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Beste leerling(e) 
Beste ouder(s) 

 

In deze brochure (p.3 t.e.m. p.23) vind je een korte voorstelling van de projecten die we tijdens het 

schooljaar 2017-2018 aanbieden aan de zesdejaars. 

Vanaf p. 24 krijg je per studierichting een overzicht van de verplichte projecten en ook een lijst met 

onderwerpen waaruit je een selectie moet maken.  

Lees eerst aandachtig de uitleg bij de projecten, zodat je een verantwoorde keuze kunt maken. De 

opdrachtverdeling van de leerkrachten is nauw verbonden met de organisatie van deze 

keuzeprojecten. Het is dan ook onmogelijk om nog wijzigingen in de keuzes toe te staan nadat 

deze opdrachtverdeling is gemaakt. 

Overweeg je keuze dus goed. Hou rekening met je interesse én met je resultaten voor de vakken 

die een sterke invloed hebben op het project dat je kiest. 

Soms drukken leerlingen de wens uit om een project te volgen dat niet tot de keuzemogelijkheden 

van hun studierichting behoort. Indien dit organisatorisch mogelijk is, dan kan zo’n leerling als vrije 

leerling aansluiten bij dit project. Dit komt dan als extra project bovenop het normale pakket. Dit 

gaat ten koste van eens uur studie. Besef dat dit een extra inspanning vraagt in een druk zesde jaar.  

Omdat deze vrije leerlingen mee de opdracht- en groepsverdeling bepalen, moet de leerling die de 

aanvraag indiende dan ook effectief actief deelnemen aan het “vrij” project. Om alle 

misverstanden te vermijden, nemen die leerlingen steeds persoonlijk contact op met de betrokken 

leerkracht en met mevr. Beunens, pedagogisch directeur OLVH1. 

Of je eigen keuze al dan niet mogelijk is, hangt van vele factoren af. Daarom vragen we je om op 

het bijhorende strookje drie keuzes in te vullen, in volgorde van voorkeur. We zullen onze uiterste 

best doen om je keuze zoveel mogelijk te respecteren. We hopen dat we op je begrip mogen 

rekenen indien we niet altijd in onze opzet zouden slagen. 

Vergeet zeker niet je ingevulde keuzestrookje (aangepast aan jouw studierichting) in te dienen 

ten laatste op vrijdag 8 juni bij je klasverantwoordelijke, die de strookjes bezorgt aan 

het leerlingensecretariaat. Voor leerlingen van wie het keuzestrookje ontbreekt, beslist de directie 

bij welke groep ze aansluiten. 

We wensen je alvast succes met de komende proefwerken en een mooie, welverdiende vakantie. 

 

De leerkrachten van de seminaries en de directie 
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1. Almost Carnival - Bepart  

 

 

 

 

 

 

voor wie  Voor alle jongeren die graag spelen! Wil jij nog voor even in de 
verkleedkoffer duiken, je maskeren en een rolletje spelen? Is er een 
partner die dit wil filmen? Daarna kun je samen aan de slag om er een 
animatiefilmpje van te maken.  
 

wat  In eerste instantie bezoeken we de tentoonstelling van Caroline 
Achaintre in Bepart. In keramiek en textiel drukt zij zich uit in vormen 
die veel weg hebben van etnische maskers. Op die manier breiden 
we het terrein uit met een kijk op Oceanische, Afrikaanse maskers, 
het werk van de Gentse kunstenaar Dirk Zoete, maar ook met kennis 
over theaterkostuums uit het Bauhaus en Russische Constructivisme.  
In een volgende sessie gaan we zelf aan de slag met allerlei 
mogelijke materialen om maskers, kostuums, attributen te maken. 
We worden daarbij begeleid door MOOSS (WWW.MOOS.ORG), die 
ons met een geheel nieuwe manier van werken zullen confronteren. 
Het brein wordt getriggerd, het gevoel aangesproken, de materialen 
gedeeld. Het resultaat zal verrassen!  
Vervolgens zullen we de bekomen resultaten voor een korte tijd en 
in een soort slow motion dragen. Dit wordt opgenomen door een 
ander lid van het groepje, waarmee je een duo of trio vormt. 
Wisselen kan.  
De opgenomen resultaten worden verwerkt tot animatiefilmpje met 
specifiek programma en tevens onder begeleiding van MOOSS. 
Tenslotte beraadslagen we met de groep waar en of we dit al dan 
niet presenteren aan een publiek.  

 

http://www.moos.org/
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2. Business and academic English  

 

 

target 

group 
 This course is for students who are currently studying Economy.   

This course will teach you specific ‘economic’ English, the so-called 
‘Business English’.  Business English is essential for all people who 
wish to work in any area of business, aviation, computing, etc. and 
therefore students of economy will definitely need this. 
Apart from that, the course will also prepare you for the general 
‘Academic English’ used in university and college lectures and in 
academic articles and books.   
 

content  The first part of the course focusses on ‘Business English’.  
You will study typical vocabulary related to areas such as finance, 
HR, the stock exchange, trade & transport, etc...  You will learn to 
interpret and present graphs, learn to understand and participate in  
business meetings, write e-mails, conduct negotiations, etc.  
The second part will teach you general ‘Academic English’. 
You will study academic vocabulary and general reading skills.   
You will become acquainted with academic texts, style and will study 
f.i. the use of typical prefixes and suffixes in academic English. 
You will also learn to read academic texts and to improve the 
structure of your own academic writing by learning to build good 
paragraphs and using discourse markers such as linking words.  
You will learn to paraphrase and how to add quotes and annotations 
to a text. 
 

