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INSPIROCOLLEGE

INFOBROCHURE 1 STE JAAR

ONTPOP JEZELF EN BLINK UIT



Naast het basis- 
pakket kies je een 

ontdekkingsmodule.  
Je kan je verdiepen  

of bijwerken in  
de basisvakken of een 
bepaald studiedomein  

verkennen.
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Binnenkort start je in het secundair onderwijs. 
Een spannende grote stap! Logisch dus als je een beetje zenuwachtig bent.  

Welkom! In onze school word je ontvangen in een warme en 
familiale omgeving waar je iedereen snel zal kennen. Ook zullen wij jou  

helpen om te ontdekken waar je goed in bent. In het eerste jaar kan je elk se-
mester kiezen uit een pakket POP-uren (persoonlijke ontwikkelings-uren). Het lijkt 
nu nog ver weg, maar zo kan je stap voor stap ontdekken in welke richting je la-
ter wil verder studeren. Wij zullen je met zorg helpen om je snel thuis te voe-
len in ons gloednieuw en modern schoolgebouw. Tot snel in het Inspirocollege! 
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In het eerste jaar hoef je nog geen studie-
keuze te maken. De vakken in het basis-
pakket zijn voor iedereen hetzelfde en je 
krijgt een brede vorming. 

Ieder semester mag je 
2 POP-uren kiezen per 
week. In deze uren kan 
je verschillende we-
relden verkennen en 
ontdekken welke stu-
dierichting je later wil 
volgen. 

Kom eens uit je klas
Leren doe je overal

Life@Inspiro
Leren en leven op 
het Inspirocollege

Jij bent uniek
Bereid je voor op het hoger 
onderwijs

BASISPAKKET
27u

 
ONTDEKKING

4u

POP-UREN
2u 
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BASISPAKKET
De vakken van het basispakket zijn 
voor iedereen hetzelfde. Je krijgt 
een brede basisvorming met een 
gelijke start en aanpak voor  
iedereen. 

BASISVAKKEN UREN/WEEK

Frans 3
Nederlands 4
Wiskunde 5

VERRIJKENDE VAKKEN UREN/WEEK

Artistieke vorming 2
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Mens & Samenleving 2
Natuur, ruimte en techniek 6
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OP ONTDEKKING
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.

Module 
KLASSIEKE TALEN

In de ontdekkingsmodule Klassieke Talen 
komt je interesse in historische en  

culturele aspecten van de antieke oud-
heid ruim aan bod. Verder krijg je volop tijd 
om je vaardigheden in heel wat moderne  

maar ook antieke talen te ontwikkelen. 

Latijn 4u

Module  
MAATSCHAPPIJ & WELZIJN

In de ontdekkingsmodule 
Maatschappij en Welzijn 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 Welzijnswetenschappen 2u
Nederlands 1u 

Frans 1u

Module  
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 1u
Communicatieve vaardigheden 1u

Nederlands 1u 
Frans 1u
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Module 
STEM

Je beleeft de creativiteit van wetenschap 
en de fascinatie voor techniek. En je ontwik-

kelt heel wat skills. Denk maar aan probleem- 
oplossend 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



8 9

IEDER POPT OP 
ZIJN EIGEN MANIER 

EN MOMENT.

Ontpop jezelf en blink uit
Wij stimuleren jou om te ontdekken waar jouw sterktes en 
interesses liggen om zo alles uit jezelf te halen wat in je zit. 
Dan pas kan je je maximaal ontwikkelen en uitblinken. 

Zelfkennis ontwikkelen
In onze school vinden we het belangrijk dat 
je niet alleen met je neus in de boeken zit, 
maar ook leert door te doen en te ervaren. 

Tijdens de POP-uren kan je 2 uur per week op ontdek-
kingstocht gaan naar jouw eigen toekomstpad. De 
zelfkennis die je daarmee ontwikkelt, helpt je om later 
steeds de juiste (studie)keuze te maken. 

