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Studieaanbod 4 & 5

Onze school 6 & 7

1 Latijn 8 & 9

1 Moderne vorming 10 & 11

2 Sport 12 & 13

2 STEM 14 & 15

2 Digital art & media 16 & 17

2 Latijn 18 & 19

2 Mens & maatschappij 20 & 21

2 Cultuur 22 & 23

2 Ondernemen 24 & 25

1 B 26 & 27

2 Decoratie / voeding verzorging 28 & 29

2 Kantoor & verkoop / voeding verzorging 30 & 31

Hoe leer ik op de beste manier? Hoe pak ik mijn huiswerk 
aan voor verschillende vakken?
De leerlingen ontdekken de voor hen meest geschikte 
studiemethode. Ze leren omgaan met het efficiënt 
plannen van taken en toetsen, ze leren verbanden leggen 
en krijgen handige tips om de examenperiode tot een 
goed einde te brengen.

Je zit in het tweede jaar en dan moet je een nieuwe 
studiekeuze maken. Tijdens de integratiedag ga je op 
onderzoek door verschillende studierichtingen en scholen. 
We zetten je talenten in en je maakt op basis hiervan een 
goede studiekeuze. Onze scholenbeurs zal je hier zeker 
bij helpen.

Je wordt vanaf dag één gescreend op taal. We gaan na 
of lezen een struikelblok is om effectief te studeren. In 
onze plusklassen word je bijgewerkt. Resultaat: er is geen 
enkele tekst die jij niet de baas kan.

Ben je sterk in een vak en je zoekt een extra uitdaging? Dan 
ben je bij ons aan het juiste adres. Voor wiskunde, Frans 
en Nederlands werken we met uitdiepingsleerstof waarin 
je jezelf kan vastbijten. Heb je nood aan extra leertijd? 
Dan kan je steeds terecht in onze plusklassen waar je 
onder begeleiding van de leercoach je kan bijwerken.

Leren Leren

inTegraTiedag

TaaLscreening

onderwijs op maaT

De geïntegreerde werkperiode maakt leren nog plezanter. 
We gaan een volledige week op stap en onderzoeken, 
beleven, proeven en experimenteren op verschillende 
plaatsen. In het eerste jaar draait alles rond talent: 
auditieve kunst, wetenschappen, sociale vaardigheden… 
In het tweede jaar trekken we de natuur in: biotoopstudie, 
vogelspotten, schattenjacht langs de zee…

Tijdens het jaar organiseert de school 
verschillende acties: Goodplanet 
actions, taalwedstrijden, 
Week van de Franse 
Film, Week van de 
Mobiliteit…

Sport is belangrijk, het is een basis voor een gezonde 
levensstijl. Met onze watersportdag kan je je voluit 
uitleven op het water: windsurfen, kajakken… We hebben 
ook aandacht voor teambuilding. Via verschillende 
spelwerkvormen leer je het belang van samenwerken. 

gwp

inHoUdsTafeL

exTra-mUros acTiviTeiTen

sporTdag
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Elk kind zo begeleiden dat het zijn vleugels optimaal kan 
uitslaan, nu en later, is ons doel.

• • •

Een dergelijke begeleiding beperkt zich niet tot het 
intellectuele. Kinderen opvoeden tot evenwichtige 
persoonlijkheden vraagt ook een ontwikkeling op 
sociaal, cultureel en sportief vlak.
Naast kennis en vaardigheden dient daarenboven de 
burgerschapszin van de leerling te worden gestimuleerd. 
De jongere verdraagzaamheid, respect voor mens en 
milieu, verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstandigheid, 
mondigheid en een blijvende leergierigheid bijbrengen, 
zijn waardevolle aandachtspunten.