assessment  You will be assessed by a variety of methods including vocabulary 
tests, short writing exercises and presentations. 
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3. Determinanten 

 

  

 

voor wie  De leerlingen uit 5WW zonder uitbreiding wiskunde, 5EI en 5LI 
volgen dit project. Maar ook leerlingen uit 6ME die kiezen voor 
een wetenschappelijke studie na de zesdes kunnen aansluiten bij 
dit seminarie. 
 

wat  De behandelde onderwerpen zijn lineaire programmering en 
determinanten. Deze onderwerpen sluiten nauw aan bij matrices 
en stelsels. Bij lineaire programmering lossen we vraagstukken 
met randvoorwaarden op.  
Vierkante matrices hebben een determinant. We behandelen de 
definitie, eigenschappen, de regel van Cramer en eigenwaarden en 
eigenvectoren. 

   

eindproduct/ 

evaluatie 

 De helft van elke sessie wordt er klassiek gedoceerd. Na de 
“theorie” maken de leerlingen individuele oefeningen die ze op 
het einde van elke sessie indienen. Op het einde is er ook nog een 
toets gepland. Er zijn 50 punten te verdienen, 25 via de individuele 
oefeningen en 25 via de afsluitende toets. 
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4. Economics behind the scenes 

 

 

 

 

 

 

 

voor wie  Dit project is voor alle leerlingen uit een economische richting die 
graag net dat tikkeltje meer achtergrondinformatie en uitbreiding 
willen van de leerstof gezien in de les.  
 

wat  Concreet zal dieper ingegaan worden op de werking van de 
financiële markt nl. tips & trics bij het beleggen, hoe kan je als 
student of jonge arbeidskracht aan de slag om je spaargeld slim te 
investeren in winstgevende projecten en wat zijn de toppers and 
floppers bij je eerste stappen op de arbeidsmarkt. 
 

   
werkwijze  Het project wordt aangeboden binnen het CLIL-concept. CLIL staat 

voor “content and language integrating learning” m.a.w. het 
volgen van een niet-taalvak in een andere taal. De lessen met CLIL 
zijn voor iedereen, ongeacht je kennis van het Engels! Ze vergroten 
immers  in de eerste plaats de spreekdurf en de motivatie om de 
taal te leren.  
 

evaluatie  Enkel de inhoud van het seminarie wordt geëvalueerd, niet het 
taalaspect!  
 
De plaatsen in het CLIL-Economie seminarie zijn beperkt. Daarom 
wordt het seminarie ook in het Nederlands aangeboden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPTIE 

CLIL 



7 
 

5. Financiële algebra  

 

 

 

voor wie  Alle zesdes kunnen dit seminarie volgen. Er is geen specifieke 
wiskundige en economische voorkennis vereist. De bedoeling is 
om de financiële kennis van de 18-jarige uit te breiden. 
 

wat  Het seminarie bestaat uit de volgende onderwerpen: 

- Enkelvoudige en samengestelde intrestberekening 

- Het bespreken en berekenen van rendementen bij eenvoudige 
beleggingsvormen: zicht- en spaarrekening, termijnrekening, 
kasbon 

- Annuïteiten met als voornaamste toepassingen: een 
hypothecaire lening en het consumentenkrediet 

   
werkwijze  Het is niet de bedoeling om een sterk theoretische uiteenzetting 

te geven. We proberen vooral te verwijzen naar realistische 
financiële achtergronden. Financiële algebra mag niet enkel 
wiskundig vormend zijn, maar moet ook sociaal, maatschappelijk 
en economisch vormend zijn.  

 
evaluatie  De leerlingen zullen tijdens de lessenreeks een aantal oefeningen 

en opdrachten uitvoeren die gequoteerd worden. 
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6. Italiaanse kunst op het scherp 

van de snede 

 

 

 

 

voor wie  Voor alle zesdejaars, als voorbereiding op de Italiëreis en/of alle 
andere culturele trips die je in je leven ooit nog zou kunnen 
maken! For those who want to, the same project is also offered in 
English (CLIL). We do not only give you the introductory talk during 
the first lesson, we also offer you the exercises during the project 
in English. And your final project work had to be made in English. 
 

wat  Elk jaar sluiten 90% van onze zesdejaars hun zes jaar Hemelvaart af 
met de Italiëreis. De steden die wij bezoeken (Firenze, Rome, 
Venetië…) zijn geen Chersonisso of Ibiza! Italië staat niet voor niets 
bovenaan de toeristische ranglijst bij uitstek. Naar Italië ga je voor 
de cultuur en de kunst.  
Gegroeid van uit de ervaring dat jongeren van vandaag het lastiger 
hebben om die kunst in een groter verband te zien, bieden wij een 
creatieve kijk op de kunstgeschiedenis aan vanuit de invalshoek 
van...de wiskunde. Bedoeling is een eenvoudig referentiekader aan 
te reiken zodat het makkelijker wordt om “dingen te kunnen 
plaatsen” niet alleen op Italiëreis maar ook op alle andere culturele 
trips die je in je leven ooit nog zou kunnen maken!. Geen 
kunstgeschiedenis “om de geschiedenis” maar vanuit een 
verrassende wiskundige bril. Tevens verwerken we de opgedane 
kennis m.b.v. creatieve ICT-vaardigheden tot een inspiratiebron 
voor hun medereizigers /leerlingen.  
  

werkwijze  Na een 'onverwachte start' van het project, werken we 
voortdurend in kleine groepjes. Alle werk gebeurt "on the spot". 
Jouw beheersing van de onderzoeksvaardigheden helpt je om snel 
en efficiënt te werken. Geen stapels theorie maar concrete 
toepassing van wat je al die jaren hebt geleerd.  
 

eindproduct  Het groepswerk leidt tot een audiovisuele presentatie die …  
 

evaluatie  … als eindproduct wordt geëvalueerd zowel door de leerkrachten 
als door de “peers”. 

