jij leuk vindt:  

□ Artistieke vorming 

Indien je geboeid bent door kunst zal de basisoptie ARTistieke VORMing je zeker interesseren. 

Het is een uitnodiging om jezelf en de wereld rondom je 

op een andere, meer creatieve manier te ontdekken. 

Je leert jezelf uiten via verschillende artistieke domeinen en ervaart dat het geheel 

van beeld, klank, woord en beweging een nieuwe beleving met zich meebrengt. 

Het is aan jou om langzaam deze artistieke wereld te verkennen, 

je erin te verdiepen en erin te groeien. 

□ Dactylo 

 

□ EHBO  

Waarom EHBO?  

10.000: zo veel slachtoffers van een hartstilstand zijn er jaarlijks ongeveer in België.  

Slechts 30% van de omstaanders van het slachtoffer gaat daarbij over tot reanimeren en eventueel defi-

brilleren. In Nederland zet in 61% van de gevallen een omstaander de stap. In Scandinavische landen is 

dat zelfs 70%.  

Meer levens redden…  

Het slachtoffer proberen te helpen is in elke situatie beter dan niets doen. Vroegtijdig reanimeren en even-

tueel defibrilleren kan de overlevingskansen van slachtoffers doen stijgen.  

Tijdig ingrijpen is ook belangrijk bij beroertes, brandwonden, hevige bloeding, ernstige hoofdwonden, ver-

stikkingen, ongevallen met giftige stoffen,…  

We kunnen in Vlaanderen de inspanningen om mensenlevens te redden opdrijven. Dat begint met inspan-

ningen in onderwijs.  

Op de Sint-Ludgardisschool heb je dan kans om tijdens de lessen een cursus junior-helper te volgen. Na 

een theoretisch en praktische examen kan je de trotse bezitter worden van een junior-helper diploma. 

□ Expressie 

Volgend schooljaar halen we het onderste uit onze creatieve kan. ‘Kan ik dat wel?’  

NATUURLIJK KAN JE DAT!  

We bouwen langzaam op van uitspraak naar voorlezen en voordracht, bewandelen de gevaarlijke paden 

van de improvisatie en rusten uit bij geschreven toneelteksten. Een lach en een traan, ingetogen of uitbun-

dig, kleurrijk of minimalistisch. Creativiteit zit in ieder van ons, mis je KANs niet haar te ontdekken. 

 

 



□ Programmeren 

Eerst proberen we te begrijpen hoe een computer 'denkt'. We bekijken de verschillende manieren van re-

deneren die een computer gebruikt om een programma te volgen. Hierbij werken we ook met beslis-

singspaneeltjes. 

We maken zelf een aantal (kleine) programma's in Scratch en later in Python. Als we dit onder de knie 

hebben, is het tijd om vanuit Scratch of Python een kraan of robot te programmeren. 

□ Sport 

Hou je van sport? Hou je van actie? Vind je dat je al genoeg stil moet zitten? Dan is het keuzevak sport 

misschien wel iets voor jou! We nemen tijdens dit lesuur de tijd om op een aantal sporten wat dieper in te 

gaan. Zo kan les ook een beetje training worden, kan je je verbeteren in een aantal sporttakken, en beleef 

je natuurlijk veel plezier! 

□ STEM 

Ook voor leerlingen die STEM niet kiezen als uitdaging is er de mogelijkheid om toch te proeven van dit 

bijzondere vak! STEM is opgebouwd uit vier componenten: science, technology, engineering en mathe-

matics. In de eerste graad krijg je als leerling de kans om te werken aan deze vier elementen die onlosma-

kelijk met elkaar verbonden zijn. Tijdens de lessen STEM werk je voornamelijk projectmatig aan allerlei 

STEM-gerelateerde onderwerpen (vb. programmeer een robot, hoe haal je DNA uit een aardbei...). De fo-

cus ligt vooral op het zélf onderzoeken, ontdekken en ontwerpen. Creativiteit en vooral probleemoplos-

send leren denken ligt aan de basis hiervan. Met STEM willen we je voorbereiden op sterk wetenschappe-

lijke richtingen, en daarbij is een grondige wiskundige voorkennis en voldoende interesse voor weten-

schappen en technologie onontbeerlijk. 

□ Talen 

 

□ Zang 


