Vooruitblik

Kies je voor de

tweede jaar

GERICHT VERKENNEND

25 u. Algemene vorming + 2 u. verrijking

Keuze uit 7 opties (5 u.)
+ STEM – wetenschappen
+ STEM – technieken (grafische communicatie & media)
+ STEM – technieken (mechanica - elektriciteit)
+ Latijn
+ Maatschappij en welzijn
+ Economie en organisatie
+ Moderne talen en wetenschappen

TALENTENLABO’S
Of

TECHNIEKLABO’S?
In de TALENTENLABO’S leer je verschillende werelden
kennen. We gaan op zoek naar onze interesses en talenten. We
worden telkens ondergedompeld in een nieuwe wereld bv. kunst,
techniek, logisch denken, programmeren, media,
economisch denken, ondernemen en organiseren, wetenschap …
In de TECHNIEKLABO’S ligt de focus op de wereld van
techniek. Je krijgt er de kans om technische
handvaardigheden aan te leren, ecologische producten te
ontwerpen, logisch na te denken, te programmeren…

Inschrijfmomenten voor onze nieuwe middenschool:
• Elke schooldag tijdens de schooluren (of afspraak) in
campus Kerkstraat 013 66 22 27 of
campus H.-Hartlaan 013 67 02 76

PRAKTISCH VERKENNEND

• Kijkdag nieuwe middenschool zondag 15 maart van 10-16 u.
campus H.-Hartlaan blok A

20 u. Algemene vorming + 2 u. verrijking

Keuze uit 2 opties (10 u.)
+ STEM – technieken
+ Maatschappij en welzijn &
Economie en organisatie

• Opendeur Pius X-college donderdag 7 mei van 18-20 u.
campus Stationsstraat 125
• Opendeur Pius X-college zondag 10 mei van 10-12 u.
campus Stationsstraat 125
• Opendeur THHI zondag 7 juni van 10-18 u. campus H.-Hartlaan
• Van woensdag 1 t.e.m. vrijdag 3 juli 9-12 u. campus H.-Hartlaan
• Van 17 augustus tot en met 31 augustus van 9-12 u.
Heilig Hartlaan 16 (niet in het weekend)
• Tijdens de inschrijfavond op donderdag 20 augustus
van 18-20 u. Heilig Hartlaan 16

samen
durven
CONTACT

info@samendurvengroeien.be

groeien

013 66 22 27

Nieuw adres vanaf 1 september:
Stationsstraat 38 — 3980 Tessenderlo

DE NIEUWE
MIDDENSCHOOL
TESSENDERLO
www.samendurvengroeien.be

Samen

3

op ontdekking in het eerste jaar via   verkennende trajecten
RUIM VERKENNEND

KLASSIEK VERKENNEND
Op reis in de Romeinse en Griekse taal en cultuur?
Hou je van het uitpluizen van verhalen en teksten?
1

+

1 u. verrijking / klasoverstijgend
Kans tot extra uitdaging of
extra inoefening

4

4 u. Latijn

+

Ben je op zoek naar je eigen interesses?
Wil je op je eigen tempo ontdekken wat je sterktes zijn?
3

+

3 u. verrijking / klasoverstijgend
Kans tot extra uitdaging of
extra inoefening

2
		
		
+
		

27

27

1 u.
1 u.
1 u.

Frans
Wiskunde
Nederlands

                        2 u. talentenlabo
Op zoek naar talenten en interesses
in talentenlabo’s of technieklabo’s
27 u. algemene vorming

durven

27 u. algemene vorming

PRAKTISCH VERKENNEND

Ben je meer praktisch ingesteld?
Wil je naar een beroep toe werken?

           3 u. verrijking / klasoverstijgend
3
Kans tot extra uitdaging of
+
extra inoefening

2
1u. Frans/wiskunde/Nederlands
+
		
2u. Project
27

           2 u. talentenlabo
Op zoek naar talenten en interesses
in talentenlabo’s
           27 u. algemene vorming

TALEN
		
4 u. Nederlands
		
3 u. Frans
		
1 u. Engels

TALEN
		
4 u. Nederlands
		
2 u. Frans
		
1 u. Engels

WETENSCHAP / STEM
		
4 u. Wiskunde
		
6 u. Natuur – ruimte - techniek

WETENSCHAP / STEM
		
4 u. Wiskunde
		
6 u. Natuur – ruimte - techniek

WETENSCHAP / STEM
		
4 u. Wiskunde
		
7 u. Natuur – ruimte - techniek

CREATIEVE EXPRESSIE
		
1 u. Beeld
		
1 u. Muziek

CREATIEVE EXPRESSIE
		
1 u. Beeld
		
1 u. Muziek

CREATIEVE EXPRESSIE
		
1u. Beeld
		
1 u. Muziek

MENSWETENSCHAPPEN
		
2 u. Godsdienst
		
1 u. Geschiedenis
		
2 u. Mens & samenleving
		
2 u. Lichamelijke opvoeding

MENSWETENSCHAPPEN
		
2 u. Godsdienst
		
1 u. Geschiedenis
		
2 u. Mens & samenleving
		
2 u. Lichamelijke opvoeding

MENSWETENSCHAPPEN
		
2u. Godsdienst
		
3 u. Maatschappelijke vorming
		
2 u. Lichamelijke opvoeding

TALEN
		
4 u. Nederlands
		
3 u. Frans
		
1 u. Engels

samen

SPRING VLOT HET SCHOOLJAAR IN     met VIP-vakken in september

Verkennen - Informeren - Proberen
VIP- kennismaking
met je eigen klas

VIP - GROEI
je VIP- ICT
wegwijzer

train je brein

groeien