OPTIE 

CLIL 
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7. Kopzorgen 

 

voor wie  Dit project is gericht op alle leerlingen uit de Humane 
Wetenschappen, geïnteresseerd in psychologie en psychische 
problemen. 
 

wat  Eén op de vier personen krijgt in België minstens eenmaal in zijn 
leven  te maken met psychische problemen. Borderline, depressie, 
eetstoornissen,... om er maar enkele te noemen. Gek toch dat er 
over deze psychische problemen vandaag nog altijd zo weinig wordt 
gesproken. En daar wil dit project ‘kopzorgen’ verandering in 
brengen.  
 

werkwijze  Doorheen het project komen verschillende stoornissen aan bod die 
we samen gaan analyseren aan de hand van waargebeurde verhalen. 
Wist je bijvoorbeeld dat Flip Kowlier een depressie overwonnen 
heeft? En dat cannabis vandaag de oorzaak is van heel veel 
psychoses bij jongeren?  
 
Jullie zullen zelf ook één psychische stoornis naar keuze dieper 
uitwerken. Je zal informatie verzamelen over de aard, de oorzaken, 
symptomen en behandeling van deze stoornis. Dit alles schrijf je neer 
in een infobrochure. 
 
Daarnaast moeten ook anderen van het bestaan van de door jouw 
onderzochte stoornis op de hoogte gebracht worden. Daarom maak 
je per twee een kleurrijk infobord dat we daarna een plek geven in 
één van onze lokalen. 
 

evaluatie  Je wordt enerzijds geëvalueerd op je eindproducten, namelijk je 
infobrochure en infobord. Anderzijds word je ook tussentijds 
geëvalueerd aan de hand van korte opdrachten. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFlP2ypvXMAhWFLsAKHUuSD3IQjRwIBw&url=http://www.hetoudegesticht.nl/category/psychotische-stoornissen/&bvm=bv.122676328,d.ZGg&psig=AFQjCNEO4ysOuwH6CHwxwTGMEc9pQiiY9g&ust=1464268235764211
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8. Loving Vincent 

 

 

voor wie  Iedereen met enige kunstzinnige interesse, algemeen of architecturaal tot 
tuinarchitectuur gericht, komt hiervoor in aanmerking. Ook zij die graag 
een eigen plek rond zich creëren, gaande van een hangplek in openlucht 
tot moestuin, tuin enz…, zullen hierbij aan hun trekken komen. Waregem 
city vormt de uitdaging. Is er nog mogelijkheid, om in het midden van deze 
recent ingerichte stadskern , een groene spot te vormen door en voor 
jongeren?  
 

wat  Ken je de figuur van Vincent Van Gogh? Ben je geïnteresseerd in het 
mysterie van zijn leven in relatie tot zijn werk? Kom dan kijken naar de 
unieke film ‘Loving Vincent.’ Nooit eerder kwamen schilderijen zo tot leven 
in het medium film. Van schilderij tot animatiefilm vertelt het verhaal van 
Van Gogh. Komen we eindelijk de waarheid te weten over zijn dood?  

- Wist je dat Van Gogh grotendeels van zijn schilderijen in open lucht 
maakte? Met een breed omrande hoed, bezet met kaarsen ging hij 
urenlang door, zelfs tot in het donker, om de noeste landschappen 
van Aix-en-Provence, op het canvas te krijgen. Bezeten was hij om dit 
wonder van de natuur te begrijpen. In opvallende kleuren en het ritme 
van een sterke verffactuur drukte hij zijn kijk op het landschap uit. 
Na de filmvertoning van deze film in de Schakel gaan we aan de slag in 
het biblab. We buigen ons over de natuur en het landschap in city 
Waregem. Is er nog plaats om een stukje landschap te 
scheppen/herscheppen in de stad? En wat zijn de noden van jongeren 
daarin?  
De space tussen Pand en Vijver  wordt aan onderzoek onderworpen in 
interview, schets, schriftuur, foto … 

- Vervolgens worden de onderzoeksresultaten besproken. Kleur, ritme, 
vorm, structuur kan het aangezicht van het bestaande helpen 
veranderen. In een nieuw soort schets, fotoverhaal, maquette, 
aantekening wordt een voorstel gedaan voor herscheppen van het 
bestaande landschap. 

- Van Gogh vormt een inspiratiebron voor het groene 
scheppingsverhaal, maar ook andere kunstenaars zoals Claude Monet, 
Jef Geys, Koen van de Broek, of de zeventiende-eeuwse Hollandse 
tuinarchitectuur kunnen het verhaal voeden. 

