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Studierichtingen eerste graad

WELKOM
Beste ouders
Beste leerling
Wie aan het secundair onderwijs begint, zet, na de kleuter- en
lagere school, een derde stap in de onderwijswereld. Een stap die
je weer wat dichter brengt bij het hoger onderwijs en het
beroepsleven.
De eerste graad in het secundair onderwijs, het eerste en tweede
leerjaar, is hoofdzakelijk gemeenschappelijk: 27 van de 33 lestijden
in het eerste jaar, 25 van de 33 in het tweede jaar. De keuze is
m.a.w. nog beperkt, zodat je later nog vele richtingen kan
uitgaan. Pas na het tweede jaar zal je een meer bepalende keuze
moeten maken.
In de eerste graad zal je dan ook vooral moeten nagaan wat je
interesses en mogelijkheden zijn, zodat je na het tweede jaar een
juiste keuze kan maken. De eerste graad dient om na te gaan
welke vakken je liggen en welke niet. Sommige van die vakken,
zoals wiskunde en Nederlands heb je ook al in de lagere school
gevolgd, andere, zoals ‘natuur, ruimte en techniek’, ‘Latijn’, ‘mens
en samenleving’ en ‘artistieke vorming’ zijn nieuw.
Niet alleen je mogelijkheden voor een bepaald vak zullen
belangrijk zijn. Ook je inzet en je belangstelling zijn bepalend voor
je studiekeuze. In de eerste graad wordt dan ook de nadruk
gelegd op het “leren leren”, op de manier waarop je moet
studeren. Leerkrachten zullen je talrijke tips geven om de leerstof
zo goed mogelijk te verwerken, en ook tijdens de begeleide
avondstudie kan je steeds met al je vragen terecht bij een team
leerkrachten.

Het Inspirocollege wil méér dan een school voor je zijn. Het is
meteen ook onze baseline die we elke dag proberen waar te
maken.
Op studievlak willen we je zo goed mogelijk voorbereiden op het
hoger onderwijs. Dat betekent in de eerste plaats lessen
aanbieden op een kwalitatief, hoogstaand niveau en investeren
in studiemethode. Concreet zullen we je hier begeleiden naar een
steeds groter wordende zelfstandigheid in het verwerven en
verwerken van leerinhouden.
Op het vlak van persoonsvorming willen we je eveneens zo goed
mogelijk ondersteunen en begeleiden. De volgende jaren zal je
jezelf nog beter leren kennen, je talenten ontdekken en
ontwikkelen,
kansen
grijpen,
keuzes
leren
maken,
verantwoordelijkheid nemen…
Je gaat je horizon steeds verruimen en een kritische belangstelling
ontwikkelen voor je omgeving.
Om je hierin te begeleiden zetten we als school maximaal in op 1
onze talenturen. Dit zijn uren die je als leerling zelf kiest uit een
breed aanbod en die als doelstelling hebben om ruimte te maken
op school voor alle mogelijke interesses en/of talenten.
We zijn ervan overtuigd dat dit er niet alleen voor zal zorgen dat je
je thuis voelt op school, maar ook dat je steeds beter zicht krijgt op
jezelf en daardoor steeds een weloverwogen en wel
onderbouwde studiekeuze kan maken.
De volgende schooljaren beloven een boeiende tocht te worden.
We zijn als school trots te beschikken over een gedreven,
enthousiast leerkrachtenteam dat elke leerling hierin optimaal
begeleidt.

Studieaanbod in de 1ste graad
In het eerste jaar hoef je nog geen studiekeuze te maken. De
vakken in het basispakket (27u) zijn voor iedereen hetzelfde en je
krijgt een brede vorming.
Naast het basispakket kies je een ontdekkingsmodule van 4 uur,
waarin je je kan verdiepen of bijwerken in de basisvakken of een
bepaald studiedomein kan verkennen.
In het tweede jaar zijn er 25 lesuren gemeenschappelijk. Voor de
overige 8 lesuren bouw je verder op het verkennen van
verschillende studiedomeinen. Vanuit deze ervaring zal je dan in
de 2de graad een studierichting kunnen kiezen.
In zowel het eerste jaar als het tweede jaar krijg je bovenop het
basispakket, de door jou gekozen ontdekkings-module in het
eerste jaar en basisoptie in het tweede jaar, 2 talenturen. Zo krijg
je de kans om je eigen talenten, interesses, sterktes en zwaktes te
leren kennen. Je kan dus proeven van verschillende werelden én
ontdekken waar je goed in bent. In zowel het eerste als het
tweede jaar kies je 2 talenturen. Deze worden per semester
aangeboden en heb je 2 uur in de week.

