
Schuilt er in jou een toekomstig bedrijfsleider? Ben je benieuwd hoe reclame werkt? Dan is ‘ondernemen’ vast 
iets voor jou.  
We komen dagelijks met economie en bedrijven in contact: de publiciteit die ons overspoelt, het loon dat je 
ouders krijgen als werknemer, de btw die je betaalde op je nieuwe fiets,... In deze cursus maak je kennis met 
heel wat aspecten van het bedrijfsleven en het ondernemerschap.   
“Hoe start  je een onderneming?” is zeker al een thema waar velen naar uitkijken. Ook alle elementen van 
marketing worden behandeld. Naast de theorie is er ook aandacht voor de praktijk. We gaan eerst op 
bedrijfsbezoek om te horen hoe leuk (of moeilijk) het is om bedrijfsleider te zijn. Daarna richten we onze eigen 
mini-onderneming op en ervaren hoe het echt is om te verkopen. 
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STEM in de derdes werpt licht in de duisternis. Met Arduino sturen we leds aan, al dan niet ondersteund 
met een melodie. Op die manier maak je kennis met de wereld van het programmeren.  
Je kiest zelf een onderzoeksvraag rond het menselijk lichaam en gaat aan de slag met je groep. We 
voeren een onderzoek naar krachten, vallen, botsen met een minimum aan schade. Je ontwerpt iets 
met sensoren dat de wereld beter maakt. We werken een thema uit rond klimaat of milieu. We 
onderzoeken het leven van de pissebedden en laten ondertussen planten groeien. We nemen deel aan 
wedstrijden rond probleemoplossend denken, wetenschappen. Soms werk je alleen, soms in groep 
maar altijd in de wereld van de wetenschappen. Ben jij benieuwd hoe dingen werken, wil je graag op 
zoek naar een oplossing voor een probleem, dan is STEM iets voor jou.   

 

In dit vak geven we een inleiding in het digitaal design. We 
behandelen de basics van vormgeving en passen ze ook 
toe in de meest gebruikte designprogramma’s. We hebben 
aandacht voor het ontwerp van o.a. folders, 
nieuwsbrieven & websites.  

 

Wereldwijd spreken meer dan 400 miljoen mensen Spaans. 

Misschien ben jij de volgende die deze wereldtaal onder de 

knie krijgt? In deze lessen leer je de beginselen van de 

grammatica én krijg je voldoende basiswoordenschat mee. 

Op deze manier ben je in staat om jezelf uit te drukken in 

eenvoudige conversaties. Deze cursus is een aangename  en 

praktische kennismaking met de taal. 

Tijdens de talentmodules maak je zelf een keuze uit onderstaande cursussen.  Gedurende 
een heel jaar volg je de cursus van jouw keuze. Voorkennis is voor deze cursussen niet 
nodig. Je kan er één kiezen als kennismaking met een vakgebied of als uitbreiding van je 
kennis, m.a.w. vanuit iedere richting kan je eender welke cursus kiezen. 
 

Hoe we verantwoord met onze omgeving omgaan is 

wellicht één van de grootste uitdagingen die ons te 

wachten staat. In deze cursus bekijken we de grootste 

maatschappelijke beïnvloeders op ons milieu en welke 

keuzes de juiste keuzes zijn. We gaan ook praktisch aan de 

slag in onze buitenklas met enkele kleinschalige 

initiatieven. 