• • •

Met verdieping- en verrijkingsoefeningen als een kind 
wat meer uitdaging aankan en herhalingsoefeningen 
voor kinderen die wat meer tijd nodig hebben, komen we 
aan de noden van elk kind tegemoet.
Zowel ouders als leerlingen kunnen tijdens het schooljaar 
alle leervorderingen van thuis uit mee opvolgen. Dit 
verloopt via een onlinepuntenboekje. Transparantie 
troef! Waar mogelijk wordt er gekozen voor interactieve 
werkvormen. Leren is immers geen monoloog. Leren is 
samen ontdekken, experimenteren en toepassen.

onZe scHooL
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Met computers en internet in alle klassen, modern 
onderzoeksmateriaal (voor het betere labowerk) en 
doordacht didactisch materiaal komen we hieraan 
tegemoet.

• • •

De Autonome Middenschool Bredene zet volop in op het 
maken van positieve studiekeuzes. Hier kies je niet in 
het eerste jaar, maar krijg je tal van uitdagende modules 
zoals economie, wetenschappen, sociale vakken en kunst. 
Op basis van je talenten maak je een keuze in het tweede 
jaar. 
Onze school biedt haar leerlingen vele plezierige en 
educatieve activiteiten: sportdagen, schooluitstappen, 
projectdagen, creatieve ateliers en geïntegreerde 
werkperiodes. inspanning en ontspanning gaan bij ons 
samen.

• • •

degelijke onderwijsstructuren, een deskundig 
leerkrachtenteam en een schoolbeleid waar samen 
afspraken maken en die consequent naleven, belangrijk 
wordt gevonden, zorgen ervoor dat de leerlingen zich in 
alle rust op de tweede graad kunnen voorbereiden. Ons 
hoofddoel is duidelijk: elk kind een sterke start geven 
om zijn verdere schoolloopbaan te optimaliseren.

6 infobrochure Middenschool Bredene
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Je moet geen bolleboos zijn om Latijn te studeren. 
Enige intelligentie en gezond verstand volstaan. Heb je 
belangstelling voor taal, geschiedenis, cultuur, verhalen...? 
Dan zal Latijn je niet teleurstellen.
Het enige wat je nodig hebt is een portie 
doorzettingsvermogen om je tanden te zetten in dit vak 
en er zal een boeiende wereld voor je opengaan.
De vraag die je misschien stelt: “Waarom moet ik Latijn 
volgen?”
Wel, het antwoord hierop is zeer duidelijk: een groot deel 
van de Nederlandse woorden is afgeleid van het Latijn. 
Als je Latijn studeert dan leer je gemakkelijker moeilijke 
woorden in onze taal begrijpen. Daarnaast komen zeer 
veel termen van het recht, de biologie en de geneeskunde 
uit het Latijn.
Ook heel wat andere talen zijn afkomstig van het Latijn. 
Wist je dat 80% van alle Spaanse, Italiaanse en Franse 
woorden een Latijnse oorsprong kennen? Ook in het 
Engels komt ongeveer de helft van de woorden uit het 
Latijn.
Door je te verdiepen in de Latijnse spraakkunst krijg je 
een beter zicht over hoe een taal is opgebouwd. Een 
mooie meenemer als je later andere talen wil leren.

Basisvorming
Levensbeschouwelijke vakken 2u

Aardrijkskunde 2u

Engels 2u

Frans 4u

Geschiedenis 1u

Lichamelijke opvoeding 2u

Muzikale opvoeding 1u

Natuurwetenschappen 1u

Nederlands 5u

Plastische opvoeding 1u

Wiskunde 5u

Techniek 2u

optie
Latijn 4u

Skillslab 1u

LessenTaBeL1 LaTijn
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 sKiLLsLaB
de leerlingen latijn gaan op basis van hun eigen interesses projecten aan. het gaat hier over verdieping.

onder begeleiding van een coach werken ze zelf onderwerpen uit.
We beogen hiermee het stimuleren en ontwikkelen van talenten.



