
Basisopties 2de jaar A-stroom

Economie en organisatie

Wie kiest het?
Je hebt interesse voor economie en sociaal-maatschappelijke thema’s. Je wil de 
economische wereld beter begrijpen en er zelfs deel van uitmaken. Ook gegevens 
verwerken en ICT-vaardigheden zijn belangrijk voor je.

Wat bieden we je aan?
Economie wordt vanuit verschillende standpunten bekeken: de consument, 
ondernemingen en bedrijven.
Een consument maakt keuzes. Hij heeft aandacht voor duurzaamheid, ecologie en 
solidariteit. Hij beschikt ook over meer kracht in de economie door nieuwe 
technologische ontwikkelingen en digitalisering. Hij wil ook bijdragen aan meer 
welvaart en welzijn in de wereld.
Je leert de economische impact van de digitalisering kritisch te bekijken en 
maatschappelijke aspecten daarvan te overwegen en onderbouwde mening hierover 
te formuleren.
De ondernemingen worden ook onder de loep genomen. Waarom ondernemen zij? 
Hoe werkt zo een onderneming? Hoe spelen de ondernemingen in op nieuwe 
ontwikkelingen en digitalisering? Dit zijn slechts enkele vragen waarop je een 
antwoord gaat ontdekken.
Ook de overheid, in al zijn vormen (lokaal, nationaal, internationaal), hebben hun rol 
binnen de economie. Wat hun rol net inhoudt, komt eveneens aan bod.
Om dit alles in de praktijk om te zetten, trachten we via kleine projecten je 
ondernemingszin aan te scherpen. Hiervoor doen we een beroep op jouw digitale, 
sociale en communicatieve vaardigheden. Om die digitale vaardigheden aan te 
scherpen, voorzien we ook lestijd waarin je met verschillende digitale pakketten aan 
de slag kan gaan om je er verder in te verdiepen.

Moderne Talen en Wetenschappen

Wie kiest het?
Je hebt interesse voor wetenschappen, taal en cultuur. Je houdt van onderzoeken 
voeren en kan accuraat werken. Ook heb je interesse om communicatiever te worden 
in verschillende talen. Je toont ook interesse in literatuur.

Wat bieden we je aan?
 Wetenschappen – 3 uren
Je proeft van de vakgebieden fysica, biologie en chemie. Deze vakgebieden worden 
aan sport-, biotechnologische en technologische contexten uit het dagelijks leven 
gelinkt. Je krijgt dus een breed aanbod van wetenschappen.
Je verwerft inzicht in het verband tussen natuurwetenschappen en het dagelijks leven. 
Bij het verwerven van deze inzichten staat het onderzoekend leren centraal. Je voert 
dus verschillende onderzoeken uit volgens een wetenschappelijke methode. Je doet 
experimenten op basis van metingen, gebruikt de gepaste terminologie, verwerkt de 
gegevens op een visuele en digitale manier, reflecteert op je resultaten …
Ook zal je je ICT-vaardigheden moeten aanspreken om al deze informatie te selecteren, 
te verwerken en te presenteren.

 Moderne Talen – 2 uren
Je gaat op een andere manier aan de slag met Nederlands, Frans en Engels. Je wordt 
meer communicatief in de verschillende talen door doelgericht te communiceren in 
relevante situaties.
Je onderzoekt ook de verschillende verbanden tussen de talen, de taalvariëteiten en de 
taaluitingen. Je gebruikt deze verbanden nadien dan ook in je taalleerproces. Hierdoor 
zal je openheid naar andere talen vergroten.
Je leert ook dat taal een belangrijk deel uitmaakt van je identiteit. Hierbij ga je de 
verschillende culturen met elkaar vergelijken om tot een genuanceerder beeld te 
komen van cultuur en subcultuur.
Ook is er ruimte om van taal, in al zijn facetten, te kunnen genieten, om de beeldende 
kracht van taal en literatuur te beleven en er creatief mee aan de slag te gaan. Je gaat 
aan de slag met literatuur in verschillende talen.

Sport

Wie kiest het?
Je hebt interesse voor sport en wetenschappen. Daarnaast ben je ook sociaal 
ingesteld. Je sport graag en wil verschillende sportdisciplines verder verkennen. Ook 
toon je interesse voor de link tussen sport en wetenschappen.

Wat bieden we je aan?
 Sport – 3 uren
Verschillende sportdisciplines, andere dan tijdens de gewone lessen LO, worden 
aangeboden. Je leert hierin je motorische vaardigheden kennen en onderzoekt hoe je 
jouw bewegingstechnieken kan optimaliseren om tot betere sportprestaties te 
komen. Ook leer je verschillende tactieken onder de knie te krijgen.
Binnen de sport zijn sociale en communicatieve vaardigheden uiterst belangrijk. Je 
bestudeert deze vaardigheden en krijgt inzicht in het sociaal functioneren en 
communiceren van mensen. Je leert strategieën inzetten om sociaal en 
communicatief vaardiger te worden.

 Wetenschappen – 2 uren
Je gaat aan de slag met wetenschappelijke experimenten en inzichten binnen sport 
en beweging. Je onderzoekende houding zal hierbij aangescherpt en verder 
uitgediept worden. 
Voedingspatronen analyseren, de aanwezigheid van stoffen in voeding en sportdrank 
ontdekken, effect van stoffen op je lichaam, … zijn slechts enkele onderwerpen die aan 
bod zullen komen.
Verder is er ook ruimte om aan veiligheid en EHBO te werken zodat je steeds goed 
voorbereid en geïnformeerd aan de start komt.
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