Actief leren
Tijdens de POP-uren ga je in een aangename sfeer 
aan de slag met creatieve opdrachten, groepswerk, 
presentaties, zelfstandig werk, … Deze afwisseling sti-
muleert je om op verschillende manieren zicht te krij-
gen op wat je in de toekomst wilt doen. 
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POP-UREN
Persoonlijk Ontwikkelings Plan
Boven op het basispakket en de ontdekkingsmodule kan je 
in alle graden, dus ook in het eerste jaar, kiezen voor POP-
uren. Deze keuze-uren bieden we aan zodat je zelf kan 
ontdekken waarin je wil groeien en waar je (studie)toe-
komst ligt. We begrijpen dat dit in het 1ste jaar niet evident 
is. Daarom is het aanbod aan POP-uren in de 1ste graad 
zeer divers: je hebt meer dan 16 keuzemogelijkheden om 
zoveel mogelijk verschillende werelden te ontdekken en 
uit te groeien tot datgene waar jij goed in bent. 

In het eerste en tweede jaar kies je elk semester 
een nieuw POP-uur van 2u per week.  
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Sportmonitor
Ben je organisatorisch sterk en 

creatief, steek je graag je handen 
uit de mouwen, ben je sportief en 
kan je leidinggeven? Dan dagen 

we je uit om het Inspiro-Sportmoni-
tor-brevet te behalen door aan 

mekaar les te geven. 

STEM 
Je wil een antwoord op al je 

waarom-vragen en je wil  
weten hoe dingen in elkaar 

zitten. We gaan creatief aan 
de slag met de nieuwste  

technologieën.
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Zelfverdediging
Je leert jezelf te verdedigen 

maar je wordt ook uit je com-
fortzone gehaald en gaat op 

zoek naar je grenzen van 
lichaam en geest.

All you need is fashion
In dit POP-uur gaan we  

creatief aan het werk. Je leert 
stap voor stap je eigen acces-
soires maken, van ontwerp tot 

de uitvoering ervan.

Vloggen & Vloggen & 
BloggenBloggen

Vloggers rule the world, en jij 
snapt wel waarom. Met hun 

korte videoblogs weten ze jou 
steeds weer te boeien. Denk jij 
nu: “leren vloggen wil ik ook?!” 

Kies dan dit POP-uur en 
word een echte pro.

Filosoferen
Filosofische vragen hebben 
geen juist, maar ook geen 

fout antwoord. We denken na 
over boeiende vragen, luiste-
ren naar anderen en gaan in 

gesprek om een thema te 
ontrafelen. Houttechnieken

Je werkt graag met je 
handen en bent handig en 

nauwkeurig.We leren met ge-
reedschappen en eenvoudige 
machines vanuit een tekening 
houten gebruiksvoorwerpen  

maken.

Theatertools
Er schuilt een podiumbeest 

in jou en je bent gefascineerd 
door taal, woord en expressie. 

Laat je verbeelding de vrije 
loop en geef je zelfvertrou-

wen een boost.

Inspiring English 
Via thema’s zoals games, 
films en muziek oefen je 

luisteren, spreken en lezen in 
het Engels.

Eerste stapjes in de 
keuken

Leer zelf je potje klaar maken 
en weet wat je eet. We gaan  

nieuwe  smaken ontdekken en 
zalige recepten uitproberen, in 

het belang van gezonde 
voeding. 

Digitalizah
Je hebt de digitale kriebels te 
pakken en wil jouw creativiteit 

kwijt. We gaan aan de slag met 
fotografie, animatie, muziek, 

video en vormgeving.

Inside Out
Je leert goed omgaan met jezelf 

en de ander. Via werk- en spelvor-
men leer je om stevig in je schoenen 
te staan en we werken aan projec-

ten om bv. het goede doel 
te steunen.

Alors on danse
Als je gek bent op 

dansen, moeilijk kan stilzitten 
zodra je muziek hoort en 

graag beweegt op verschillende 
dansstijlen, dan is dit POP-uur 

zeker iets voor jou.

Creatief met kunst
Je houdt van tekenen,  

schilderen of knutselen en wil 
leren werken met nieuwe mate-
rialen en technieken. We leren 

stap voor stap een eigen 
schilderij of tekening te 

maken.

Toonvast
Jij vindt het de max om 

samen te zingen en je ziel te 
leggen in de muziek. En je wil 

het podiumbeest in jezelf 
ontdekken.