EERSTE JAAR A --- BASISPAKKET (27u)
De vakken van het basispakket zijn voor iedereen hetzelfde. Je
krijgt een brede basisvorming met een gelijke start en aanpak voor
iedereen.

BASISVAKKEN
Frans

3

Nederlands

4

Wiskunde

5

VERRIJKENDE VAKKEN
Artistieke vorming

2

Geschiedenis

1

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Mens & samenleving

2

Natuur, ruimte en techniek

6

EERSTE JAAR A --- ONTDEKKINGSMODULES (4u)
In het eerste jaar hoef je nog geen studiekeuze te maken. Je kiest
een ontdekkingsmodule van 4 uur per week met vakken die jou
interesseren. Je kan nog alle richtingen uit in het tweede jaar.



Ontdekkingsmodule: Klassieke talen

In de ontdekkingsmodule Klassieke talen komt je interesse in
historische en culturele aspecten van de klassieke oudheid ruim
aan bod. Verder krijg je volop tijd om je vaardigheden in heel wat
moderne, maar ook klassieke talen te ontwikkelen.
Latijn: 4u



Ontdekkingsmodule: STEM

In de ontdekkingsmodule STEM beleef je de creativiteit van de
wetenschap en de fascinatie voor techniek. En je ontwikkelt heel
wat skills. Denk maar aan probleemoplossend denken, logisch
nadenken en wetenschappelijke geletterdheid. Verder krijg je de
mogelijkheid om je te verdiepen in of meer tijd uit te trekken voor
de basisdoelstellingen Nederlands en Frans.
STEM: 2u
Nederlands: 1u
Frans: 1u



Ontdekkingsmodule: Maatschappij & Welzijn

In de ontdekkingsmodule Sociale Wetenschappen ga je dieper in
op de mens en zijn sociale omgeving. Je kan je hier verder
verdiepen in of meer tijd uit trekken voor de basisdoelstellingen
Nederlands en Frans.
Maatschappij en Welzijn: 2u
Nederlands: 1u
Frans: 1u



Ontdekkingsmodule: Economie & talen

In deze ontdekkingsmodule maak je kennis met een aantal
economische basisregels. Je krijgt ook de gelegenheid om je
interesse in talen uit te diepen. Tot slot kan je je verdiepen in of
meer tijd nemen voor de basisdoelstellingen Nederlands en Frans.
Economische exploratie en multimedia: 2u
Communicatieve vaardigheden: 1u
Nederlands: 1u
Frans: 1u

TWEEDE JAAR A --- BASISPAKKET + DIFFERENTIATIE (25u)
De vakken van het basispakket zijn ook voor iedereen van het
tweede jaar hetzelfde. Je krijgt een brede basisvorming met een
gelijke start en aanpak voor iedereen.

BASISVAKKEN
Frans

3

Engels

2

Nederlands

4

Wiskunde

4

VERRIJKENDE VAKKEN
Artistieke vorming

2

Geschiedenis

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Natuur, ruimte en techniek

4

EXTRA DIFFERENTIATIE
Wiskunde

1

TWEEDE JAAR A --- BASISOPTIES (5u)
Ook in het tweede jaar moet je nog geen studiekeuze maken. We
bouwen hier voort in het verkennen van bepaalde
studiedomeinen. Je kiest een basisoptie van 5 uur per week met
de vakken die jou interesseren. Ongeacht welke keuze je ook
maakt, je kan nog alle studierichtingen uit in het derde jaar.



Basisoptie: Klassieke talen

Je komt uit de ontdekkingsmodule Klassieke talen in het eerste
jaar. Je hebt interesse voor taal, cultuur, en literatuur. Je kijkt niet
op tegen woord- en zinsontleding. Je beschikt over de nodige
discipline om regelmatig te studeren.
Binnen deze basisoptie verdiep je je verder in de Romeinse taal,
literatuur, cultuur en geschiedenis. Je stimuleert je analytisch en
creatief vermogen met tekst-, zins-, en woordontleding.
De module bestaat uit:
Latijn: 5u



