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Een school kies je niet voor even. De keuze is bepalend voor 
je verdere studies en je carrière.

Het Sint-Martinusinstituut staat al meer dan 50 jaar garant voor 
kwaliteitsvol onderwijs. We staan bekend als kleine, vriendelijke 
school in het groene hart van Koekelare.

De leuze “Waar elke leerling telt” gaat op voor iedereen, of je nu 
een algemeen vormende of een technische studierichting kiest.

Je kan bij ons van het eerste tot het vierde jaar terecht. Ideaal 
dus om hier je middelbare studies te starten in een richting die jou 
ligt, zonder de druk van een grote, misschien zelfs overweldigende 
middelbare school. SMIK is dichtbij, iedereen kent iedereen en de 
sfeer is hier top.

De school staat in een rustgevende, groene omgeving. Onze 
bezielde leraars en opvoeders geven het beste van zichzelf om 
in een excellente opleiding te voorzien. Dat gebeurt zowel in de 
algemeen vormende als de richtingspecifieke vakken en in de 
projecten.

Wij zorgen voor een mooi evenwicht tussen studeren en 
ontspanning tijdens en na de lessen.  Voor wie het wat moeilijker  
zou hebben, zorgen we voor een aangepaste studie- en 
leerbegeleiding.

Een school zoals SMIK is uniek. Ontdek zelf 
wat we jou te bieden hebben.

Jouw avontuur start hier.

Welkom! 
Rik Gadeyne
directeur
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Zou je SMIK aanraden aan nieuwe 
leerlingen en waarom?

Ja heel zeker. Het is een geweldige school, de leraren zijn 
oprecht, leggen alles heel goed uit en helpen waar nodig. 
Het is zeker waard om eens een kijkje te nemen in jullie 
school.

Ja. Het is klein om mee te beginnen, de overgang tussen 
lager en middelbaar is minder groot.

Ja. Het is een kleine school waardoor er met meer aandacht 
naar de leerlingen gekeken wordt en je persoonlijk begeleid 
wordt.

“Door de kleinschaligheid van de school staan de 
leerkrachten dicht bij de leerlingen zodat deze goed 
worden opgevolgd. Voor de eerstejaars is het een 
grote stap om naar de middelbare school te gaan, maar 
SMIK doet er alles aan om dit goed te laten verlopen. 
De leerlingen worden goed opgevolgd en indien nodig 
bijgestuurd.” - een ouder

Omschrijf onze school in enkele woorden

Klein Gezellig Leuk Gemeenschap Actief Warm Tof Mooi  

Toffe leerkrachten Zorgzaam Behulpzaam Sociaal Megacool 
Origineel Groen Sportief Plezant Koekelare Vriendelijk Spontaan 

Modern Klein maar krachtig Kindvriendelijk Zinvol Ideeënrijk 

School met een hart Betrokken Cool Aangenaam Streng Veel te doen 

Creatief Geëngageerd Rustig Chill Leuke activiteiten Jaarthema  

Hoog niveau Natuurlijk De beste Kwaliteit Rechtvaardig 

Oprecht Respect

Wat was jouw leukste moment op SMIK?

Het sober maal | De Olympic Games | Durbuy | Musical 14-
18 | SMIK’s got talent | De uitstap naar het vliegveld (STEM) | 
Turnen | Gender in de Blender | Kerstmaaltijd | De peter en meter 
| Excusies en projectdagen | Loopwedstrijd | De biotoopstudie | De 
eerste schooldag | De raketlancering | Het langlaufen | De sportdagen 
| Schoolreis naar de IJzertoren en Bellewaerde | Het verkleden in 
een god of godin (Latijn) | Prei verkopen voor het goede doel |  
De mini-onderneming | De wokmobiel | De bezinningsdag |  
De leefsleuteldag

Helemaal niet 
mee eens

Niet mee eens Geen mening Mee eens Helemaal mee 
eens

Ik zou opnieuw voor SMIK kiezen 0% 0% 4% 40% 56%
Op SMIK krijg je voldoende 
uitdagingen via projecten 0% 4% 8% 40% 48%
Leraars bereiden de leerlingen 
voldoende voor op verdere studies 
of beroespkeuzes

0% 5% 23% 48% 24%

Uit een enquête bij onze leerlingen, hun 
ouders en onze oud-leerlingen

Uit een enquête bij onze leerlingen, hun 
ouders en onze oud-leerlingen

“Een toffe school met een hart voor leerlingen!” 
- A.S., ouder

“Ik zou de school aanraden, want er wordt veel 
gesport.” - een leerling

“Een kleine, maar gezellige school waar iedereen 
zichzelf kan zijn.” - D.K., oud-leerling
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SMIK is een 
gezellige school in 

het groen!

