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OVERZICHT VAN ALLE MODULES VOOR 5 EN 6 ASO 

SPAANS
VOOR WIE? 

Iedereen


WAAR & WANNEER? 

7de lesuur in B106

1ste OF 2de semester


DOEL 

Een basiscursus Spaans met de nadruk op uitspraak, 
woordenschat en basisgrammatica. Je verwerkt de 
leerstof op zel fstandige basis met de nodige 
ondersteuning. Zo kan iedereen op zijn eigen tempo en 
niveau werken.


EVALUATIE 

Permanente evaluatie op basis van medewerking tijdens 
de les en kleine toetsen om na te gaan of je mee bent met 
de leerstof. 

DUITS

VOOR WIE? 

5 én 6 WW - LAW - HUM


WAAR & WANNEER? 

7de lesuur in A101 (de Ark - leesplek)

1ste EN/OF 2de semester


DOEL 

Een basis Duits meegeven aan wie geen Duits meer in het 
lessenpakket heeft. De klemtoon ligt op vaardigheden. 
Woordenschat en grammatica krijg je in functie van 
taaltaken. In het 2de semester wordt er gewerkt rond de 
reis naar Berlijn.


EVALUATIE 

Permanente evaluatie op basis van medewerking tijdens 
de les en taaltaken



OVERZICHT VAN ALLE MODULES VOOR 5 EN 6 ASO 

TUTORLEZEN

VOOR WIE? 

Iedereen


WAAR & WANNEER? 

6de lesuur in A101 (de Ark - leesplek)

1ste OF 2de semester


DOEL 

Wil je graag anderen helpen en daar zelf ook iets uit leren? 
Dan is tutorlezen voor jou de perfecte keuze. We helpen 
leerlingen uit het 1ste jaar die niet altijd de boodschap van 
een tekst begrijpen. Je krijgt eerst zelf een korte opleiding 
en daarna ga je samen met hen aan het werk. Technisch 
lezen inoefenen, leesmotivatie stimuleren en een tof 
contact met leerlingen van het 1ste jaar zijn de 
voornaamste doelstellingen. Misschien droom je wel van 
een job in het onderwijs en kan dit een eerste stap zijn? 


EVALUATIE 

Permanente evaluatie op basis van opdrachten en 
medewerking tijdens de lessen.

ECONOMIE
VOOR WIE? 

Iedereen


WAAR & WANNEER? 

7de lesuur in B108/109

1ste EN 2de semester (jaarmodule)


DOEL 
Een mini-onderneming via Vlajo oprichten is een doe-
leerformule waarbij je je ondernemerscompetenties leert 
kennen aan de hand van een eigen onderneming. Je wordt 
ondernemer en richt een eigen miniatuurbedrijf op waarbij 
een ondernemingsidee wordt gecommercialiseerd met inzet 
van personeel en startkapitaal. (Een concept is meer dan 
een product of dienst. Het is de gehele onderneming: van de 
product- of dienstkeuze over het betrekken van experten, de 
marketing en het sterk inzetten van je USP’s tot de 
uiteindelijke actiemomenten en de eventuele verderzetting 
van je bedrijf.)


EVALUATIE 
Permanente evaluatie op basis van inzet, motivatie en 
creativiteit. Productevaluatie op basis van taken. 




OVERZICHT VAN ALLE MODULES VOOR 5 EN 6 ASO 

VOOR WIE? 

Iedereen


WAAR & WANNEER? 

6de EN 7de lesuur in B112

1ste semester


DOEL 

Kennismaken met cultuur in het algemeen en film in het 
bijzonder. Wie deelneemt aan deze module woont ook 
deze avondvoorstellingen bij in het concertgebouw van 
Brugge:

- zaterdag 25/9: Royals

- woensdag 6/10: Souflette

- woensdag 23/3: Purcell, ‘The fair Queen’


EVALUATIE 
Permanente evaluatie gebaseerd op inzet, enthousiasme 
en aanwezigheid. 

Productevaluatie gebaseerd op de presentatie van een 
filmbespreking volgens een aangereikt draaiboek.


MEDIA
VOOR WIE? 

Iedereen, behalve HUM


WAAR & WANNEER? 

7de lesuur in B110

1ste EN/OF 2de semester


DOEL 

In het 1ste semester (politiek) verkennen eerste enkele 
algemene politieke principes (geen voorkennis vereist).  Daarna 
onderzoeken we het kluwen van de Belgische politiek. In het 
2de semester (recht) maken we kennis met het Belgisch 
rechtssysteem. Wat is recht? Hoe werkt onze rechtsstaat? Hoe 
functioneren onze rechtbanken?