- Bij alle stappen van het proces worden we professioneel begeleid en 
eventueel leidt dit project op langere termijn tot een werkelijke 
realisatie door stad Waregem. Wie weet!  
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9. Onderzoekscompetenties in de 

wetenschappen 

  

voor wie  Alle leerlingen uit 6 EE, 6 LE, 6 ME en 6 WW en 6WWi kunnen 
kiezen uit één van de vijf projecten onderzoekscompetenties in 
de wetenschappen. 
 

wat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In dit seminarie werken de leerlingen in team aan een onderzoek 
dat aanleunt bij de wetenschapsvakken. De bedoeling is om een 
onderzoeksvraag te formuleren en door onderzoek tot een 
antwoord op deze onderzoeksvraag te komen. 
 
 

Onderzoeksgebied hemel & aarde – voorbeelden thema’s: 

 Nabootsen en bestuderen van warme en koude 

zeestromingen 

 Onderzoek naar de impactkraters van meteorieten 

volgens 

 grootte en bodemgesteente 

 Simuleren van isostasie van continentale en oceanische 

korst 

 Voorspellen van aardbevingen, vulkanen, ...  aan de hand 

van  recente metingen 

 … 

 

Onderzoeksgebied CSI – voorbeelden thema’s: 

De wetenschappelijke achtergrond en de technieken binnen het 
forensisch onderzoek. 
Voorbeelden: 

 Analyse van bloedsporen 
 Analyse van vingerafdrukken 
 DNA-analyse 
 ... 
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Onderzoeksgebied mens & lichaam – voorbeelden thema’s: 

 
 Testen van de hartslag. 
 De invloed van sporten op onze gezondheid. 
 Waarom lachen we? 
 ... 

 
 

Onderzoeksgebied natuur & milieu – voorbeelden thema’s: 

 
 De aanwezigheid van exoten in onze omgeving. 

(Voorbeelden: roodwangschildpadden, 
halsbandparkieten, het aziatisch lieveheersbeestje). 

 Het kweken en bestuderen van watervlooien. 
 Plastic soep 
 … 

 
 

Onderzoeksgebied voeding & (w)etenschappen – 

voorbeelden thema’s: 
 

 Welke stoffen zitten in sportdranken en wat doen zij? 
 Bepaling van vitamine C-gehalte in verschillende 

fruitsappen en nagaan welke factoren het verval van 
vitamine C beïnvloeden. 

 Vetgehalte in chips bepalen en vergelijken met hun 
“light” versie 

 … 

 

 

werkwijze 

  
We werken volgens de OVUR-methode. De leerlingen stellen zelf 
een  onderzoeksvraag  en een hypothese op, zoeken informatie 
op, bereiden een experiment voor en voeren dit experiment ook 
uit, schrijven hun resultaten neer en maken een juiste 
bronvermelding. Dit alles komt in een verslag en wordt ook voor 
de klas gepresenteerd. 

   
evaluatie  Procesevaluatie (opzoeken van informatie, maken van een 

logboek, uitzoeken van een experiment) en productevaluatie 
(tussentijds verslag, eindverslag en de presentatie).  
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10. Spaans 

 

voor wie  Het is uiteraard de bedoeling dat de cursus Spaans je op weg helpt in 
de Spaanstalige wereld. Ideaal dus voor wie gebeten is door de 
Spaanse reismicrobe, voor diegenen die volgend jaar Spaans zullen 
volgen in het hoger onderwijs of gewoon voor wie nieuwsgierig is 
om deze universele taal te leren kennen. 
 

wat  Na bestudering van het boek ‘Caminos 1’ zal je niveau A1 van het 
Europees Referentiekader bereikt hebben en voldoende kennis 
verworven hebben om je in alledaagse situaties in het Spaans te 
redden. Zo zal je o.a. jezelf kunnen voorstellen, een kort gesprekje 
kunnen voeren over je studies, hobby’s, dagelijkse activiteiten, over 
je gemeente of stad, je familie enz…. Je zal je ook kunnen behelpen 
op restaurant en in verschillende winkels en boetieks. 
De basis van het leren met ‘Caminos 1’ wordt gevormd door teksten 
in combinatie met de meest uiteenlopende opgaven. Daarbij wordt 
zoveel mogelijk uitgegaan van je persoonlijke interesses en 
ervaringen. Veel opgaven zijn zo opgesteld dat informatie met 
medeleerlingen wordt uitgewisseld en dat daarvoor vanaf het begin 
het Spaans als communicatiemiddel wordt gebruikt. 
 

evaluatie  Het spreekt voor zich dat het aanleren van een nieuwe taal de 
nodige inspanningen vraagt. Er wordt dan ook van je verwacht – 
naast een gezonde dosis interesse – dat je elke week de geziene 
leerstof bijhoudt. Om je daartoe aan te zetten worden er regelmatig 
kleine kennis- en vaardigheidstoetsjes gegeven. Per semester 
worden er 2 grotere herhalingstoetsen gepland. Maar, geen paniek, 
het tempo ligt helemaal niet zo hoog zodat iedereen gemakkelijk kan 
volgen. 
 