X 10
leerlingen

Cijfers schooljaar 2016-2017

43% jongens

57% meisjes

40% de leerling

60% de ouders

Keuze van de school gebeurde door

Ouders kozen SMIK omwille van de kleinschaligheid

Keuze van de studierichting gebeurde door

96% de leerling

4% de ouders

Echt niet akkoord Niet akkoord Geen mening Akkoord Helemaal akkoord

2,4% 4,8% 2,4% 45,3% 45,1%



Het project Ceres laat leerlingen werken, 
spelen, genieten, proeven, leven in en met 

de natuur. Respect voor de natuur doet hen 
bewust omgaan met milieu en gezondheid. 

Zelf antieke cultuur beleven zet leerlingen aan 
tot grote creativiteit en zelfkennis. Mythologie en 
verhalen boeien, inspireren en doen de moderne 
mens beter begrijpen. 

Leerlingen reizen naar het verleden (Tongeren, Trier, 
Velzeke, Oudenburg) om te bouwen aan hun toekomst. 
Geschiedenis laat hen niet los, geschiedenis fascineert 

en maakt meer mens van hen (humaniora).8 9

Voor jou?

Je bent enthousiast en leergierig, hebt gezond verstand en 
doorzettingsvermogen, bent creatief en geboeid door talen en 
verhalen, geschiedenis en cultuur.

Accenten

Via boeiende verhalen en literatuur leer je de Latijnse taal.  
De focus ligt op woordenschat, grammatica en lectuur van teksten, 
antieke cultuur. 
Latijn is een pittige ontdekkingstocht!

Uit een enquête bij onze leerlingen

Wat was het leukste moment van het jaar?

Er zijn al veel leuke momenten geweest. De excursies 
zijn heel leuk en ook de speciale dagen op school zoals 
projectdagen en zo. - een leerling uit de richting Latijn

Het verkleden in een god of godin. - een leerling uit de 
richting Latijn

LATIJN
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LATIJN

1ste jaar 2de jaar
Latijn *** 5 5

Nederlands 5 4
Frans *** 4 4

Engels *** 0 2
Wiskunde *** 4 5

Natuurwetenschappen 2 2
Aardrijkskunde 2 1

Techniek 2 2
Geschiedenis 1 2

Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2

Plastische opvoeding 2 0
Muzikale opvoeding 1 1

Leefsleutels 0,5 0
Studie 2,5 3

algemeen totaal per week 35 35

1ste jaar 2de jaar
5 Latijn 5 Latijn
5 Nederlands 5 Wiskunde
4 Frans 4 Nederlands
4 Wiskunde 4 Frans

vakkentabelhoofdvakken

richtingwijzers

Moeilijkheidsgraad
toetsen

Denken Theoretisch 
vormend

Algemeen 
vormend

Doen

Moeilijk

Praktisch 
technisch

Theoretisch 
technisch

Deze optie geeft een grote algemene vorming. Leerlingen stromen 
meestal door naar Latijn met wiskunde, wetenschappen of taal.  
De richting Latijn biedt aan deze gemotiveerde, kritische en actieve 
leerlingen grote slaagkansen in hoger onderwijs.

Moeilijkheidsgraad
*** Moeilijk
** Gemiddeld
* Minst moeilijk



De wereld rondom je ontdekken 
door de omgeving te bestuderen.

Iedereen kan op eigen tempo 
oefeningen maken of op zoek 
gaan naar meer informatie.

De theorie van de 
wetenschap wordt aan 

de praktijk getoetst. 
Onderzoekend leren is 

belangrijk.
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Voor jou?

