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KLIMMEN 
 

Omschrijving 
Tijdens de module ‘klimmen’ ga je in de klimzaal aan de slag met indoor klimmen. Je bouwt kennis 

en vaardigheden over het klimmen en je bouwt op richting een klimvaardigheidsbewijs. Een 

klimvaardigheidsbewijs, kortweg KVB, is het bewijs dat je een van de stappen in de opleiding tot 

zelfstandig klimmer succesvol hebt afgewerkt. 

  

 

Wie kan deelnemen?  
Alle leerlingen van de 3e graad. 

 

 

Doel  
Op het einde van de module volgt een theoretische en praktische proef waarmee 

je een klimvaardigheidsbewijs kan behalen.  

▪ Start je met klimmen, dan ga je voor een “klimvaardigheidsbewijs 1” 

▪ Is het je 2e jaar waarbij je klimt, dan zal je opbouwen naar het 

“klimvaardigheidsbewijs 2”. 
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DESIGN THINKING PROCESS 
 

Omschrijving 
Bedenk je graag een probleemstelling of wil je graag een aanpassing maken aan een bestaand 

ontwerp? Dan is deze module iets voor jou! Maak een prototype van jouw uitvinding of aanpassing 

en test dit uit. Je leert werken met Tinkercad, Thingiverse (3D-printen en lasercutting), printen via 

Sindoh 3DWOX etc. 

 

  

 

Wie kan deelnemen?  
Alle leerlingen van de 3e graad. 

 

 

Doel  
Op het einde van de module willen we dat elke deelnemer: 

▪ Een prototype kan maken.  

▪ Een prototype via een presentatie aan een jury kan voorstellen. 
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DUITS 
 

Omschrijving 
Wist je dat het Duits de grootste taal was binnen de EU? Wist je dat de Duitse taal ook niet zo 

moeilijk is om te leren omdat de woordenschat goed lijkt op die van het Nederlands?   
 

Heb je zin om deze boeiende en rijke taal te leren? Kom dan naar de module Duits. Je hoeft nog geen 

voorkennis te hebben, we beginnen helemaal van nul. We zullen conversaties houden (de weg vragen, 

naar de winkel gaan,…), eenvoudige nieuwsberichten lezen, en ook wat leren over de Duitse cultuur, 

die méér is dan Bier, Wurst und Sauerkraut.   

  

 

Wie kan deelnemen?  
Alle leerlingen uit de 3e graad (geen voorkennis vereist). 

 

 

Doel  
Op het einde van de module willen we dat elke deelnemer: 

▪ Eenvoudige informatieve teksten kan begrijpen. 

▪ Eten kan bestellen op restaurant. 

▪ Een kort gesprek kan voeren. 

▪ Eenvoudige berichten kan begrijpen. 

▪ Zelfstandig een uitstap naar een Duitstalig gebied kan organiseren. 

▪ Basiswoordenschat en basisgrammatica kent. 

▪ De hedendaagse Duitse cultuur leert kennen. 
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OBSTACLE COURSE RACING 
 

Omschrijving 
Ooit eens een obstakelrun willen lopen? In deze module maak je kennis met alle facetten die 

voorkomen in een obstakelrun. Je maakt kennis met (oriëntatie)loop, fitness/krachttraining, 

(sport)voeding, zwemmen en klimmen. Als kers op de taart loop je op het einde van het schooljaar 

een obstakelrun. 

 

  

 

Wie kan deelnemen?  
Alle leerlingen uit de 3e graad die 5 km kunnen lopen. 

 

 

Doel  
Op het einde van de module willen we dat elke deelnemer: 

▪ Een obstakelrun (10 km) al lopend kan afleggen. 

▪ Een krachtschema kan opbouwen en volgen. 

▪ Een loopschema kan opbouwen en volgen. 

▪ Kennis heeft van gezonde voeding. 

▪ Klim- en klautervaardigheden heeft. 
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MAKERSLAB 
 

Omschrijving 
In de module ‘Makerslab’ gaan we als team projecten realiseren. We onderzoeken de haalbaarheid 
van een project. We analyseren verschillende zelfgekozen realisatietechnieken. We ontwerpen een 
prototype, en bekijken kritisch het resultaat.  We maken gebruik van arduino’s, raspberry pi, 3D-
printen, …  

 

 

  

 

Wie kan deelnemen?  
Alle leerlingen uit 3e graad.  

 

 

Doel  
Op het einde van de module willen we dat elke deelnemer: 

▪ Elke stap van het technologisch proces tot een goed einde kan brengen. 

▪ Kan samenwerken in groep. 
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KOKEN OP KOT 
 

Omschrijving 
Je studententijd moet je koesteren! En daarom is het maar best dat je ook lekker eet. De meeste 

studenten hebben niet veel tijd, roeren maar voor de eerste keer in de potten en met een beperkt 

budget. Wil je graag een eenvoudige, gezonde en budgetvriendelijke maaltijd leren koken? Dan is dit 

de geschikte module om te volgen. 

 

  

 

Wie kan deelnemen?  
Alle leerlingen uit de 3e graad met enige notie van koken en 

kookbasisvaardigheden. 

 

 

Doel  
Op het einde van de module willen we dat elke deelnemer: 

▪ Eenvoudige, gezonde en budgetvriendelijke gerechten kan klaarmaken. 

