Moderne talen en wetenschappen
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Techniek
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Moderne talen
Wetenschappen
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Keuzepakket
Keuze uit:
 Begeleid zelfstandig leren
 Economie
 Kunst & Cultuur
 Mediaw@ys (Gistel)
 Sport (Eernegem)
 STEM

2

Totaal aantal lesuren per week
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Pakket Moderne talen
In de basisoptie Moderne talen en wetenschappen, onderdeel Moderne talen, worden de
leerlingen communicatief vaardiger in het Engels, Frans en Nederlands.
De leerlingen vergelijken aspecten van het dagelijkse leven in verschillende culturen en
komen in contact met anderstaligen. Zo ontstaat een genuanceerder beeld van een cultuur
of een subcultuur.
We streven ernaar leerlingen te laten genieten van taal en literatuur. Verschillende vormen
van fictie komen aan bod. Die kunnen de leerlingen prikkelen om creatief aan de slag te
gaan met taal.

Pakket Wetenschappen
Het is belangrijk dat leerlingen beseffen dat wetenschap nog niet af is, en het noodzakelijk
blijft om onderzoeksvragen te stellen en kritisch ingesteld te zijn. Er wordt gekozen voor
onderzoeksprojecten die jongeren boeien en waarmee ze creatief aan de slag kunnen
gaan. Een belangrijk uitgangspunt voor deze basisoptie is leerlingen uitdagen om “out of the
box” te denken en zelf ideeën te laten ontwikkelen over mogelijke hypothesen en die te
laten onderzoeken.
Leerlingen ontdekken dat verschillende verschijnselen uit het dagelijks leven verband houden
met natuurwetenschappen. We laten leerlingen proeven van de verschillende disciplines:
biologie, chemie, fysica.
Zowel leerlingen met een brede interesse voor levenswetenschappen als leerlingen met
interesse voor technische wetenschappen worden in deze basisoptie verder uitgedaagd.
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