Je hebt belangstelling voor een theoretische opleiding,  hebt 
een ruime interesse, bent gemotiveerd en hebt doorzettings-
vermogen. Je haalt een gemiddeld goed eindresultaat voor 
alle vakken in het basisonderwijs, dus niet alleen voor taal en 
wiskunde.

Accenten

Deze richting is een sterk theoretische richting. 
Gedurende 6 jaar (tot 18 jaar) krijg je een algemene vorming. 

Uit een enquête bij onze leerlingen van     
Moderne Wetenschappen

Wat was het leukste moment van het jaar?

• de daguitstapjes, bv. Kick op Sport, Dominiek Savio
• de projectdagen of de momenten wanneer er iets te 

doen is in verband met de projecten
• de langlaufdag, de zondige dag
• de excursie naar de IJzertoren

MODERNE
Moderne wetenschappen
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MODERNE WETENSCHAPPEN
hoofdvakken

richtingwijzers

1ste jaar 2de jaar
Nederlands 6 4

Frans *** 6 4
Engels *** 0 2

Wiskunde *** 6 5
Wetenschappelijk werk 0 3

Sociale-Economische 
Initiatie

0 2

Natuurwetenschappen 2 2
Aardrijkskunde 2 1

Techniek 2 2
Geschiedenis 1 2

Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2

Plastische opvoeding 2 0
Muzikale opvoeding 1 1

Leefsleutels 0,5 0
Studie 2,5 3

algemeen totaal per week 35 35

vakkentabel

Tijdens de eerste twee jaar bouw je basiskennis op en leer je 
hoe onderzoekend leren werkt. Een ideale voorbereiding op o.a. 
Economie, Humane Wetenschappen of WetenschappenSTEM.

1ste jaar 2de jaar
6 Nederlands 5 Wiskunde
6 Frans 4 Nederlands
6 Wiskunde 4 Frans

3 WW
2 SEI

Moeilijkheidsgraad
*** Moeilijk
** Gemiddeld
* Minst moeilijk

richtingwijzers

Moeilijkheidsgraad
toetsen

Denken Theoretisch 
vormend

Algemeen 
vormend

Doen

Moeilijk

Praktisch 
technisch

Theoretisch 
technisch



Mens, banaan, gorilla, kiwi... 
DNA vind je overal.

De tweedejaars voeren een 
moordonderzoek. Wie werd 
vermoord en wie was de dader?

De kracht van lucht... 
Hoe komt dat nu?  
Experimenteren, 

waarnemen en onderzoeken.
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Voor jou?

Je hebt gezond verstand, bent nieuwsgierig en hebt 
belangstelling voor wetenschappen, techniek, wiskunde. 
Je kan probleemoplossend denken. En vooral: je houdt 
van nieuwe uitdagingen!

Accenten

Programmeren, experimenteren en zelf ontwerpen. Projecten die 
een combinatie zijn van wiskunde, wetenschappen, techniek en 
technologie, zoals ruimtevaart, biotechnologie, hard- en software, 
energie, transport, veiligheid ...

Uit een enquête bij onze leerlingen van STEM

Wat was het leukste moment van het jaar?

• de uitstap naar de luchtvaartschool
• de raketlancering van STEM
• het moordonderzoek

STEM Science 
Technology 
Engineering 
Mathematics
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STEM
hoofdvakken

1ste jaar 2de jaar
STEM *** 5 5

Nederlands 5 4
Frans *** 4 4

Engels *** 0 2
Wiskunde *** 4 5

Natuurwetenschappen 2 1
Aardrijkskunde 2 1

STEM-Techniek 2 2
Geschiedenis 1 2

Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2

Plastische opvoeding 2 0
Muzikale opvoeding 1 1

Leefsleutels 0,5 0
Sociale-Economische 

Initiatie
0 2

Studie 2,5 2
algemeen totaal per week 35 35

vakkentabel

1ste jaar 2de jaar
5 STEM 5 STEM
5 Nederlands 5 Wiskunde
4 Frans 4 Nederlands
4 Wiskunde 4 Frans