10 infobrochure Middenschool Bredene

Internationaal onderzoek heeft uitgewezen dat een 
middenschool een cruciale rol speelt in de schoolloopbaan 
van een kind.
Een middenschool:
•	moet	aansluiten	op	het	basisonderwijs.
•	leert	de	leerlingen	de	juiste	studiekeuze	voor	later	maken.
De Autonome Middenschool Bredene zet - als eerste 
in de ruime regio - de resultaten van dit internationaal 
onderzoek in de praktijk.
In het eerste jaar secundair kies je met de optie ‘moderne 
vorming’ voor een verkenning van verschillende brede 
belangstellingsgebieden, ook wel modules genoemd. 
Op die manier sluiten we aan bij het basisonderwijs en 
kunnen de leerlingen ontdekken waar hun talenten liggen 
en die verder ontwikkelen.
Er worden 5 belangstellingsgebieden aangeboden:
•	Ondernemen;
•	STEM;
•	Cultuur;
•	Digital	art	&	media;
•	Mens	en	Maatschappij
 
In elke module gaan de leerlingen op zoek naar hun talent.
De leerlingen in de moderne vorming doorlopen alle 
modules. 
In het tweede jaar is er voor elk belangstellingsgebied een 
geschikte richting. Kortom... bij de moderne vorming ligt 
het accent op hun talent. 
Leerlingen die de optie ‘klassieke vorming’ kiezen hebben 
geen modules.

Basisvorming
Levensbeschouwelijke vakken 2u

Aardrijkskunde 2u

Engels 2u

Frans 4u

Geschiedenis 1u

Lichamelijke opvoeding 2u

Muzikale opvoeding 1u

Natuurwetenschappen 1u

Nederlands 5u

Plastische opvoeding 1u

Wiskunde 5u

Techniek 2u

optie
Onderzoek in de wereld van: 5u

• Ondernemen

• STEM

• Cultuur

• Digital art & media

• Mens en Maatschappij

LessenTaBeL1 moderne vorming

11



12 infobrochure Middenschool Bredene

De  richting Moderne wetenschappen bereidt je voor 
op verder studeren in het ASO. Kenmerkend voor alle 
studierichtingen in het ASO is dat er uitsluitend theoretische 
vakken gegeven worden. In het 2de jaar ligt het accent op 
talen (Nederlands, Frans, Engels) en wiskunde. Je krijgt 
zowel wetenschappelijk werk  als economie. Met de optie 
sport bereid je jezelf voor om de sportieve sector in te 
gaan. Misschien schuilt er in jou een sportleraar, kinesist, 
sportdokter, fitnesscoach… 

Basisvorming
Levensbeschouwelijke vakken 2u

Aardrijkskunde 1u

Engels 2u

Frans 3u

Geschiedenis 2u

Lichamelijke opvoeding 2u

Natuurwetenschappen 2u

Nederlands 5u

Plastische opvoeding 1u

Wiskunde 4u

Techniek 2u

optie
Economie 2u

Wetenschappelijk werk 2u

Sport 3u

LessenTaBeL2 sporT
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Droom jij ervan op Mars te wandelen of de Nobelprijs 
voor de natuurkunde te winnen? Wij maken van jou de 
volgende Frank De Winne of François Englert.
STEM verwijst naar kennisdomeinen op het gebied van 
wetenschappen (Science), technologie (Technology), 
techniek (Engineering) en wiskunde (Mathematics). 
Hiermee hopen we een antwoord te bieden op de 
groeiende vraag naar hoog opgeleide wetenschappers, 
ingenieurs en technici. STEM-beroepen zijn de beroepen 
van de toekomst!

Is STEM iets voor mij?
Heb je een grote interesse voor wetenschappen, wiskunde 
en technologie, en behaalde je in het zesde leerjaar zeer 
goede punten voor alle vakken?
Ben je geboeid door het oplossen van problemen in 
wiskunde en wetenschappen?
Kan je als geen ander creatieve oplossingen bedenken 
voor abstracte problemen?