¿Hasta septiembre?  
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11. Statistiek 

voor wie  Alle zesdes met 3u/4u wiskunde die volgend schooljaar statistiek  
zullen moeten doorworstelen.  
 

wat  In het hoger onderwijs/universiteit staat in veel richtingen statistiek 
op het programma. Vaak is dit echter een probleem vak, vooral voor 
leerlingen die 3u/4u wiskunde gevolgd hebben in het middelbaar. 
Het doel van dit seminarie is om reeds een aantal begrippen, 
rekenregels, … aan te reiken om volgend jaar beter voorbereid te 
zijn. 
Het seminarie behandelt kansrekenen, kansverdelingen, inductieve 
statistiek en combinatoriek. 
Na de theoretische en praktische verwerking van de leerstof volgen 
een aantal eenvoudige experimenten en het bespreken van het 
bekende ‘drie deuren probleem of Monty Hall problem’. 
 

werkwijze  Om jullie voor te bereiden op het hoger onderwijs en een 
internationaal gerichte arbeidsmarkt kun je dit seminarie volgen in 
het Engels. 
 
CLIL, het volgen van een niet-taalvak in een andere taal, is nog nieuw 
in Vlaanderen. De lessen met CLIL zijn voor iedereen. Ze vergroten in 
de eerste plaats de spreekdurf en de motivatie om de taal te leren.  
 
Je mag fouten maken, enkel de inhoud van het seminarie wordt 
geëvalueerd, niet het taalaspect!  
 
Dit gebeurt natuurlijk met de nodige ondersteuning en aangepaste 
lesmethodes. Uit onderzoek blijkt dat zowel sterke als minder sterke 
leerlingen beter gaan scoren en de motivatie en het zelfvertrouwen 
stijgen. 
Ook al wordt het seminarie in een andere taal gegeven de inhoud 
van de cursus blijft dezelfde. 
 
Give yourself a quick start !! 

OPTIE 

CLIL 
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Opmerking: het aantal plaatsen in het seminarie “Clil : statistiek in 
het Engels” is beperkt. Indien je wenst kan je dit seminarie ook in het 
Nederlands volgen. Duid dit dan duidelijk aan als tweede keuze. 

evaluatie  De CLIL-groep en de niet-CLIL groep worden op dezelfde manier 
geëvalueerd. De openboek toetsen bestaan grotendeels uit dezelfde 
vragen. Antwoorden is het Engels wordt gestimuleerd, maar is niet 
verplicht. 
 
Voor CLIL: enkel de inhoud van het seminarie wordt geëvalueerd, 
niet het taalaspect ! 
 
 
 
 
 

Zin om al eens te testen? 

 

https://tinyurl.com/ClilStatisticsHemelvaart  
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12. Talentenproject 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

voor wie  Alle zesdejaars volgen dit verplicht. Valt weg voor leerlingen die het 
project ‘Tijd voor je talent’ volgen in de Vrije Ruimte 

wat  Als zesdejaar sta je op het punt een beslissing te nemen die 
bepalend is voor je verdere leven.  
Het is van groot belang daarbij goed rekening te houden met wie je 
bent en wat jij wil.  

We werken met alternatieve werkvormen en de toolbox “Ik 
kies voor mijn Talent” van Luk Dewulf.  

 
 
In 4 lesuren gaan we op zoek naar antwoorden op de volgende 
vragen: 

1) Wie ben ik? Waar krijg ik energie van en wat slorpt er 
energie? 

2) Wat zijn mijn talenten? M.a.w. wat kan ik zonder dat het mij 
moeite kost? Wat gaat vanzelf bij mij?  

3) In welke context kan ik mijn talenten het beste inzetten? En 
wat zijn de keerzijdes van mijn talenten? Kan ik me 
eventueel wapenen tegen een burn-out door nu al bewust 
te worden van de gevaren van die keerzijdes? 

4) Waar droom ik van? Hoe zie ik mezelf in de toekomst? Welk 
beeld heb ik van mijn toekomstige zelf? 

 
werkwijze  De 4 lesuren worden ingericht tijdens de studie-uren of (in 

onderling overleg) over de middag voor wie geen studie-uren 
heeft. 
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13. Tijd voor je talent 

 

 

 

wat 

werkwijze 

evaluatie 

 In onze maatschappij wordt er heel veel van jongeren verwacht: je 
moet altijd maar doorgaan, bezig zijn, bereikbaar zijn, mooi zijn, 
vrienden hebben, cool zijn en tegelijkertijd ook nog goed presteren 
op school en de juiste keuzes maken. Je bent dus altijd bezig, maar 
ben je ook wel eens bezig met jezelf?  
Soms is het goed om eens stil te staan: te stoppen, te landen en te 
kijken. En op een rustige manier na te denken over wat je écht wil, 
waar je écht goed in bent en wat je energie geeft.  
 
In 8 weken krijg je de tijd om te stoppen en leer je om bewust en met 
aandacht in het hier en het nu te zijn, je leert technieken die je beter 
bestand kunnen maken tegen stress en je leert vriendelijk te zijn 
voor jezelf en daarbij aandacht te hebben voor wat jij van je leven 
verwacht. Je ontdekt je talenten en leert hoe je ze in je 
(dagdagelijkse) leven kan inzetten. 
 