Moeilijkheidsgraad
*** Moeilijk
** Gemiddeld
* Minst moeilijk

De STEM-richting kent een vervolg in de tweede graad 
met de basisoptie “Moderne Wetenschappen - STEM” en 
leent zich verder tot het volgen van: WetenschappenSTEM,  
Industriële Wetenschappen, Biotechnische Wetenschappen, 
Techniek-Wetenschappen ...

richtingwijzers

Moeilijkheidsgraad
toetsen

Denken Theoretisch 
vormend

Algemeen 
vormend

Doen

Moeilijk

Praktisch 
technisch

Theoretisch 
technisch



Letterlijk en figuurlijk proeven 
van sociale en technische 
vaardigheden. De basis 
voor sociaal en technische 
wetenschappen.

Sociaal voelende leerlingen 
vinden hun gading.

Gewoon jezelf zijn en leren 
dat dat ook kan en mag.

21

Voor jou?

Deze opleiding richt zich vooral naar een praktisch denkend, 
sociaal voelend en een zorgend type. Ben je creatief en heb je 
een eerder wetenschappelijke interesse? Dan is STV de richting 
voor jou.

Naast de technische vakken heb je ook basiskennis nodig in de 
vakken Nederlands, wiskunde en Frans. Alle hoofdvakken zijn 
belangrijk om later te kunnen kiezen uit een brede waaier aan 
studiemogelijkheden.

Accenten

Het accent ligt op het uitvoeren van taken waarbij de theorie steeds aan de 
praktijk getoetst wordt.

Uit een enquête bij onze leerlingen van STV

Wat was het leukste moment van het jaar?

• het project Gender in de blender
• de 3-daagse naar Durbuy
• de Olympic Games

STV Sociaal & 
Technische 
VormingSTV 2u | STV 4u
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STV 2u
hoofdvakken

1ste jaar 2de jaar
Nederlands 6 4

Frans ** 4 + 1 3 + 1
Engels 0 2

Wiskunde ** 4 + 1 4 + 1
Sociale en techn. vorming 2 6

Natuurwetenschappen 2 1
Aardrijkskunde 2 1

Techniek 2 2
Geschiedenis 1 2

Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2

Plastische opvoeding 2 0
Muzikale opvoeding 1 1

Leefsleutels 0,5 0
Studie 2,5 3

algemeen totaal per week 35 35

Je stroomt door naar Sociale en Technische Wetenschappen of een 
andere wetenschappelijk getinte of technische richting. Je verwerft 
inzichten, kan leiden en organiseren en wil doorstromen naar  
bachelor of master.

1ste jaar 2de jaar
6 Nederlands 4 Nederlands
5 Frans 4 Frans
5 Wiskunde 5 Wiskunde
2 STV 6 STV

Moeilijkheidsgraad
*** Moeilijk
** Gemiddeld
* Minst moeilijk

vakkentabel

richtingwijzers

Moeilijkheidsgraad
toetsen

Denken Theoretisch 
vormend

Algemeen 
vormend

Doen

Gemiddeld

Praktisch 
technisch

Theoretisch 
technisch
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STV 4u
hoofdvakken

richtingwijzers

1ste jaar 2de jaar
Nederlands 6 5

Frans * 4 3
Engels 0 2

Wiskunde * 4 4
Sociale & techn. vorming 4 7

Natuurwetenschappen 2 1
Aardrijkskunde 2 1

Techniek 2 2
Geschiedenis 1 2

Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2

Plastische opvoeding 2 0
Muzikale opvoeding 1 1

Leefsleutels 0,5 0
Studie 2 3

algemeen totaal per week 35 35

Het accent ligt op het uitvoeren, de theorie wordt steeds aan de 
praktijk getoetst. Je stroomt door naar een praktisch-technische 
richting zoals Jeugdzorg, Voeding-Verzorging, …

1ste jaar 2de jaar
6 Nederlands 5 Nederlands
4 Frans 3 Frans
4 Wiskunde 4 Wiskunde
4 STV 7 STV

Moeilijkheidsgraad
*** Moeilijk
** Gemiddeld
* Minst moeilijk

vakkentabel

richtingwijzers

Moeilijkheidsgraad
toetsen

Denken Theoretisch 
vormend

Algemeen 
vormend

Doen

Minst moeilijk

Praktisch 
technisch

Theoretisch 
technisch



De technische uitvoering voor een 
probleemstelling zelf bedenken 
en uitvoeren, de max!

