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Iedereen leest
Elk trimester starten we een tweetal lessen in de bib om doelgericht leesvoer te kunnen kiezen.
Tijdens de jeugdboekenweek gaan we voorlezen bij andere leerlingen.
Daar waar in trimesters 1 en 2 de nadruk ligt op lezen voor anderen en het sociale aspect dus ook heel
belangrijk is, gaan we in trimester 3 voor analyse/ literatuurstudie van een gelezen boek.

Trimester 1:
We starten in de bib en selecteren ons leesvoer. We versterken onze leestechnieken: waarop letten
we bij voorlezen voor anderen? We gaan ook voorlezen bij een jonger doelpubliek: kleuter/ lager –
kinderdagverblijf.

Trimester 2:
Hier ligt de klemtoon eerder op het voorlezen aan ouderen. Vooraleer in de bib te starten, vind ik het
belangrijk om hier vooraf te polsen naar de interesses van het doelpubliek. Afhankelijk van de
interesses, maken we dan keuzes in de bib. Naast boeken is hier misschien ook wel nood/vraag om
actualiteit te brengen, wie weet ...

Trimester 3:
In het laatste trimester is het de bedoeling een (vooraf) gelezen boek te bespreken, te analyseren en
erover van gedachten te wisselen. Leerlingen hebben in het derde jaar literaire begrippen leren
kennen, we kunnen deze toepassen op de gelezen boeken. Indien mogelijk nodigen we een
jeugdauteur uit als afsluiter.

De kostprijs voor dit keuzevak zal hoogstens €15 bedragen, afhankelijk van het al dan niet inplannen
van een auteurslezing.

Leraar: mevrouw Ann Raes

Kid@bizz - Stap voor stap je eigen bedrijf
Beste jonge ondernemer
Je staat aan de start van je eigen ondernemersavontuur. In
dit keuzevak zal je, samen met de rest van je team, ervaren
wat het betekent om een eigen onderneming uit te
bouwen.
Stap voor stap werken jullie samen een eigen project uit.
Een ondernemingsplan wordt opgesteld aan de hand van
het Business Model Canvas (BMC). Het business model helpt
je om na te denken over je ondernemingsplan en beschrijft
de manier waarop een onderneming waarde creëert, levert
en behoudt. Dit is méér dan een product of dienst. Het is je
gehele onderneming: van de product- of dienstkeuze over
het betrekken van experten, de marketing tot het
uiteindelijke actiemoment.
Per lesonderdeel wordt stilgestaan bij de economische
termen die aan bod komen.
Ondernemen leer je enkel door te doen! We willen dat je
vooral bijleert door je eigen activiteit uit te bouwen. Wil jij
een eigen bedrijfje? Wil je alles weten over klanten lokken
en verkopen? Werk jij goed samen, neem je graag initiatief,
steek je je handen uit de mouwen en ben je een doorzetter
als het wat moeilijker gaat?! Dan wensen we je alvast veel
succes met jouw onderneming!

Kostprijs: +/- 7 euro voor het werkboekje, kopies en de digitale ondersteuning via het Vlajo
kenniscentrum.

Leraars: mevrouw Ann Van de Sompel en mevrouw Stephanie Debeurme

Sport
In het derde jaar kunnen de leerlingen ’sport’ kiezen als keuzevak, en dit als uitbreiding op de
lessen lichamelijke opvoeding. De bedoeling van dit keuzevak is om de gekende sporten meer uit te
diepen in spel- en tornooivormen en jullie te laten kennismaken met enkele mindere bekende
sporten. Het keuzegedeelte sport is een volwaardig vak en wordt permanent geëvalueerd. Wij
verwachten een minimum aan basisconditie, kracht en coördinatie om de lessen te kunnen volgen.
Dit gekoppeld aan de juiste ingesteldheid om je voor 100% in te zetten voor alle mogelijke
sportactiviteiten, maken je een ideale kandidaat voor dit keuzevak.
Ben je dus enthousiast en gemotiveerd om actief bezig te zijn en nieuwe sporten te leren kennen,
dan is dit de goede keuze!

Waarom voor sport kiezen in het derde jaar?


Je vindt twee lesuren LO onvoldoende en je wilt meer bewegen, meer sporten, meer wedstrijden
spelen. 30 uur stilzitten per week vind je echt wel veel!



Je vindt zoals overal gezegd, geschreven en bewezen wordt, dat meer bewegen
belangrijk is voor je fysische en psychische gezondheid.



Je wil een extra uurtje sporten met andere gemotiveerde sportievelingen van het derde jaar en
samen een nieuw team vormen.



Je wil ook wel eens andere niet-alledaagse sporten ontdekken.



Je wil meer spelinzicht ontwikkelen en nieuwe wedstrijdtactieken gebruiken.



Je wil je medeleerlingen op een andere manier leren kennen. Samen sporten,
samenwerken, elkaar leren aanvaarden, beslissingen en verantwoordelijkheid nemen.
Al deze vaardigheden helpen je voor de toekomst en je algemene ontwikkeling.

Praktisch


Voor iedereen met de juiste sportmindset en een goede basisconditie.