Het project is enkel bedoeld voor wie openstaat voor stilte en voor 
wie graag zichzelf, zijn talenten en zijn toekomstdromen beter zou 
willen leren kennen. Naast de 8 sessies in de klas, krijg je ook elke 
week verplicht ‘huiswerk’ mee in de vorm van een dagboek en/of 
oefeningen. Op het einde van de reeks schrijf je een reflectieverslag.  
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14. Tutor 

 

 

voor wie  Dit project is gericht op alle leerlingen uit het 6e jaar Humane 
Wetenschappen 

 
wat  Het opbouwen van een goede persoonlijke leermethode is een werk 

van lange adem en is niet eenvoudig. Om leerlingen uit het 1e jaar (de 
tutees) hierbij te ondersteunen, zullen jullie optreden als hun 
begeleiders (de tutors). Gedurende een aantal sessies zullen jullie 
hen helpen om zichzelf als lerende te leren kennen. Daarnaast zullen 
jullie hen ook verschillende strategieën en hulpmiddelen aanbieden 
om hun leerproces op een goede manier in handen te nemen. Dit 
alles doen jullie in kleine groepjes van maximum drie tutees per 
tutor. Zo kunnen jullie een goede band opbouwen met jullie tutees 
en kunnen jullie hen maximaal ondersteunen. 
 

werkwijze  Tijdens de eerste sessie krijgen jullie uitleg over het project en de 
manier van werken. We overlopen de thema’s die jullie zullen 
aanbrengen bij jullie tutees en jullie krijgen leermateriaal waar jullie 
mee aan de slag kunnen gaan. De volgende sessies bereiden jullie 
zelf telkens voor om zo meteen met jullie tutees aan de slag te 
kunnen gaan. 
 

evaluatie  Jullie worden doorheen het project geëvalueerd (voorbereiding per 
sessie, aanpak tijdens de sessie,...). Op het einde van het project 
volgt een reflectietaak. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinh6PYoPXMAhVqKsAKHaxaAqkQjRwIBw&url=http://www.bloggen.be/coloma6a/archief.php?ID%3D2603455&bvm=bv.122676328,d.ZGg&psig=AFQjCNFKgElf_qnCssPMIG0NladVGoOL-A&ust=1464266698359442
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15. Uitbreiding fysica 

voor wie  Leerlingen uit de WW 
 

wat   de fysica achter de rugschool 

 
 

 de fysica achter het rijexamen: welke krachten ontwikkelen zich 
bij het botsen en hoe mij er tegen beschermen 
 

 
 

 alternatieve manieren om schakelingen van elektrische 
weerstanden op te lossen 
 

 
 de techniek achter werpsporten: beschrijving van de baan; hoe 

raak ik verder, hoger,… zonder bijkomende inspanningen. 
 

 
 
 

werkwijze  Na een theoretische ondersteuning worden practica gemaakt of 
wordt een zelfstandig te maken opdracht uitgewerkt. 
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16. Uitbreiding wiskunde HW 

 

voor wie  Zesdes humane wetenschappen  
 

wat  De uitbreiding wiskunde voor 6HWi is hoofdzakelijk toegespitst op 
de toepasbaarheid in de verdere studies aan de 
hogeschool/universiteit. 
 
Het eerste project is statistiek als voorbereiding op het hoger 
onderwijs, het tweede project gaat dieper in op hypothese testen. 
 
In het hoger onderwijs/universiteit staat in veel richtingen statistiek 
op het programma. Vaak is dit echter een probleem vak, vooral 
voor leerlingen die 3u/4u wiskunde gevolgd hebben in het 
middelbaar. 
Het doel van dit seminarie is om reeds een aantal begrippen, 
rekenregels, … aan te reiken om volgend jaar beter voorbereid te 
zijn. 
Het eerste project van dit seminarie behandelt kansrekenen, 
kansverdelingen en inductieve statistiek.  
 
Statistiek is meer dan wiskunde. Het is de basis van veel 
kwantitatief onderzoek, ook binnen de gedragswetenschappen. 
“Hebben baby’s van nature een moraliteitsbesef?”. In recent 
onderzoek hebben psychologen getracht een antwoord te geven 
op deze vraag door een experiment op te zetten. Met behulp van 
hypothese testen (en kansrekening) formuleren we conclusies over 
een hele populatie op basis van een steekproef. 
 

evaluatie  De CLIL-groep en de niet-CLIL groep worden op dezelfde manier 
geëvalueerd. De openboek toetsen bestaan grotendeels uit 
dezelfde vragen. Antwoorden is het Engels wordt gestimuleerd, 
maar is niet verplicht. 
 
Enkel de inhoud van het seminarie wordt geëvalueerd, niet het 
taalaspect !  

 Jullie worden doorheen het project geëvalueerd (voorbereiding per 
sessie, aanpak tijdens de sessie,...). Op het einde van het project 
volgt een reflectietaak. 
 
 
 
 

OPTIE 

CLIL 
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17. Uitbreiding wiskunde WW 

 

 

 

 

voor wie  Voor gemotiveerde leerlingen die nu een cursus van zes uur 
wiskunde volgen, met het oog op studies in het hoger onderwijs met 
heel veel wiskunde, o.a. burgerlijk ingenieur  
 

wat  De gegeven leerstof is enerzijds een verdieping van de leerstof 
gegeven in de klas en anderzijds leerstof die een goede 
voorbereiding vormt voor het hoger onderwijs. 
 