DAN IS STEM IETS VOOR JOU!
Wat mag je verwachten?
Je leert zelfstandig problemen oplossen en gaat zelf op 
zoek naar de kennis en vaardigheden die nodig zijn om 
dit te doen.
Je ontwikkelt en bouwt een 3D-puzzel of een robot en 
schrijft zelf programma’s om je robot aan te sturen. 

Basisvorming
Levensbeschouwelijke vakken 2u

Aardrijkskunde 1u

Engels 2u

Frans 3u

Geschiedenis 2u

Lichamelijke opvoeding 2u

Natuurwetenschappen 2u

Nederlands 5u

Plastische opvoeding 1u

Wiskunde 4u

Techniek 2u

optie
Economie 2u

Wetenschappelijk werk 2u

STEM 3u

LessenTaBeL2 sTem
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Ben je gefascineerd door de wereld van 3D-animatie, 
gamedesign, fantasie-architectuur, design visualisatie, 
web-interactief design, film & entertainment? Bezit je een 
gezonde dosis doorzettingsvermogen, werklust, oog voor 
detail en afwerking?

In de richting multimedia leggen we basis voor jouw ICT- 
en designtalent. Tijdens verschillende modules exploreer 
je de wereld van de webdesigning, digitale fotografie 
en publishing en wordt je een  creatieve bedenker van 
virtuele werelden.

In het tweede jaar gaan we zeer initiërend te werk. 
De bedoeling is dat je leert werken met een aantal 
softwarepakketten en dat je basistermen binnen de 
multimediasector onder de knie krijgt. Je toekomst zit 
dan in richtingen die verder bouwen aan je design- en 
multimediaskills. 

Basisvorming
Levensbeschouwelijke vakken 2u

Aardrijkskunde 1u

Engels 2u

Frans 3u

Geschiedenis 2u

Lichamelijke opvoeding 2u

Natuurwetenschappen 2u

Nederlands 5u

Plastische opvoeding 1u

Wiskunde 4u

Techniek 2u

optie
Economie 2u

Wetenschappelijk werk 2u

Digital art & media 3u

LessenTaBeL2 digiTaL arT & media

17

nieuw vanaf 2016-2017
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De basisoptie Latijn is een voorbereiding op een keuze met 
Latijn uit het ASO-aanbod in de 2de graad. 
Latijn richt zich tot leerlingen met een grote belangstelling 
voor taal, cultuur en literatuur. De cursussen hebben een 
taalkundig en een cultuurhistorisch doel. Alhoewel Latijn 
nu een ‘dode’ taal is, heeft ze eeuwenlang onze cultuur 
beïnvloed. Romaanse talen als Italiaans, Frans, Spaans 
stammen rechtstreeks af van het Latijn.
Ook in het Nederlands en de taal van de wetenschap is 
de invloed van het Latijn niet weg te denken. De opleiding 
wil je zo vlug mogelijk in staat stellen zelfstandig Latijnse 
teksten te begrijpen. Hiertoe leer je:
• grammatica: onderwerp, werkwoord (persoonsvorm, tijd, 

vervoeging, …), soorten zinnen (vragend, onafhankelijk, 
afhankelijk, …), voorzetsel, voegwoord, naamval, …

• vocabularium: de meest gebruikte woorden, algemene 
principes van woordvorming, methode om een 
woordenlijst of woordenboek te raadplegen

• methodes om inhoudsvragen te beantwoorden en om 
zinnen in het Nederlands te vertalen. 

Op gebied van cultuur maak je kennis met de Romeinse 
beschaving (taal en letterkunde, kunst en cultuur, 
maatschappij en mentaliteit) en haar grote betekenis 
voor de hedendaagse (westerse) mens. Je krijgt een beter 
inzicht in je eigen cultuur en je kunt de westerse en niet-
westerse culturen beter vergelijken en begrijpen. Doorheen 
de teksten leer je:
• de leefwereld van de Romeinen en Grieken: huis, kleding, 

spelen, maatschappij, …
• de mythologie (goden, helden, …)
• algemene geografische gegevens
• grote periodes, belangrijke feiten en beroemde personages.