Financiële bijdrage voor een aantal sporten: ± € 30/schooljaar.



LO T-shirt + short zijn verplicht.

Leraar: de heer Levi Gevaert

Creatief schrijven: write your story
Heb je altijd al willen weten hoe een scenario voor een serie of een film wordt opgebouwd?
Heb je zin om zelf verhalen te schrijven?
Loopt je hoofd over van de ideeën maar weet je niet hoe je ze op papier moet krijgen?

Op deze en andere vragen krijg je in deze cursus een antwoord.
Want we gaan doorheen het jaar films en series analyseren maar gaan ook zelf schrijven.
We leren brainstormen om ideeën te verzamelen, je leert schrijftechnieken en
op het einde van het jaar kan je films beter doorgronden, heb je je eigen schrijfstem gevonden
en leerde je ook veel verschillende schrijvers/scenaristen kennen.

Dit is een cursus waarin jij centraal staat, jij krijgt tools aangereikt maar schrijft zelf ook je eigen
verhalen.
Je leert structuren van verhalen kennen, je ontwikkelt een eigen stijl en gaat op zoek naar jouw eigen
verhaal.

Write your story, zal gegeven worden door Benjamin Van Tourhout,
hij schreef een hele reeks theaterstukken, TV-scripts en artikels.
Kostprijs: drukwerk, richtprijs: € 5
Leraar: de heer Benjamin Van Tourhout

RUST
2020/2021. De corona-crisis weegt voor veel leerlingen ook op mentaal vlak door. Het gebrek aan
sociaal contact en de verandering van onze schoolcultuur veroorzaakt voor velen stress. Niet iedereen
kan daar even goed mee om. De meldingen van leerlingen met mentale problemen stijgt. In de eerste
graad spelen de lessen mindfulness hierop in.

Via het keuzevak ‘RUST' wil ik graag de invulling doortrekken in de tweede graad. Vanuit mijn
artistieke achtergrond wil ik een creatief ‘pauze-moment’ inlassen voor een leerling uit het derde jaar
die daar nood aan heeft.
“Plan tijd voor jezelf in.”
Met deze boodschap stel ik RUST voor. Concreet: we gaan 1u per week aan de slag rond “IK”. De tools
hiervoor zullen wekelijks verschillen. De basis is echter telkens dezelfde: De leerlingen vertrekken
vanuit een persoonlijk boek/blog. In dit “dagboek” worden gedachten en reflecties genoteerd. Voor
iedere les wordt hier een voorbereidende reflectie van de afgelopen week gemaakt. Dat kan aan de
hand van een aantal vooropgestelde vragen. Na de activiteit volgt dan een reflectie. Hierbij wordt
gepeild naar het korte en lange termijneffect van de activiteit.
De activiteiten zelf variëren van yoga, meditatie, muzieksessies, poëzie, orde scheppen,
fotowandeling, zintuiglijke ervaringen, kleurplaten voor volwassenen, gevoelsschilderen,
dankbaarheid verwoorden, licht maken, positive self talk, gezond eten,... De focus ligt op de creatieve,
als opstap voor zelfreflectie.
De uitdaging zit in het kunnen leren stilstaan in een schoolwereld waarbinnen alles vooruit moet,
leren durven naar jezelf kijken, oorzaak/aanleiding bij jezelf leggen.
Evaluatie: Na een periode van ongeveer 8 weken stelt iedere leerling zijn eigen proces voor door
middel van een evenwaardig theoretisch en praktisch luik.
Bij de zelfgekozen theoretische invulling wordt er dieper ingegaan op een aangereikte strategie. De
invulling is een opstel met duidelijke doelstelling door middel van een vooropgestelde checklist.
De praktische invulling is een creatieve uitdrukking. Hoe kan de leerling afgelopen periode in beeld
voorstellen? Deze invulling wordt beoordeeld op verbreding, verdieping, mate van afwerking,
doelgedreven doorzetting, verzorgd werk en creativiteit.

Kostprijs: drukwerk, richtprijs: € 5
Leraar: de heer Lucas Van Hooreweghe

Expression/conversation: tu parles!

De tweede graad zal in september 2021 aan een schooljaar beginnen dat gekenmerkt zal worden
door ambitie en langverwachte uitdagingen. Een van deze uitdagingen moet liggen in het versterken
van de kennis moderne vreemde talen. Het keuzevak “expression/conversation” wil ook deze
leerlingen aanspreken die vinden dat het stilaan tijd wordt dat ze met het doel van moderne vreemde
talen worden geconfronteerd : het zich verbaal uitdrukken in alledaagse gesprekken, het zich
openstellen voor en deelnemen aan artistieke expressie , het overwinnen van spreekangst én
(waarom niet?) leren inzien dat een vreemde taal veel meer is dan woordenschatlijsten,
spraakkunstregels, eenrichtingsgesprekken, handboekdialogen en allerlei schriftelijke evaluaties.