We behandelen achtereenvolgens 

- Parameterkrommen 

- Kegelsneden parabool, ellips en hyperbool 

- Meetkundige plaatsen 

- Poolcoördinaten en bolcoördinaten 

- Rijen en reeksen 

- Reeksontwikkelingen 

- Differentiaalvergelijkingen 

- Modeloefeningen ijkingsproef wiskunde voor economische 
en ingenieur wetenschappen. 

 
werkwijze  Theorie via antwoord – en vraaggesprek 

Oefeningen individueel op per twee 
 

evaluatie  Permanente evaluatie via overhoringen en taken. 
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18. Van een silhouet voor een expressie 

 

voor wie  Leerlingen uit 6HW/HWi 
 

wat  Meer dan ooit leeft Hedendaagse dans. Wat is dit precies? Hoe is dit 
geëvolueerd uit het klassieke ballet en de moderne dans? Wie zijn de 
grote choreografen van vandaag? Vanuit deze theoretische basis 
wordt overgegaan naar een meer lichamelijke ervaring, nl. die van 
lichaamsexpressie, yoga, mindfulness en dans, zeer algemeen. In een 
specifieke sessie wordt aandacht besteed aan de studie van diverse 
bewegingspatronen, gekoppeld aan dier of mens. Hoe beeldt je 
emoties of begrippen uit met je eigen eenvoudige 
bewegingsmotoriek? Niemand gaat buiten zijn eigen grenzen, 
integendeel. 
In een ander luik van dit project ligt de focus op het ontwerp van een 
silhouet. Allerlei materialen worden hiertoe onderzocht. Het 
silhouet, veel ruimer te interpreteren dan een kostuum, wordt 
vervolgens in contact gebracht met het eigen lichaam. Van hieruit 
wordt een simpele choreografie ontwikkeld. Silhouet en 
choreografie worden gebracht op een selecte locatie, waar foto/film 
het bewijs van zijn. Opvallend hoe jonge mensen hierbij heel 
verrassend uit de hoek komen.  
 

werkwijze  doceren (tweetal sessies), leer-en vraaggesprek, opzoekingswerk, 
creatieve opdracht uitvoeren in groepjes 
 

eindproduct  een silhouet, een perfomance, foto of film, opgenomen in het 
kunstdagboek voor esthetica 
 

evaluatie  Vooral procesevaluatie, naast product, nadruk ligt op het groeien in 
een creatieve opdracht, omgaan met een deadline, een plan, volgens 
eigen prioriteiten afgebakend, kunnen omzetten in een concrete 
realisatie, in groepjes van 2, 3 of 4 kunnen overleggen en 
samenwerken. 
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19. Voorbereiding toelatingsproef 

arts/tandarts en wetenschappelijk 

hoger onderwijs 

 

voor wie  Keuzeonderwerp voor geïnteresseerde leerlingen uit 6 WW, 6 LE, 6 
ME, 6 LI, 6 EE, EI 
Leerlingen uit andere richtingen moeten vooraf een intake gesprek 
hebben met dhr. Vens en de cursus vooraf komen inkijken. 
 

wat  Modelvragen (multiple choice) fysica, chemie en biologie van 
voorbije toelatingsproeven worden in groepjes opgelost. 
De klemtoon ligt vooral op ‘hoe pak ik het aan om meerkeuzevragen 
op te lossen’ : hoe kom ik constructief tot de juiste oplossing; 
waarom zijn de alternatieven fout. 
 

werkwijze  In groepjes modelvragen oplossen van de toelatingsproef van de 
voorbije jaren. De klemtoon ligt vooral op ‘hoe pak ik het aan om 
meerkeuzevragen op te lossen’ : hoe kom ik constructief tot de juiste 
oplossing; waarom zijn de alternatieven fout. 
 

 

TOELATINGSEXAMEN 

ARTS EN TANDARTS       2019 
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PROJECTEN PER RICHTING 
 

6 Humane wetenschappen met uitbreiding 

wiskunde (3 lesuren = 96 uur) 
 

Verplichte projecten: 

 32 uur Uitbreiding wiskunde (optie CLIL) 

 16 uur Kopzorgen 

 16 uur Tutor 

 16 uur Van een silhouet voor een expressie? 

Kies één van de volgende projecten: 

 16 uur Financiële algebra 

 16 uur Italiaanse kunst op het scherp van de snede (optie CLIL) 

 16 uur Loving Vincent 

 16 uur Tijd voor je talent 

6 Humane wetenschappen (3 lesuren = 96 

uur) 
 

Verplichte projecten:  

 16 uur  Italiaanse kunst op het scherp van de snede (optie CLIL) 

 16 uur Kopzorgen 

 16 uur Tutor 

 16 uur Van een silhouet voor een expressie? 

Kies twee van de volgende projecten: 

 16 uur Financiële algebra 

 16 uur Loving Vincent 

 16 uur Statistiek (optie CLIL) 

 16 uur Tijd voor je talent 
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6 Economie moderne talen  (3 lesuren = 

96 uur) 
 

Verplichte projecten: 

 16 uur Business and academic English 

 16 uur Economics behind the scenes (optie CLIL) 

 16 uur Financiële algebra 

 16 uur Italiaanse kunst op het scherp van de snede (optie CLIL) 

Kies twee van de volgende projecten: 

 16 uur Loving Vincent 

 64 uur Spaans (Voor de leerlingen die voor dit project kiezen, 

 blijven enkel het verplicht project “Italiaanse kunst op 

het scherp van de snede” en “Business and academic English” 

over.) 