Basisvorming
Levensbeschouwelijke vakken 2u

Aardrijkskunde 1u

Engels 2u

Frans 3u

Geschiedenis 2u

Lichamelijke opvoeding 2u

Natuurwetenschappen 2u

Nederlands 5u

Plastische opvoeding 1u

Wiskunde 4u

Techniek 2u

Wetenschappelijk werk 2u

Latijn 4u

Skillslab 1u

LessenTaBeL2 LaTijn
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nieuw in de Autonome Middenschool Bredene
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De richting Mens & maatschappij richt zich tot leerlingen 
die sociaal voelend zijn en die hun sociale vaardigheden 
verder willen ontwikkelen.
Je bestudeert de ‘mens en zijn milieu’ en verneemt meer 
over de drie componenten van deze richting: de sociale, 
de technische en de algemeen vormende.

Voorbereiding op sociaal- en technische 
wetenschappen.

Basisvorming
Levensbeschouwelijke vakken 2u

Aardrijkskunde 1u

Engels 2u

Frans 3u

Geschiedenis 2u

Lichamelijke opvoeding 2u

Natuurwetenschappen 2u

Nederlands 5u

Plastische opvoeding 1u

Wiskunde 4u

Techniek 2u

optie
Muzikale opvoeding 1u

Plastische opvoeding 1u

Theorie gezinstechnieken 2u

Praktijk gezinstechnieken 4u

LessenTaBeL2 mens & maaTscHappij

21



22 infobrochure Middenschool Bredene

Tijdens het tweede jaar Cultuur verken je tijdens het 
‘cultuurproject’ verschillende vormen van kunst & 
expressie.
Je hebt talent voor Cultuur? Je overweegt kunstonderwijs 
te volgen in het tweede? Dan bereid deze optie je goed 
voor.

Basisvorming
Levensbeschouwelijke vakken 2u

Aardrijkskunde 1u

Engels 2u

Frans 3u

Geschiedenis 2u

Lichamelijke opvoeding 2u

Natuurwetenschappen 2u

Nederlands 5u

Plastische opvoeding 1u

Wiskunde 4u

Techniek 2u

optie
Economie 2u

Wetenschappelijk werk 2u

Cultuurproject 3u

LessenTaBeL2 cULTUUr
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Ondernemen, verkopen en geld. In de module Ondernemen 
ga je aan de slag met praktische opdrachten economie. 
Je wordt getest op organiseren, communicatie en 
economisch inzicht. De ideale voorbereiding!

Basisvorming
Levensbeschouwelijke vakken 2u

Aardrijkskunde 1u

Engels 2u

Frans 3u

Geschiedenis 2u

Lichamelijke opvoeding 2u

Natuurwetenschappen 2u

Nederlands 5u

Plastische opvoeding 1u

Wiskunde 4u

Techniek 2u

optie
Economie 2u

Wetenschappelijk werk 2u

Project Ondernemen 3u

LessenTaBeL2 ondernemen
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In 1B krijgen de leerlingen onderwijs op maat. Zij hebben 
nood aan herhaling van leerstof uit het basisonderwijs. Op 
een aangepast tempo krijgen zij ‘thematisch onderwijs’.
Thematisch onderwijs vertrekt vanuit een onderwerp, 
meestal een onderwerp dat hen aanspreekt. Op die 
manier worden verschillende reken- en taalvaardigheden 
opnieuw getraind. Binnen het onderwerp of thema is 
er naast taal en wiskunde ruimte voor geschiedenis, 
economie, aardrijkskunde en biologie.
Naast de basisopleiding   biedt de middenschool   
belangstellingsgebieden in 1B aan onder de vorm van 
‘Accent op Talent’. We doen een beroep op waar de 
leerling goed in is, waardoor het zelfvertrouwen stijgt en 
de leergierigheid wordt gestimuleerd.