Basisoptie: Moderne talen en wetenschappen

Kies je de basisoptie Moderne talen en wetenschappen dan maak
je een zeer veelzijdige keuze en dit met een sterke focus op de
talen. We vullen deze basisoptie in met 3 uur moderne talen en 2
uur wetenschappen.
In het deel wetenschappen ga je op onderzoek en bestudeer je
de relatie tussen natuurwetenschappen en het dagelijkse leven. In
het deel moderne talen verbreden en verdiepen we de algemene
vorming Engels, Frans en Nederlands.
De module bestaat uit:
Moderne talen: 3u
Wetenschappen: 2u



Basisoptie: STEM-wetenschappen

Kies je voor de basisoptie STEM-wetenschappen, dan word je
ondergedompeld in de wereld van natuurwetenschappen en
techniek. Wie hiervoor kiest, gaat de uitdaging aan om te
ontdekken of hij/zij een wetenschapper in spe is.
Leerlingen gaan zelfstandig op onderzoek aan de hand van
probleemgestuurde opdrachten binnen de interessegebieden
‘mechatronica’, ‘communicatie- en informatietechnologie’,
‘levenswetenschappen’, ‘constructies en ruimtelijke ontwikkeling’.
Op die manier ontwikkelen leerlingen inzicht in onderzoeks- en
ontwerpmethoden en hun wisselwerkingen.
Leerlingen onderzoeken behoeften en problemen en ontwerpen
een oplossing die voldoet aan vooropgestelde criteria. Zij zetten
hiertoe zelfgemaakte modellen in met aandacht voor de
wetenschappelijke vaardigheden. Het ontwikkelen van een
kritische houding en communicatieve vaardigheden binnen de
verschillende interessegebieden kunnen leerlingen helpen bij de
keuze voor een studierichting in de 2de graad binnen het domein
STEM.
De module bestaat uit:
STEM: 5u



Basisoptie: Maatschappij en welzijn

Kies je voor de basisoptie maatschappij en welzijn dan boeit de
mens je mateloos. Je interesseert je niet enkel voor het gedrag van
de mens, maar ook voor de bijzonderheden van de verschillende
culturen.,
Je leert een persoonlijke en gezonde levensstijl te ontwikkelen. Je
doet dit vanuit mens- en natuurwetenschappelijke disciplines zoals
psychologie, sociologie, pedagogie en biologie. Op die manier
leer je zorg te dragen voor gezondheid en welbevinden.
Je krijgt inzicht in het sociale gedrag van mensen en menselijke
relaties. Je leert kritisch omgaan met maatschappelijke vragen en
verschijnselen. Je groeit in verbondenheid met de mensen
rondom jou doordat je steeds beter sociale en communicatieve
vaardigheden kunt toepassen in de meest diverse situaties.
De module bestaat uit:
Maatschappij en welzijn: 5u



Basisoptie: Economie en organisatie

Kies je voor de basisoptie economie en organisatie, dan bestudeer
je de verschillende aspecten van de maatschappelijkeconomische wereld. Vanuit concrete voorbeelden verwerf je
inzicht in belangrijke bedrijfseconomische aspecten (zoals het
ondernemerschap) en leer je verbanden herkennen die de
economische werkelijkheid bepalen (zoals arbeidsmarkt en
werkloosheid).
Koopkracht, winst, concurrentie, maar ook reclame maken, een
bedrijf leiden en de economische crisis komen in deze opleiding
aan bod.
De module bestaat uit:
Economie en organisatie: 5u

Ben je nieuwsgierig?
Bezoek ons dan zeker tijdens onze opendeurdag, of maak
een afspraak voor een persoonlijke kennismaking. We
kijken ernaar uit om jou te begroeten!

Kies je voor het Inspirocollege, dan kies je voor:
 Kleinschalig, kwaliteitsvol onderwijs
 Authentiek leren via activerende werkvormen
 Een brede school met maximale ontwikkelingskansen
 Voorbereiding op een professionele of academische
bachelor/mastergraad
 Persoonlijke begeleiding
 Een moderne leerinfrastructuur
 Blik op cultuur en Europa
 Inspraak voor jezelf en je ouders in de schoolorganisatie
 Een groene leeromgeving
 Een warme, open sfeer
 Een vrije invulling van je talenturen
 Studiebegeleiding na school
 Een interessant buitenschools aanbod
 Een warme maaltijd op school
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Volg ons ook op

Facebook

Volg ons ook op

Instagram

Volg ons ook op

INSPIRO
COLLEGE.BE

Je mag zijn wie je bent
Met fouten en gebreken
Om te kunnen worden
Wie je in aanleg bent
En je mag het worden
Op jouw wijze
En in jouw uur
A. Terruwe
Wie ben je?
Wat wil je bereiken?
Wat ga je doen?