Uitvoeren volgens een bepaald 
stramien en tot een mooi 
resultaat komen.

Deze oriënterende richting 
laat leerlingen uitzoeken 
wat ze liever wel of niet 

zouden doen in hun latere 
beroepsleven.
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Voor jou?

Je hebt een duidelijke interesse in techniek binnen de wereld 
van bouw, hout, metaal en elektriciteit. Je wil doorstromen naar 
een technische richting in het hoger secundair.

Je hebt interesse in een leidende, organiserende functie. Naast 
de technische vakken heb je ook basiskennis nodig in de 
vakken Nederlands, wiskunde en Frans. Alle hoofdvakken zijn 
belangrijk om later te kunnen kiezen uit een brede waaier aan 
studiemogelijkheden.

Accenten

De basisoptie Technische Activiteiten biedt naast algemene vorming een 
eerder theoretische studie van de techniek. De interesse voor en kennis 
van wiskunde en wetenschappen zijn dan ook erg belangrijk. 

Uit een enquête bij onze leerlingen van TA

Wat was het leukste moment van het jaar?

• de langlaufdag
• het turnen
• de 3-daagse naar Durbuy

TECHNISCHE           
ACTIVITEITEN
TA 2u | TA 4u
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TECHNISCHE ACTIVITEITEN 2u
hoofdvakken

richtingwijzers

1ste jaar 2de jaar
Nederlands 6 4

Frans ** 4 + 1 3 + 1
Engels 0 2

Wiskunde ** 4 + 1 4 + 1
Technische activiteiten 2 6
Natuurwetenschappen 2 1

Aardrijkskunde 2 1
Techniek 2 2

Geschiedenis 1 2
Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2
Plastische opvoeding 2 0

Muzikale opvoeding 1 1
Leefsleutels 0,5 0

Studie 2,5 3
algemeen totaal per week 35 35

1ste jaar 2de jaar
6 Nederlands 4 Nederlands
5 Frans 4 Frans
5 Wiskunde 5 Wiskunde
2 Techn. act. 6 Mech-Elek

Moeilijkheidsgraad
*** Moeilijk
** Gemiddeld
* Minst moeilijk

Deze basisoptie, met een vervolgopleiding in het tweede jaar 
Mechanica-Elektriciteit (6u of 8u) is een mooie voorbereiding op 
de studierichting Industriële Wetenschappen in de tweede en de 
derde graad. Je verwerft inzichten, kan leiden en organiseren en wil 
doorstromen naar bachelor of master.

vakkentabel

Moeilijkheidsgraad
toetsen

Denken Theoretisch 
vormend

Algemeen 
vormend

Doen

Gemiddeld

Praktisch 
technisch

Theoretisch 
technisch
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TECHNISCHE ACTIVITEITEN 4u
hoofdvakken

richtingwijzers

1ste jaar 2de jaar
Nederlands 6 4

Frans * 4 3
Engels 0 2

Wiskunde * 4 4
Technische activiteiten 4 8
Natuurwetenschappen 2 1

Aardrijkskunde 2 1
Techniek 2 2

Geschiedenis 1 2
Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2
Plastische opvoeding 2 0

Muzikale opvoeding 1 1
Leefsleutels 0,5 0

Studie 2,5 3
algemeen totaal per week 35 35

1ste jaar 2de jaar
6 Nederlands 4 Nederlands
4 Frans 3 Frans
4 Wiskunde 4 Wiskunde
4 Techn. Act. 8 Mech.-Elekt.

Moeilijkheidsgraad
*** Moeilijk
** Gemiddeld
* Minst moeilijk

vakkentabel

Moeilijkheidsgraad
toetsen

Denken Theoretisch 
vormend

Algemeen 
vormend

Doen

Minst moeilijk

Praktisch 
technisch

Theoretisch 
technisch

Je voert taken uit die gericht zijn op een latere beroepskeuze. De theorie 
wordt steeds aan de praktijk getoetst. Je ervaart wat je liever niet doet 
of waarin je je echt kan vinden. 



