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BASISWAT?? 

BASISOPTIE!! 

 

DE BREDE EERSTE GRAAD 

De officiële definitie van een basisoptie is: een groep leervakken die in de eerste graad een brede 

observatie en oriëntatie van de leerling mogelijk maakt.  

Concreet betekent het dat we in de eerste graad de leerlingen genoeg tijd willen geven om kennis te 

maken met allerlei vakken en thema’s. Het is belangrijk dat ze leren wat ze juist interessant vinden 

en waar hun talenten liggen.  

We beginnen daarom in de eerste graad met het projectvak. Hierin wordt er steeds enkele weken 

rond een bepaald thema gewerkt. De belangrijkste thema’s zijn: taal, kunst, technologie, gezondheid 

en leren studeren. De leerlingen proeven even als het ware van heel wat verschillende leerinhouden. 

In het tweede middelbaar kiezen de leerlingen dan voor een basisoptie. Elk pakket bestaat uit vijf 

lesuren per week. De inhoud sluit aan bij hun basispakket én er is ook ruimte voor uitdieping. 

Leerlingen die  dus heel erg goed zijn in een bepaald onderdeel kunnen hiermee zelfstandig (maar 

steeds onder begeleiding van de leerkracht) verder mee aan slag. Opnieuw is kennis maken met 

verschillende leerinhouden zeer belangrijk, het zal de basis zijn van de keuzerichting in de tweede 

graad.  

HOE KIEZEN? 

5 lesuren per week, en de basis voor de latere keuzerichting… Dat is niet niks! De juiste basisoptie 

kiezen is dus heel belangrijk.  

Wij bieden deze opties aan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je kan onderstaande vragen gebruiken om te ontdekken welke optie bij jou past. Veel 

ontdekkingsplezier!  

 

 



Wat vind jij interessant?  

 

 

•Hou je van talen? 

•Geniet je van lezen?

•Heb je interesse voor de beeldende kracht van taal en literatuur? 

• Ben je graag creatief bezig met taal?

•Wil je graag je vaardigheden verbeteren?

•Zou je graag de verbanden tussen verschillende talen onderzoeken?

moderne talen 
& 

wetenschappen

• Wil je graag Latijnse en Griekse teksten lezen en erover nadenken?

•Hou je ervan om een taal te analyseren en te begrijpen?

•Wil je graag je taalgevoel en leesvaardigheid verbeteren?

•Heb je interesse voor de beeldende kracht van taal en literatuur? 

•Ben je graag creatief bezig met taal?

•Ben je benieuwd naar de relatie tussen de oudheid en onze moderne 
maatschappij? 

klassieke talen 

•Vind je een gezonde levensstijl ontwikkelen belangrijk?

•Wil je gezondheid bestuderen vanuit je persoonlijke ervaring en de 
wetenschap?

•Vind je de manier waarop mensen zich gedragen (sociaal) interessant 
en wil je dat graag beter ontdekken?

•Wil je graag je sociale vaardigheden verbeteren? 

•Hou je ervan om aan de slag te gaan met alle onderdelen van het 
cummunicatieschema? 

maatschappij & 
welzijn

• Wil je graag vanuit jouw ervaring nadenken over de economie 
en de maatschappij? 

•Is economie jouw ding? 

•Wil je graag vanuit de actualiteit de huidige economie 
onderzoeken? 

•Ben je benieuwd naar de standpunten van de overheid en van 
ondernemingen over de economie en de maatschappij? 

•WIl je graag aan de slag met informatica (computers en 
programma's)? Wil je bijvoorbeeld weten hoe je met bepaalde 
app's informatie over klanten kan verzamelen?

•Is later een eigen zaak opbouwen jouw droom? 

economie & 
organisatie 

•STEM is een verzameling voor wetenschap, technologie, ontwerpen 
en toegepaste wiskunde. Is dat jouw ding?

•Wil je graag ontdekken in welke vakken STEM een belangrijke rol 
speelt?

•Ben je benieuwd op welke manier STEM een onderdeel is van onze 
samenleving?

•Wil je graag ontdekken op welke manier een onderzoek en een 
ontwerp gemaakt worden?

•Vind je het interessant hoe prototype's voor technische en 
wetenschappelijke problemen worden onderzocht en ontworpen?  

STEM 
wetenschappen