Enkele concrete voorbeelden van mogelijke opdrachten zijn: het maken van een “journal oral”
(gesproken dagboek), het zingen van Franse chansons met eventueel eigen tekst, het bedenken en
spelen van een Frans toneelstuk, het converseren met locuteurs natifs via Skype, chat of indien
mogelijk in real life … Leerlingen zijn pas echt gemotiveerd wanneer ze de kans krijgen om zelf het
woord te nemen. Dit keuzevak is een ideale gelegenheid om extra voeling te krijgen met gesproken en
geschreven vreemde taal, in dit geval Frans. Gezien hun leeftijd zijn deze jongeren optimaal vatbaar
voor communicatieve vaardigheid, vooral op het vak van spreken. Het keuzevak zal hun algemene
kennis ontwikkelen zowel door het enerzijds gestuurd converseren als door het creatief uitdrukken
van hun gevoelens. Het staat vast dat zij haast spelenderwijs en onbewust taalstrategieën
ontwikkelen die hen in het vierde jaar zullen helpen bij het begrijpen en spreken van de Franse taal.

Het doelpubliek zijn niet noodzakelijk diegenen die, door de keuze voor Moderne Talen, uitgesproken
talenten bezitten voor het vak Frans. In andere richtingen bevinden zich eveneens leerlingen die zich
aangetrokken voelen tot het gesproken woord, of het nu in alledaagse of artistieke context is. Onder
de benaming “Tu parles !” lanceren we dit project.

Kostprijs: drukwerk, richtprijs: € 5
Leraars: de heer Pascal De Poortere en mevrouw Marie Nachtergaele

Improviseren kan je leren
Geboren om te improviseren
Het doek gaat open. Het licht gaat aan.
Er is publiek dat vol verwachting toekijkt.
Wat gaat er gebeuren ?
Niemand weet het. Ook jij niet.
Jij bent de hoofdrolspeler in het toneelstuk van je leven.
Er is nog geen tekst.
Je hebt nog geen idee hoe het begint, noch hoe de slotscène
verloopt.
Het mag allemaal ter plaatse bedacht worden.
Het spel begint Nu !

In het keuzevak ‘Improviseren kan je leren!’ proef je van de basisbeginselen van improvisatietheater:
ideeën accepteren, vertrouwen, samenspel, verhaalopbouw en het volgen van impulsen. In leuke,
gevarieerde oefeningen exploreer je technieken om ‘uit het niets’ een scène te laten ontstaan, waarvan
je zelf op voorhand de afloop niet kent. Je ervaart aan de lijve hoe creativiteit en originaliteit
rechtstreeks ontstaan uit aandacht van en spelplezier tussen spelers.
Het leuke aan improviseren is dat iedereen het kan leren!
We hebben tijdens deze les ook af en toe aandacht voor de geschiedenis van het improvisatietheater.
Zo onderzoeken we de technieken van de ‘Commedia del’arte’, maar evengoed verdiepen we ons in de
meer moderne improvisatiegrootheden, zoals Keith Johnstone, Del Close en Viola Spolin.

Iedereen kan dit keuzevak volgen. Voorkennis van acteren is mooi meegenomen, maar hoeft niet. Je
moet wel zin hebben om zelf op het podium te klimmen en te spelen! Loslaten en stoppen met
nadenken is hiervoor onontbeerlijk! (Voor sommigen zal dit laatste niet moeilijk zijn.)

Kostprijs: drukwerk, richtprijs: € 5

Leraar: mevrouw Eline Goetgeluk

Fotografie. Schrijven met licht.
Overal rondom ons worden beelden gebruikt om iets te vertellen. Met 1 foto zeg je soms meer dan...
Dagelijks maken we foto’s. Maar hoe kunnen we onze foto’s beter maken? Je wil dat de personen die
je foto’s bekijken extra geprikkeld worden. Dat de aandacht sneller gewekt wordt voor je foto’s.
Via deze cursus bezorgen we jullie tips en technieken om van gewone foto’s goede foto’s en misschien
wel zeer goede foto’s te maken.
Je maakt kennis met de fotografie van vroeger en nu. Wat een groot verschil. En toch heeft het allebei
zijn charmes, van veel voorbereiding naar veel nabewerking.
Naast het bespreken van de tips en technieken om een goede foto te maken, zal je voornamelijk zelf
aan de slag gaan en heel veel foto’s maken. Dit met je eigen fototoestel of een fototoestel dat je van
school kan gebruiken.
Eens de foto’s klaar zijn, bekijken we de beelden. Wat is goed en wat kan beter? We leren van elkaar
en… we gaan de uitdaging aan met een fotografiechallenge.
Doelpubliek
Iedereen die eigen ideeën wil proberen uitwerken en uitvoeren door creatief te zijn.
Iedereen die wil groeien in het maken van foto’s.
Iedereen die wil nadenken over de verschillende punten om betere foto’s te maken.
Iedereen die leergierig is en kritisch naar foto’s wil kijken.
Dus eigenlijk iedereen…
Wat kan je na een jaar fotografie?
Jezelf creatief uitleven met een fototoestel
Technieken van de fotografie gebruiken om een
goede foto te maken
Eigen werk bespreken en evalueren
Een goede selectie maken uit verschillende foto’s

Kostprijs: het afdrukken van enkele foto’s op fotopapier, maximaal €25.
Leraar: Tim Schelstraete