SMIK zet in op elke leerling

 
Als school vinden we het belangrijk 
onze leerlingen ondersteuning en 
kansen te bieden. Dat doen we 
tijdens en na de schooluren, zowel 
op het vlak van studeren in een 
rustige, gecontroleerde omgeving 
als op het vlak van bewegen. Maar 
ook creatief bezig zijn en inspraak 
krijgen, vinden we belangrijk.

• woensdagnamiddagstudie

• avondstudie

• zaterdagstudie tijdens examens

• sporten na school (volley, 
tennis, voetbal, tafeltennis, 
krachtbal, schaken, mini-
voetbal, judo, atletiek ...)

• projecten op school

• leerlingenraad

SMIK draagt zorg voor iedereen

 
Niet voor niets zeggen onze oud-
leerlingen dat de zorg op SMIK 
top is. Naast het toegankelijke 
aanspreekpunt dat het lerarencorps 
is, doen we extra inspanningen om 
leerlingen te begeleiden op SMIK. 
We vinden het zeer belangrijk dat 
onze leerlingen de kans krijgen om 
hun eigen plaats te vinden in de 
maatschappij en de toekomst.                

• leerlingenbegeleiding

• huiswerkklas

• tijdsklas

• leefsleutels

• ICT-begeleiding (ict@noon)

• leerbegeleiding “Leren leren”

Omschrijf SMIK zoals jij het ervaart.             

“Bovengemiddeld aangenaam”

“Kleine school met hoog niveau”

“Sportief, leuk, creatief”

“Modern, respect, chill”     

(antwoorden van leerlingen)                              

SMIK ALGEMEEN

Studeren en ontspannen, op een moderne en 
creatieve manier werken aan je eigen toekomst. 

Samen werken aan klas- en jaarprojecten, 
leeruitstappen maken, verantwoordelijkheid 
opnemen...

Dat leer je op jouw tempo en op jouw eigen manier. 
Al meer dan 50 jaar bewijzen we dat dit de beste 
keuze is.  Leerlingen en ouders zijn daar best 
tevreden over.

SMIK maakt deel uit van Scholengroep Sint-Rembert.

Hier start jouw avontuur!
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Waarom zou een nieuwe leerling voor SMIK 
kiezen? 

“Omdat het kan!”

“Waarom niet?”

(antwoorden van oud-leerlingen)

Economie-Wiskunde

Economie-Moderne Talen

Humane Wetenschappen

Latijn-Wiskunde

Latijn-Moderne Talen

WetenschappenSTEM

Onze tweede graad stroomt door naar een derde graad 

die voorbereidt op  professionele of academische 

bachelors aan hogescholen en tot masters aan 

universiteiten.

2DE GRAAD
econoMie 
wiskunde

econoMie 
talen

huMane 
weten-
schappen

latijn 
wiskunde

latijn 
Moderne 
talen

weten-
schappen-
steM

3de 4de 3de 4de 3de 4de 3de 4de 3de 4de 3de 4de
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Frans 4 4 4 4 4 4 3+1 3+1 3+1 3+1 4 4
Creatief Frans 1

Engels 3 2 3 2+1 3 2+1 2+1 2 2+1 2+1 3 2
Duits 1 1 1 1 1 1

Wiskunde 4+1 4+1 4 4 4 4 4+1 4+1 4 4 5 5
Informatica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Biologie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Chemie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

Fysica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
L.O. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
P.O. 1 1 1 1 1 1

M.O. 1 1 1 1 1 1
Latijn 5 5 5 5

Economie 4 4 4 4 1
Techniek-Engineering 2 2

Cultuurwetenschappen 2 2
Gedragswetenschappen 3 3

Studie 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 1
algemeen totaal per week 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35



Wat na het vierde jaar?