First Lego League
Doe mee met de FIRST® LEGO® 
League Challenge, een interna-
tionale technologiewedstrijd. Je 

werkt in team aan een innovatief 
project, bouwt je eigen robot en 

leert denken als een weten-
schapper en technicus.



12 13

LIFE @ INSPIRO
Je komt niet alleen naar school om te leren. Maar 
ook om jezelf te ontplooien, te groeien en om vaar-
digheden te leren die je nodig hebt in je verdere  
leven. Je leert omgaan met jezelf en met anderen.  

Sport op school

Op woensdagnamiddag  
kan je meedoen aan interscolaire  
wedstrijden zoals voetbal, tennis,  
basketbal, Dwars door Hasselt ...

Je kan ook tijdens de middagspeel-
tijd sporten. De ministers van sport  

organiseren verschillende  
klassencompetities.

Leerlingen- 
parlement

In het Inspirocollege is de me-
ning van elke leerling belangrijk. 
Je krijgt de kans om de school 

‘mee te maken’ door te  
zetelen in de leerlingen- 

of ministerraad.

Reizen

Leren doe je niet alleen 
binnen de schoolmuren. 
Regelmatig trekken we 

erop uit om ‘buitens-
huis’ te leren.

Middagactiveiten

Doe jij het liever wat rustiger aan 
tijdens de middagspeeltijd?  

Dan kan je na het middageten 
knutselen, schaken,  

een film kijken, ...

“Ik ga graag naar school. 
Het is lekker dichtbij, 

ik heb er veel vrienden 
en ik leer er 

interessante dingen.”

FERRE, EERSTEJAARS

Belegde 
broodjes

Bij ons op school kan 
je elke middag 

genieten van een 
uitgebreid assor-
timent belegde 

broodjes.
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Maastricht

Westhoek

Amsterdam

Parijs
Italië

uitwisselings-
project

skireis
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Begeleide avondstudie

Studeren, ook dat moet je leren. Een team van  
leerkrachten helpt je na school in kleine groepjes 
met je studie en huiswerk. Heb je een vraag over 
de leerstof, wil je studietips en een goede studie-
methode of zoek je hulp bij het maken van jouw  
studieplanning? Zij zullen jou daar graag bij helpen.

Studiekeuzebegeleiding

Vanaf het eerste jaar helpen we jou en je ouders 
bij je studiekeuzes. We leren je om te reflecteren 
over jouw beslissingsproces. Zo leer je jouw sterke en 
minder sterke kanten kennen en kan je een goede 
studiekeuze maken.

JIJ BENT UNIEK

Elke leerling is anders. 
Elke leerling leert anders.  
Elke leerling is de moeite waard.

Een school voor elke leerling

Het Inspirocollege wil jou zo goed mogelijk voorbereiden op het hoger 
onderwijs. In onze school word je zelfsturend en ga je zelfstandig aan de 
slag. Dit kan samen met de leerkracht of zelfstandig.

Een goede zorg voor al onze leerlingen vinden wij belangrijk. We kiezen 
voor een ruim algemeen zorgbeleid met initiatieven die ALLE leerlingen 
ten goede komen.

Omdat niet iedereen op dezelfde manier en niet even snel leert, zorgen 
we voor differentiatie in de lessen. 

Werken op je eigen 
tempo

Groepswerk

Je gaat zoveel 
mogelijk actief aan 

de slag.

In deze school gaan we 
ervan uit dat jij uniek bent en 

dat jouw leerproces uniek is. Je 
kan dan ook steeds een traject  

op maat volgen.

Leren doe je samen

Een team van begeleiders staat voor 
jou klaar: jouw leerkrachten, klas-
titularissen, de studiebegeleiders,  
de directie, het ondersteunend per-
soneel, leerlingenbegeleiding, CLB, ...  
Zo bieden we aan elke individuele leer-
ling de beste ondersteuning op maat.
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“Mijn vrouw en ik werken 
lange dagen. We vinden het 
een geruststellend idee dat 

Alexander op school begeleid 
wordt bij het maken van zijn 
huiswerk als wij nog niet thuis 

zijn. Daarmee maakt het Inspi-
rocollege echt het verschil.”