▪ Kan zelf voorstellen doen voor het bereiden van een gerecht op basis van 

vooraf aangegeven criteria. 

▪ Kan ik groep samenwerken. 

▪ Neemt initiatief en is zelfstandig. 
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SPAANS 
 

Omschrijving 
Ben jij ook fan van ‘La casa de papel’? Of eerder van de Spaanse voetbalploegen? Vind je 

stierenvechters fascinerend en wil je er graag meer over weten? Dan is de module Spaans echt iets 

voor jou. 

  

In deze module krijg je een inleiding tot het Spaans, Spanje en haar cultuur. Er wordt geen voorkennis 

verwacht, we beginnen van nul. De nadruk wordt gelegd op praktische zaken zoals zich voorstellen, 

de weg beschrijven, naar de winkel gaan, … Dit praktische gedeelte wordt steeds aangevuld met 

cultuur (en liedjes) uit Spanje of Latijns-Amerika. En als toetje op de taart koken we de laatste les 

typisch Spaanse gerechten.  

  
 ¡Hasta la vista!  

 

 

Wie kan deelnemen?  
Alle leerlingen uit de 3e graad (behalve leerlingen ECO-MT). 

 

 

Doel  
Op het einde van de module willen we dat elke deelnemer: 

• Je kan jezelf en je familie voorstellen. 

• Je kan kleuren, kledij en lichaamsdelen benoemen. 

• Je kan iets bestellen op café/restaurant. 

• Je kent de taalgebonden uitspraakregels en kan deze toepassen. 
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KLASSIEKE MYTHOLOGIE  
 

Omschrijving 

De Griekse mythologie is een onuitputbare verzameling van intrigerende verhalen. Met hun tijdloze 

mythen verklaarden de oude Grieken de merkwaardige dingen uit het leven en gaven ze de mensheid 

meteen ook wat entertainment van de bovenste plank. De Griekse mythologie is niet enkel interessant 

en grappig, we kunnen er in de 21ste eeuw nog steeds lessen uit trekken. 

Met de rode draad van Ariadne als leidraad, neem ik jullie mee doorheen het web van de Griekse 

mythologie. 

 

 

Wie kan deelnemen?  
Alle leerlingen uit de 3e graad 

 

 

Doel  
Op het einde van de module willen we dat elke deelnemer: 

• De belangrijkste verhalen uit de Griekse mythologie kan herkennen en 

navertellen. 

• Notities bij een PowerPoint kan maken en deze notities kan gebruiken als 

naslagwerk. 

• Mythes kan begrijpen en interpreteren binnen de verschillende 

referentiekaders die hen worden aangeboden. 

• Zelf een mythe kan presenteren en voorstellen aan de hand van een 

PowerPoint. 
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PSYCHOLOGIE 
 

Omschrijving 
Binnen de module psychologie gaan we aan de hand van verschillende onderwerpen trachten het 

individueel functioneren van de mens binnen de bredere maatschappij te belichten en te verklaren.  

De brede onderwerpen die we gaan behandelen zijn communicatietheorie, 

persoonlijkheidspsychologie, conditionering (Pavlov, Skinner en sociale media) en 

gezondheidspsychologie. Spreken deze thema's je aan? Psychologie is de module waar je voor moet 

gaan!" 

 

  

 

Wie kan deelnemen?  
Alle leerlingen uit de 3e graad. 

 

 

Doel  
Op het einde van de module willen we dat elke deelnemer: 

• Psychologie als discipline kunnen kaderen binnen een breder 

maatschappelijk denken. 

• Theoretisch inzicht verwerven in de thema's en toepassen op eigen 

leefwereld. 

• Kritische reflectie op maatschappelijke tendensen vanuit een 

psychologisch denkkader. 
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MASTERCLASS MUZIEK 
 

Omschrijving 
Heb je zin om een muziekband uit te bouwen met een eigen stijl? Heb je reeds ervaring met muziek 
maken? Dan is deze module iets voor jou. 

Binnen deze module gaan we creatief aan de slag met het maken van je eigen muziek. We zoeken 
klanken en ritmes die bij elkaar passen en onderzoeken welke soorten arrangementen passend zijn 
voor een eigen compositie. We gaan dus vooral zelf melodieën componeren, leren improviseren en 
zelfs componeren vanuit improvisatie. 

Alle instrumenten zijn welkom. Wel is een minimale ervaring van 1 jaar vereist (muziekschool, door 
zelfstudie, privéles…). Je krijgt individuele begeleiding en oefeningen op je instrument. We werken 
aan samenspel, samenklank en zang. Zo bouwen we aan een concertprogramma waar je fier op mag 
zijn! 

 

 

Wie kan deelnemen?  
Alle leerlingen uit de 3e graad met een minimale ervaring van 1 jaar. 

 

Doel  
Op het einde van de module willen we dat elke deelnemer: 

• De leerlingen kunnen de basisprincipes van melodie/akkoorden en ritme 

toepassen.  

• De leerlingen kunnen eigen muzikale ideeën inbrengen en uitwisselen met 

anderen.  

• De leerlingen kunnen nauwkeurig en gedifferentieerd waarnemen en luisteren 

naar anderen. 

• De leerlingen kunnen doorwerken op een idee en tonen de bereidheid om diverse 

mogelijkheden en arrangementen te onderzoeken.  

• De leerlingen kunnen elkaars bijdrage en inbreng respecteren.   

 

 