De leerstof wordt aangepast en de leerlingen ontdekken 
waar hun talent ligt. Hier ligt de klemtoon vooral op ‘leren 
door te doen’.

projecT Beroepen (Talent@work)
In 1 OK gaan de leerlingen aan de slag met verschillende 
beroepen. Ze verkennen verschillende sectoren zoals zorg, 
kantoor, etalage,... om op die manier een gefundeerde 
studiekeuze te maken.

Basisvorming
Levensbeschouwelijke vakken 2u

Frans 2u

Lichamelijke opvoeding 2u

Muzikale opvoeding 1u

Plastische opvoeding 2u

Project algemene vakken 13u

Techniek 6u

Project Talent@work 4u

LessenTaBeL1 oK (= vroegere 1B, oriëntatieklas)
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Je maakt kennis met beroepen als decorbouwer, etalagist, 
schilder, standenbouwer, behanger, reclameontwerper, 
plaatser van vloer- en wandbekleding, meubelstoffeerder, 
drukker…
Samen met de klas werk je met verschillende materialen, 
leer je het juiste gereedschap correct gebruiken en goed 
onderhouden. In deze richting schotelen we je veel 
tekenen en werken met kleuren voor.

voeding verzorging
Je maakt kennis met beroepen waarbij je zorgt voor je 
medemens: kinderverzorgster, gezinshulp of hulp in de 
bejaarden- of gehandicaptensector. De aandacht gaat 
zowel naar lichamelijke verzorging, gezonde voeding als 
naar de leef- en woonomgeving.
Je leert hoe je moet omgaan met anderen en maakt 
kennis met de werking van en de zorg voor het totale 
lichaam.

nieUw!
Talent@work

We verkennen verschillende beroepen 
en gaan op bedrijfsbezoeken.

Basisvorming
Levensbeschouwelijke vakken 2u

Frans 2u

Lichamelijke opvoeding 3u

Project algemene vakken 8u

Plastische opvoeding 1u

Basisopties
Theorie decoratie 2u

Praktijk decoratie 6u

Theorie voeding 1u

Praktijk voeding 4u

Theorie verzorging 1u

Praktijk verzorging 2u

Talent@work 2.0 2u

LessenTaBeL2 decoraTie / voeding verZorging
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Deze richting  is de meest theoretische van alle 
beroepenvelden. Veel aandacht gaat naar het correct 
spreken en schrijven in het Nederlands en het 
Frans. Daarnaast oefen je in het klasseren, kopiëren, 
beantwoorden en doorverbinden van telefoons. Je krijgt 
de kans zelfstandig te werken met de computer. Zo leer 
je  blind typen en eenvoudige zakelijke brieven schrijven. 
Centraal wordt hier geleerd hoe je in een kantoorjob moet 
functioneren en leer je de knepen van het verkoopsvak.

voeding verzorging
Je maakt kennis met beroepen waarbij je zorgt voor je 
medemens: kinderverzorgster, gezinshulp of hulp in de 
bejaarden- of gehandicaptensector. De aandacht gaat 
zowel naar lichamelijke verzorging, gezonde voeding als 
naar de leef- en woonomgeving.
Je leert hoe je moet omgaan met anderen en maakt 
kennis met de werking van en de zorg voor het totale 
lichaam.

nieUw!
Talent@work

We verkennen verschillende beroepen 
en gaan op bedrijfsbezoeken.

Basisvorming
Levensbeschouwelijke vakken 2u

Frans 2u

Lichamelijke opvoeding 3u

Project algemene vakken 8u

Plastische opvoeding 1u

Basisopties
Dactylografie 3u

Handel 5u

Theorie voeding 1u

Praktijk voeding 4u

Theorie verzorging 1u

Praktijk verzorging 2u

Talent@work 2.0 2u

LessenTaBeL2 KanToor en verKoop / voeding verZorging
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