LUC, PAPA VAN  
ALEXANDER, TWEEDE JAAR
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KOM EENS UIT JE KLAS
In het Inspirocollege ga je op een actieve ma-
nier aan de slag. We hebben daarvoor een 
unieke leerinfrastructuur ter beschikking in een 
nieuwbouw waarbij de infrastructuur en het 
pedagogisch project hand-in-hand gaan. 

Inspirodroom Je herkent onze school meteen aan 
de Inspirodroom, de ideale leeromge-
ving voor activerende werkvormen en bij-
zondere projecten. Hier volg je gelijktijdig 
met leerlingen uit maximaal 4 andere klas-
sen les in een hypermoderne infrastructuur, 
ga je zelf aan de slag en leer je een taal in 
het speciaal daarvoor ingericht taallabo.

Tijdens de middagpauze en na  school kan 
je in de Inspirodroom terecht om te chillen of 
verder te werken aan een groepsopdracht.

Buitenklas

Buitenlucht verhoogt 
de concentratie. 

Daarom bouwen we 
aan een openluchtklas.

Begeleid zelfstandig leren

Samen met de leraar leer je actief en zelfstandig leren. Je zal steeds 
meer inspraak krijgen in hoe, waar en wanneer je leert en met welk 
resultaat. Geleidelijk aan neem je jouw eigen verantwoordelijkheid in 
handen en kan je werken volgens je eigen tempo: vooruitwerken of 
een leerstofonderdeel extra inoefenen. Een studiewijzer leidt je zelf-
standig door de leerstof. Of je kan kiezen tussen meer of minder hulp 
bij het uitvoeren van een opdracht. Je doet ook aan zelfreflectie en 
denkt na over je aanpak, je resultaten en je eventuele werkpunten.

Sportinfrastructuur

Sporten doe je in de modern  
uitgeruste sporthal Lakerveld, op 
wandelafstand van de school.
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“Al van jongs af aan wist ik dat ik tandarts wilde  
worden. Daarom deed ik na mijn afstuderen op het  
Inspirocollege het toelatingsexamen en ik was  
geslaagd. Ik weet zeker dat ik dit te danken heb aan het 
POP-uur voorbereiding geneeskunde en de ondersteu-
ning in mijn groei naar zelfstandigheid. Mijn ervaring als 
Minister van Pers heeft hier zeker ook aan bijgedragen.”

AMBER, OUD-LEERLING
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INSCHRIJVEN

Onze leerkrachten zijn 
dolenthousiast om jou te 
ontmoeten! 

Concrete info over  
de inschrijvingen kan  
je vinden op onze  
website:
 

 
www.inspirocollege.be

KWALITEIT VOOROP
 
De kwaliteit van ons onderwijs is belangrijk in  het Inspirocollege. Je 
leert volgens de nieuwste methoden over de actualiteit en ontdekt via 
praktijkopdrachten hoe je leerstof in het dagelijks leven van pas komt. 

Digitale school

Elke leerling werkt op een eigen laptop. Ook voor elke leerkracht voorzien wij 
een laptop om de kwaliteitsvolle digitalisering in het onderwijs te realiseren. 

Je kan werken in de Inspirodroom, onze professionele labolokalen en met 
onze digitale schoolborden en tablets. In de hogere klassen ga je steeds 
zelfstandiger werken en abstracter denken. Dat is precies wat je helpt om 
te slagen in het hoger onderwijs en in de maatschappij van de toekomst.

Brede School

Onze school werkt samen met  
vrijetijdsorganisaties om jou na 

schooltijd, op school, hobby’s aan 
te bieden. Je kan bv. meedoen 

aan het muziektheater en  
muziek-, woordlab of  
dactylolessen volgen.



Ben je nieuwsgierig? Bezoek ons 
dan zeker tijdens onze kijkdag of 
maak een afspraak voor een per-
soonlijke kennismaking. We kijken 
ernaar uit om jou te ontmoeten!

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 ontplooiing

• 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  
POP-uren

• Studiebegeleiding na school

• Een interessant buitenschools 
aanbod

• Een vers belegd broodje op 
school

Inspirocollege Midden-Limburg
Herebaan-West 41
3530 Houthalen-Helchteren
T 011 52 22 10
E info@inspirocollege.be INSPIRO

COLLEGE BE.


