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Lezen doe je overal 
 

 

 

 

 

“Kunnen lezen is een basiscompetentie om deel te nemen aan de maatschappij.” 

“Lezers begrijpen de gevoelens van anderen beter. Wie veel leest, ziet hoe personages zich 

gedragen in verschillende situaties of hoe ze met anderen omgaan.” 

“Als je leest, ben je tegelijkertijd gefocust en ontspannen. Je vergeet even alles rondom je – 

taken die je nog moet doen of andere bekommernissen – waardoor je ook fysiek ontspant.” 

 

De quotes in het kader zijn slechts enkele citaten uit een artikel van 3 november 2021, 

gepubliceerd op de website van Iedereen Leest. Aan de hand van wetenschappelijk, 

universitair onderzoek, legt men hierin uit waarom lezen goed is voor ons. 

Meer empathie, een hoger concentratievermogen en misschien zelfs langer leven: de 

voordelen van lezen zijn oneindig. Al hoeven die effecten uiteraard niet de drijfveer zijn. Je 

kan ook lezen omdat het gewoon leuk is. En laat net dat laatste argument hét uitgangspunt 

zijn van dit keuzevak.  

Ongestoord genieten van een boek, een stripverhaal … niets wat zaliger is voor wie van lezen 

houdt. Elke boekenwurm droomt er immers van om zich te verliezen in een verhaal. Met het 

keuzevak Lezen doe je overal willen we bewust tijd nemen om te genieten van een goed 

boek. De focus ligt op het lezen en op het genieten, zonder meer. 

Wie laat zich elke dinsdag meeslepen door een spannend verhaal? Wie gaat wekelijks met 

mij op zoek naar een rustig plekje in of buiten de school waar je ons kan vinden ‘in een 

hoekje met een boekje’? Kunnen we elke week een andere leesplek inpalmen? Ik kijk er al 

naar uit om – overal én samen met jullie - tal van boeken te verslinden! 

 

Kostprijs: eventuele bibliotheekboetes  

Boeken, strip(roman)s, tijdschriften … kunnen gratis ontleend worden in de school- of 

stadsbibliotheek. 

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 en verkopen? Ga je 

zelf graag zelf op zoek naar mogelijke leveranciers? Wil jij de inkomsten en uitgaven van de 

onderneming bijhouden? Werk je 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 je alvast veel 

succes met jouw onderneming! 

Kostprijs: 5 euro voor het werkboekje en de digitale ondersteuning via het Vlajo 

kenniscentrum. 

 

 

Leraren: 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.       

 

Keuzevak Sport  - 1 uur   

 

 Voor iedereen met de juiste mindset en een goede basisconditie. 
 

 Financiële bijdrage voor een aantal sporten: ± € 40/jaar. 
 

 Geen handboek nodig. 
 

  Extra LO T-shirt + short zijn verplicht.  

 

leraren: de heer Levi Gevaert en de heer Lander D’Oosterlinck  



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. 

 
 
  



RUST 
 
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. In de tweede graad willen we via het keuzevak ‘rust’ de invulling 
doortrekken. Vanuit de artistieke achtergrond van de lesgever willen we een ‘pauze-moment’ 
inlassen voor elke leerling uit het derde jaar die daar nood aan heeft. 
 
“Plan tijd voor jezelf in.” Met deze boodschap stellen we 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 10 weken stelt iedere leerling zijn eigen proces voor d.m.v. 
een theoretisch en praktisch luik. Bij de zelfgekozen theoretische invulling wordt er dieper ingegaan 
op een aangereikte strategie. De invulling is een scriptie. 
 
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.  
 
Thema’s die aan bod komen:  

 yoga 
 muziek: Welke muziek brengt jou tot rust. Hoe zou dat komen? 

Betekenis in tekst/tonen. 
 orde in boekentas 
 dagboek - journal - gedachtengang menu 

 noteer wat onrust en stress veroorzaakt 
 fotowandeling 
 kijken - voelen - ruiken (zintuiglijk) 
 kleurplaten voor volwassenen 
 massage / knuffelen 
 gooi de rommel uit je leven 
 schrijf over je woede, kwaadheid  
 ik ben dankbaar voor… 
 licht - kaars  
 positive self-talk 
 gezond eten 

Leraar: de heer Lucas Van Hooreweghe 



Expression/conversation: tu parles! 
 
 

De tweede graad begon in september 2021 aan een schooljaar dat gekenmerkt werd door 

ambitie en langverwachte uitdagingen. Een van deze uitdagingen moet liggen in het 

versterken van de kennis Moderne Vreemde Talen. De richting Moderne Talen staat, gezien 

zijn specifieke leerplandoelen, garant voor het realiseren van deze ambitieuze 

verwachtingen. 

Het keuzevak “expression/conversation” wil ook deze leerlingen aanspreken die vinden dat 

het stilaan tijd wordt dat ze met het doel van MVT 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. 

Vele leerlingen zijn pas gemotiveerd wanneer ze de kans krijgen om zelf het woord te 

nemen. Het is een vaststelling dat sommige van onze derdejaars “onzacht landen” in het 

vierde jaar wegens onvoldoende voeling met gesproken en geschreven vreemde taal. 