 16 uur Statistiek (optie CLIL) 

 16 uur Tijd voor je talent 

 

6 Latijn moderne talen (3 lesuren = 96 

uur) 
 

Verplichte projecten: 

 16 uur Italiaanse kunst op het scherp van de snede (optie CLIL) 

 64 uur Spaans  

Kies één van de volgende projecten: 

 16 uur Almost Carnival - Bepart  

 16 uur Financiële algebra 

 16 uur Loving Vincent 

 16 uur Statistiek (optie CLIL) 

 16 uur Tijd voor je talent 
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6 Wetenschappen wiskunde optie Grieks 

(4 lesuren = 96 uur en 33e lesuur) 
 

Keuze: 

 

 4u Grieks of  

 3,5u Grieks en voorbereiding toelatingsproef arts/tandarts 

en wetenschappelijk hoger onderwijs 
 

6 Wetenschappen wiskunde met 

uitbreiding wiskunde (3 lesuren = 96 

uur) 
 
Verplichte projecten 

 16 uur Italiaanse kunst op het scherp van de snede (optie CLIL) 

 64 uur  Uitbreiding wiskunde 

 16 uur Eén project uit onderstaande binnen het seminarie 

  “onderzoekscompetenties in de wetenschappen”: 

 Hemel & aarde 

 CSI 

 Mens & lichaam 

 Natuur & milieu 

 Voeding & (w)etenschappen 

6 Wetenschappen wiskunde (3 lesuren = 

96 uur) 
 

Verplichte projecten: 

 16 uur  Almost Carnival - Bepart 

 16 uur Italiaanse kunst op het scherp van de snede (optie CLIL) 

 16 uur Uitbreidingen fysica 

 16 uur Eén project uit onderstaande binnen het seminarie 

 “onderzoekscompetenties in de wetenschappen”: 

 Hemel & aarde 

 CSI 

 Mens & lichaam 

 Natuur & milieu 

 Voeding & (w)etenschappen 
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Kies twee van de volgende projecten: 

 16 uur Financiële algebra 

 16 uur Loving Vincent 

 16 uur Tijd voor je talent 

 16 uur Voorbereiding toelatingsproef arts/tandarts 

 

6 Economie wiskunde (2 lesuren= 64 

uur) 

Verplichte projecten: 

 16 uur Business and academic English  

 16 uur Economics behind the scenes (optie CLIL) 

 16 uur Italiaanse kunst op het scherp van de snede (optie CLIL) 

Kies één van de volgende projecten:  

 16 uur  Almost Carnival - Bepart 

 16 uur Financiële algebra 

 16 uur Loving Vincent 

 16 uur Tijd voor je talent 

 

6 Moderne talen wetenschappen (2 

lesuren = 64 uur) 
 
Verplichte projecten: 

 16 uur  Almost Carnival - Bepart 

 16 uur Italiaanse kunst op het scherp van de snede (optie CLIL) 

 16 uur Eén project uit onderstaande binnen het seminarie 

 “onderzoekscompetenties in de wetenschappen”: 

 Hemel & aarde 

 CSI 

 Mens & lichaam 

 Natuur & milieu 

 Voeding & (w)etenschappen 
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Kies één van de volgende projecten:  

 16 uur Financiële algebra 

 16 uur Loving Vincent 

 16 uur Statistiek (optie CLIL) 

 16 uur Tijd voor je talent 

 16 uur Voorbereiding toelatingsproef arts/tandarts 

 

6 Economie wetenschappen (1 lesuur = 

32 uur) 

Verplichte projecten: 

 16 uur Italiaanse kunst op het scherp van de snede (optie CLIL) 

 16 uur Eén project uit onderstaande binnen het seminarie 

 “onderzoekscompetenties in de wetenschappen”: 

 Hemel & aarde 

 CSI 

 Mens & lichaam 

 Natuur & milieu 

 Voeding & (w)etenschappen 

 

Door het beperkt aantal uur seminarie kunnen leerlingen uit 

economie-wetenschappen niet kiezen voor het seminarie 

“voorbereiding toelatingsproef arts/tandarts”. Gemotiveerde 

leerlingen kunnen hun interesse bespreken met dhr. Vens. Indien 

het organisatorisch haalbaar is, kunnen ze dit project als 

vrije leerling volgen. Hetzelfde geldt voor de seminaries 

“determinanten” en “statistiek”. Daarvoor richten de leerlingen 

zich tot respectievelijk dhr. Tack en mevr. Debacker. 
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6 Latijn wetenschappen (1 lesuur = 32 

uur) 
 

Verplichte projecten: 

 16 uur Italiaanse kunst op het scherp van de snede (optie CLIL) 

 16 uur Eén project uit onderstaande binnen het seminarie 

 “onderzoekscompetenties in de wetenschappen”: 

 Hemel & aarde 

 CSI 

 Mens & lichaam 

 Natuur & milieu 

 Voeding & (w)etenschappen 

 

Door het beperkt aantal uur seminarie kunnen leerlingen uit 

economie-wetenschappen niet kiezen voor het seminarie 

“voorbereiding toelatingsproef arts/tandarts”. Gemotiveerde 

leerlingen kunnen hun interesse bespreken met dhr. Vens. Indien 

het organisatorisch haalbaar is, kunnen ze dit project als 

vrije leerling volgen. Hetzelfde geldt voor de seminaries 

“determinanten” en “statistiek”. Daarvoor richten de leerlingen 

zich tot respectievelijk dhr. Tack en mevr. Debacker. 

 

 


