
Economie en Organisatie

Heb jij interesse in de economische wereld? Geld, de bank,
consumenten, producenten, verkoopplaatsen, goederen, diensten,
ondernemingen, de rol van de overheid … Wil je er meer over weten?

Een project plannen en uitvoeren spreekt jou wel aan, omdat je wel van
een uitdaging houdt. Jij vindt het leuk om digitaal te werken: een poster
ontwerpen, een filmpje maken, online samenwerken, informatie
verzamelen en daar dan mee aan de slag gaan …

Dan is ‘Economie & Organisatie’ beslist de juiste keuze voor jou! Jij
wordt een toekomstige ondernemer die leert vlot te communiceren en
op een kritische manier inzicht probeert te krijgen in onze economische
samenleving. Naast het commerciële heb je ook aandacht voor het
ecologisch handelen.

Sport en Wetenschappen

Je hebt interesse voor verschillende sportdisciplines en het
wetenschappelijke dat aan sport kan worden gekoppeld? Dan is Sport
(3 uren) en Wetenschappen (2 uren) voor jou zeker een goede keuze.

Je zal meerdere takken van de sport verkennen, waarbij jij je
vaardigheden en bewegingstechnieken aanscherpt om zo je
sportprestaties te verbeteren. Binnen de ploegsporten kan je ook
sociale en communicatieve vaardigheden verder ontwikkelen.

In de lessen wetenschappen wordt er aandacht besteed aan de
hartslagfrequentie en de sportinspanning, het opbouwen van een
training, de gevolgen van het trainen, hoe blessures voorkomen, een
voedingspatroon analyseren... Je onderzoekt het allemaal. Daarnaast
krijgt ook het thema EHBO de nodige aandacht.

Basisopties 2e jaar
B-stroom



Kunst en Creatie

Je hebt interesse voor kunst en cultuur? Jouw creativiteit wil je op
verschillende artistieke manieren tonen, met aandacht voor allerlei
expressievormen? Dan is ‘kunst en creatie’ zeker een boeiende
basisoptie voor jou!

Je beleeft kunst, maar creëert ze ook. Woord, klank, vorm, beweging en
media … Je ervaart dat het samenspel van deze expressievormen zorgt
voor een nieuwe beleving. In allerlei boodschappen zal je de
samenhang en de beïnvloeding van beeld, geluid, woord, beweging en
media ontdekken.

Je gaat aan de slag met het ontwerpen en presenteren van diverse
expressievormen. Hierbij zal je de kracht van het samenspel inzetten om
tot een knap geheel te komen. We trachten jouw creatief denken te
stimuleren door kansen te geven om je ideeën te ontdekken, je
verbeelding de vrije loop te laten en andere zintuigen of oplossings-
methodes te gebruiken.