Uitstappen naar het Vlaams Parlement en de rechtbank van 
Brugge gaan enkel door indien de corona-maatregelen dit 
toelaten. 


EVALUATIE 

Evaluatie op basis van toetsen.

POLITIEK  
& RECHT



OVERZICHT VAN ALLE MODULES VOOR 5 EN 6 ASO 

ANATOMIE & 
FYSIOLOGIE 

ONDERZOEKEND 
LEREN IN 

WETENSCHAP

VOOR WIE? 

Iedereen, behalve WW en LAW


WAAR & WANNEER? 

6de lesuur in B213

1ste EN 2de semester (jaarmodule)


DOEL 

Een basiskennis anatomie en fysiologie meegeven als 
aanvulling bij het vak natuurwetenschappen.  Deze module 
is ideaal voor de leerlingen die verder willen studeren in 
een richting waarbij het vak anatomie aan bod komt, zoals 
bv. kinesitherapie, logopedie of verpleegkunde.


EVALUATIE 

Permanente evaluatie op basis van inzet tijdens de les. 
Productevaluatie op basis van toetsen en een presentatie.

VOOR WIE? 

Iedereen


WAAR & WANNEER? 

6de in B207 OF 7de lesuur in B213

1ste OF 2de semester


DOEL 

Je gaat alledaagse fenomenen wetenschappelijk 
onderzoeken. Via observaties en experimenten ga je 
zelfstandig op zoek naar de wetenschappelijke verklaring 
van deze fenomenen. Het hele proces wordt uitgebreid 
gedocumenteerd in verslagen en presentaties.

In deze module ligt de nadruk op zelfstandig en 
onderzoekend leren en is een aanvulling op het pakket 
natuurwetenschappen of wetenschappen.


EVALUATIE 

Permanente proces- en productevaluatie van de 
onderzoeken.



OVERZICHT VAN ALLE MODULES VOOR 5 EN 6 ASO 

WISKUNDE 
ONDERSTEUNING

WISKUNDE 
3 + 1

VOOR WIE? 

5 en 6 EMT - LMT - HUM 


WAAR & WANNEER? 

6de lesuur -> 5de jaar  in B115

7de lesuur -> 6de jaar in B115

jaarmodule


DOEL 

Het basispakket van 3 uur wiskunde in de 3de graad kan 
worden uitgebreid naar een pakket van 4 uur. In deze 
module krijg je dus extra leerstof wiskunde. Deze module 
is ideaal voor leerlingen die in het hoger onderwijs een 
studierichting willen kiezen waar wiskunde een onderdeel 
van het lessenpakket vormt.


EVALUATIE 

Evaluatie via taken en toetsen.

VOOR WIE? 

5 ECW - LAW - WW mét advies vorig schooljaar


WAAR & WANNEER? 

6de lesuur in B117/118

1ste EN 2de semester


DOEL 

Extra inoefenen van het pakket van 6 uur wiskunde uit de 
lessen. Er wordt geen nieuwe leerstof gegeven, maar wel 
extra oefeningen en strategieën om het pakket leerstof te 
kunnen verwerken en de overgang van de 2de naar de 3de 
graad vlotter te laten verlopen.

Wie voldoende sterk is in wiskunde, hoeft deze module 
niet te volgen.


EVALUATIE 

Permanente evaluatie op basis van inzet tijdens de lessen 
en indienen van oefeningen na elke les.



OVERZICHT VAN ALLE MODULES VOOR 5 EN 6 ASO 

VOOR WIE? 

6 WW - ECW - LAW mét advies vorig schooljaar


WAAR & WANNEER? 

6de EN 7de lesuur in B214

1ste EN 2de semester (jaarmodule)


DOEL 

Het basispakket van 6 uur wiskunde in het 6de jaar kan 
worden uitgebreid naar een pakket van 8 uur. 

Deze module is bedoeld voor leerlingen die in het hoger 
onderwijs een studierichting willen kiezen waar wiskunde 
een basisonderdeel van het lessenpakket vormt.


EVALUATIE 

Permanente evaluatie op basis van inzet tijdens de les. 
Productevaluatie op basis van taken en toetsen.

WISKUNDE 
UITBREIDING PROGRAMMEREN

VOOR WIE? 

Iedereen


WAAR & WANNEER? 

6de lesuur in B101

1ste OF 2de semester


DOEL 

EVALUATIE 

Permanente evaluatie op basis van opdrachten en inzet tijdens 
de lessen