Gezien hun leeftijd zijn deze jongeren nog optimaal vatbaar voor communicatieve 

vaardigheid, vooral op het vak van spreken. Bovendien zullen zij hun algemene kennis 

ontwikkelen 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 en later zullen helpen bij het begrijpen en spreken van 

de Franse taal. 

Het doelpubliek zijn niet noodzakelijk diegenen die uitgesproken talenten bezitten voor 

moderne vreemde talen. In alle studierichtingen bevinden zich 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 dan ook dit boeiend keuzevak.  

 

Leraren: de heer Pascal De Poortere en mevrouw Marie Nachtergaele  



Improviseren kan je leren 

 
Inhoud 

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 leuk 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. 

Doelpubliek 

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.) 

Doelstellingen 

Spel 

 De basisprincipes van improvisatietheater begrijpen en toepassen: 

 accepteren (ja, en…) 

 loslaten (Fouten maken mag.) 

 vertrouwen (samen creëren) 

 elkaar laten stralen 

 uit je comfortzone stappen 

 theatertechnieken begrijpen en toepassen: 

 personage opbouwen 

 verhaalopbouw 

 emoties spelen 

 lichaamstaal – en beheersing 

 verschillende types van improvisatiescènes kennen en kunnen spelen 

Theorie 

 Commedia del’Arte  

 Archetypes kennen en herkennen 

 Invloed op huidige theatervormen kunnen schetsen 

 Keith Johnstone, Del Close, Viola Spolin  

 Kennen en kunnen situeren in de tijd 

 Invloed op huidige improvisatietheater kunnen schetsen 

 

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 

 

 

Leraar: de heer Tim Schelstraete en mevrouw Kirsten Van de Woestyne 



Granny up your life!    
 

Haken heeft een serieuze comeback gemaakt. Van Katy Perry en 

Stefanie Planckaert tot de collecties van Stella McCartney: 

haken is helemaal in. Granny’s (de kleine vierkantjes die als 

basis dienen voor veel ontwerpen) zijn niet meer uit het 

modebeeld weg te denken. 

Uit onderzoeken blijkt dat haken niet zomaar een bezigheid is: 

haken (en handwerken in het algemeen) heeft een positieve 

invloed op ons: het maakt gelukkig, vergroot het 

zelfvertrouwen, het voedt je fantasie, het bezorgt ons een 

gevoel van rust, het verbetert de motoriek, stimuleert de 

hersenen, helpt ons om geduld te ontwikkelen, het vergroot 

onze eigenwaarde … 

Heb jij ook altijd al willen leren haken? Of heb je het in de lagere 
school ooit gedaan en wil je dit weer opstarten? Dan is dit 
keuzevak zeker en vast iets voor jou.  

In dit keuzevak leer je de basissteken a.d.h.v. een proeflapje. Al 
vrij snel passen we deze basissteken toe bij het haken van een 
pannenlap of een vaatdoek om ons nadien volop uit te leven in 
het haken van kleurrijke, originele granny’s. Het eerste 
grannyproject is een totebag bekleden, nadien ben jij de ontwerper van dienst of is de keuze 
(uit diverse patronen) aan jou. Wie gaat met mij ‘aan de haak’? 

 

De kostprijs voor dit keuzevak zal +/- 25 euro bedragen, totebag en materiaal inbegrepen.  

Leraar: mevrouw Ann Raes 

  

  



                                   

Problemsolving 

 

 
 
 

 Wat zijn priemgetallen, en hoe houden ze 
ons internet veilig? 

 Wie is Dijkstra, en wat heeft hij met google 
maps te maken? 

 Waarom broeden cicaden exact 7,11 of 13 
jaar lang? 

 Hoe kan ik een boekenkast alfabetisch 
ordenen? 
Waar zijn er meer van: gehele getallen, 
breuken of kommagetallen? Waarom is dat een belangrijke vraag? 

 Zijn er vragen die de wiskunde niet kan oplossen? 
 

Zit je op het puntje van je stoel, benieuwd naar het antwoord? Dan moet je zeker het 
keuzevak Problemsolving volgen! 
 
Het keuzevak Problemsolving bestaat uit 3 luiken: 

 Wiskunde: Om problemen op te lossen hebben we natuurlijk een stevige wiskundige 
basis nodig. We gaan enkele nieuwe wiskundige concepten leren kennen, en deze 
onmiddellijk op de echte wereld toepassen 

 Informatica: We gaan niet leren programmeren in dit vak (dat zien jullie in het vak 
informatica al), maar we zullen wel eens kijken hoe een computer bepaalde 
problemen kan oplossen. We zullen ook leren wat een algoritme is, en hoe we zelf 
een algoritme kunnen schrijven 

 Wedstrijden: We zijn natuurlijk niets met al deze kennis als we niet naar de 
buitenwereld kunnen stoefen met onze kennis. We zullen dus samen meedoen aan 
verschillende wedstrijden (Vlaamse Wiskunde Olympiade, bebras, …), en dan 
achteraf de vragen eens overlopen 

Voor dit keuzevak wordt er verwacht dat je een zekere wiskundige enthousiasme en vlotheid 
bezit. 
 

 

Leraar: Seppe Bilcke 