ASO

Economie-Wiskunde

Wetenschappen-Wiskunde 6 of 8 u

Economie-Moderne Talen

Moderne Talen-Wetenschappen

Humane Wetenschappen

TSO

Industriële Wetenschappen

Techniek-Wetenschappen

Biotechnische Wetenschappen

Chemie

Boekhouden-Informatica

Informaticabeheer

Marketing en Ondernemen

Office Management en Communicatie

Communicatie en Media

Sociaal Technische Wetenschappen

Wat na het vierde jaar?

ASO

Humane Wetenschappen

TSO

Techniek-Wetenschappen

Biotechnische Wetenschappen

Chemie

Boekhouden-Informatica

Informaticabeheer

Communicatie en Media

Sociaal Technische Wetenschappen
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Voor jou?

Geen specifieke voorkennis van economie nodig,  maar je 
hebt wel degelijk interesse in economisch-maatschappelijke 
problemen.

Belangstelling en aandacht voor structuren en het verwerken 
van informatie is nodig.

Helder, logisch en kritisch denken is een pluspunt.

Accenten

4 uur economie per week, met ofwel accent op moderne talen (extra Frans 
in derde jaar, extra Engels in vierde jaar) of met accent op wiskunde.

ECONOMIE
WISKUNDE / MODERNE TALEN

HUMANE 
WETENSCHAPPEN

Accenten

5 uur richtingsvakken gedrag- en cultuurwetenschappen. Het pakket 
wiskunde en moderne talen is degelijk maar het zijn geen hoofdvakken.

Voor jou?

Je kiest voor een ASO-richting.

Belangstelling en aandacht voor mens en samenleving.

In staat om kritische vragen te stellen en hierover geleidelijk 
persoonlijke standpunten te ontwikkelen.

Vlot in het opzoeken van informatie, die informatie analyseren, 
persoonlijk verwerken en aan anderen doorgeven.



Wat na het vierde jaar?

ASO

Na Latijn met accent wiskunde: 

Latijn-Moderne Talen (3 u wiskunde)

Latijn-Wetenschappen ( 6 u wiskunde)

Latijn-Wiskunde (8 u wiskunde)

Moderne Talen-Wiskunde (6 u wiskunde)

Wetenschappen-Wiskunde (6 of 8 u wiskunde)

Moderne Talen-Wetenschappen (4 u wiskunde)

Humane Wetenschappen (3 u wiskunde)

Na Latijn met accent talen: 

Latijn-Moderne Talen (3 u wiskunde)

Humane Wetenschappen (3 u wiskunde)

Wat na het vierde jaar?

ASO

Wetenschappen-Wiskunde (6u of 8u wiskunde)

Wetenschappen-Moderne talen (4 u wiskunde)

Humane Wetenschappen (3 u wiskunde)

TSO

Industriële Wetenschappen

Biotechnische Wetenschappen 

Techniek-Wetenschappen 

Chemie 

Sociale en Technische Wetenschappen 

LO & Sport
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Voor jou?

Wie Latijn kiest, is bereid door een grondige en systematische 
ontleding van de taal door te dringen tot de rijke boodschap 
die door Latijnse literatuur vorm en inhoud kreeg.

Een uitgesproken belangstelling en aandacht voor taal, 
literatuur, geschiedenis en algemene cultuur.

Accenten

5 uur Latijn per week, met ofwel accent op moderne talen (extra Engels in 
vierde jaar) of met accent op wiskunde.

LATIJN
WISKUNDE / MODERNE TALEN

WETENSCHAPPENSTEM

Voor jou?

Belangstelling voor natuurwetenschappelijke verschijnselen. 
Wiskunde en wetenschappen stevig uitbouwen door inzichtelijk 
denken en wiskundig redeneren.

Aanleg voor probleemoplossend denken, modeldenken, 
observeren en verklaren is een pluspunt. Bereid zijn het eigen 
handelen in vraag te stellen en bij te sturen.

Kunnen werken met wiskundige taal, bereid zijn experimenten 
en waarnemingen nauwkeurig uit te voeren, is een must.

Accenten

Elk wetenschapsvak (biologie, chemie, fysica) 2 uur, ondersteund door 2 
u technology-engineering. 5 uur wiskunde daarbij: een stevig pakket om in 
combinatie met talen op een hoog niveau naar je toekomst toe te werken.
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