
 
 
 



 

 

 

Algemene Vorming – 27 lesuren 

Godsdienst 2u. 

Nederlands 4u. 

Frans 3u. 

Engels 1u. 

Wiskunde 4u. 

Geschiedenis 1u. 

Aardrijkskunde 2u. 

Natuurwetenschappen 2u. 

Mens en samenleving 2u. 

Muziek 1u. 

Beeld 1u. 

Techniek 2u. 

Lichamelijke opvoeding 2u. 
 

 Differentiatie – 5 lesuren 

 Keuze uit 2 pakketten  

 

 

Modern 
 

Project (1) 2u. 

Wiskunde PLUS (2) 1u. 

Moderne talen PLUS (2) 1u. 

Flex (3) 1u. 

 

 

Klassiek  

Latijn 4u. 

Flex (3) 1u. 

 

 

  

 
 

 

Elke leerling krijgt dezelfde brede algemene vorming. Daarnaast kies je voor “Modern” of  

“Klassiek”. Zo kan je je eigen talenten ontdekken en ontwikkelen. 

 
 
 

  Eerste leerjaar B                                                   
 

Algemene vorming – 27 lesuren 

Godsdienst 2u. 

Nederlands 4u. 

Frans 2u. 

Engels 1u. 

Wiskunde 4u. 

Natuur en ruimte 3u. 

Maatschappelijke vorming 3u. 

Muziek 1u. 

Beeld 1u. 

Techniek 4u. 

Lichamelijke opvoeding 2u. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Differentiatie – 5 lesuren 

 

Project (1) 2u. 

 

Techniek PLUS (4) 2u. 

 

 

Flex (3) 

 

 

 

1u. 

 

 

 

(1) Project: Tijdens deze twee lesuren zitten leerlingen van het eerste leerjaar A en het eerste 

leerjaar B samen. In een aantal projecten laten we je proeven van drie verschillende 

studiedomeinen: 
 

Maatschappij & 

Welzijn  
(gezondheid, voeding) 

STEM  

(wetenschappen, 

techniek) 

Economie & 

Organisatie  
(handel, ICT) 

 

(2) PLUS: Tijdens deze lesuren kan je je kennis en vaardigheden voor wiskunde, Nederlands 

en Frans verder ontwikkelen. Een groep leerkrachten zal je daarbij begeleiden. 
 

(3) Flex: Tijdens dit lesuur kan je je kennis en vaardigheden voor Frans, wiskunde, Nederlands 

of een ander vak verder ontwikkelen. Er is ook ruimte om te werken aan “Leren leren”, 

“Leren leven”, enz.… Ook hier staan leerkrachten klaar om je te begeleiden. 
 

(4) Techniek PLUS: Tijdens deze uren kan je volgens je eigen talenten en interesses dieper 

ingaan op de leerstof techniek uit de algemene vorming. 
 

Eerste leerjaar A                                                  



 

Tweede leerjaar A + basisopties     
 
 
 

Algemene vorming – 25 lesuren 

Godsdienst 2u. 

Nederlands 4u. 

Frans 3u. 

Engels 2u. 

Wiskunde 4u. 

Geschiedenis 2u. 

Aardrijkskunde 1u. 

Natuurwetenschappen 1u. 

Muziek 1u. 

Beeld 1u. 

Techniek 2u. 

Lichamelijke opvoeding 2u. 
 

 Differentiatie – 7 lesuren  

 Gemeenschappelijk deel  

 Frans PLUS 1u. 
 

Wiskunde PLUS 1u. 
 

Keuze uit 5 basisopties  
 

Economie & Organisatie 5u. 

 

STEM - Wetenschappen 5u. 

 

Latijn 5u. 

 

Moderne talen & Wetenschappen 5u. 

 

Maatschappij & Welzijn 5u. 

 

Elke leerling krijgt dezelfde brede algemene vorming. Daarnaast zijn er 7 lesuren differentiatie. 

Binnen de lesuren differentiatie krijgt iedereen één lesuur Frans PLUS en één lesuur wiskunde 

PLUS. Tijdens deze lesuren kan je je kennis en vaardigheden voor deze vakken verder 

ontwikkelen. 

Voor de overige vijf lesuren maak je een keuze uit één van de vijf basisopties die onze school 
aanbiedt.  

 
 
 
 
 

 

Algemene vorming – 20 lesuren 

Godsdienst 2u. 

Nederlands 3u. 

Frans 2u. 

Engels 1u. 

Wiskunde 3u. 

Natuur en ruimte 1u. 

Maatschappelijke vorming 2u. 

Muziek 1u. 

Beeld 1u. 

Techniek 2u. 

Lichamelijke opvoeding 2u. 

 

 Differentiatie – 12 lesuren  
 

Flex 2u. 

 Basisopties  
 

Economie & Organisatie 5u. 

 

Maatschappij & Welzijn 5u. 

 

 

 

 

 

Elke leerling krijgt dezelfde brede algemene vorming. Daarnaast zijn er 12 lesuren differentiatie.  
Binnen de lesuren differentiatie bieden we twee basisopties van telkens vijf lesuren aan: ‘Economie en 
Organisatie’ en ‘Maatschappij en Welzijn’.  

Verder krijg je twee lesuren Flex. Tijdens deze lesuren kan je je kennis en vaardigheden voor de 
verschillende vakken verder ontwikkelen onder begeleiding van je klassenleraar. Er is ook ruimte om te 
werken aan “Leren leren”, “Leren leven”, enz.…

Tweede leerjaar B + basisopties                    



                                  In onze school kom je thuis! 
 
 

een brede basisvorming als 
waarborg voor voortgezet 
onderwijs op jouw maat 

 

 
 
 

 
 

 
een aangename LEER- en 

LEEFSFEER op school met een 
fijne samenwerking tussen 
leerlingen en leerkrachten 

een vakbekwaam en 
bekommerd lerarenteam: 
 
ervaring ondersteund door 
enthousiasme, zorg voor 
leerlingen met leer- en socio- 

emotionele problemen

 

 
 

een zorgzame begeleiding 
bij studie- en zelfontplooiing 
met optimale kansen voor elke 
leerling(e) 

 

 
 
lift voor 
rolstoelgebruikers

 

 

een elektronische 
leeromgeving Smartschool, 
laptops voor de leerlingen, 

moderne audiovisuele 
leermiddelen (smartboard), 

ruime sportaccommodaties 
 

 

een gefundeerde aanzet tot een 
zelfgekozen studieloopbaan 

 

 

bibliotheek met uitleen- 
dienst van jeugdliteratuur

 

 
 

                   Welkom… je hoort erbij!  

 
 
 

  

Wens je in te schrijven in onze school? Super!  
 

Dit kan vanaf 1 maart 2023 via 
www.kolanden.be 

        Om organisatorische redenen liefst inschrijven voor 7 juli 2023 

 

  Wil je meer info of heb je hulp nodig, contacteer dan zeker het secretariaat van de school.

 
 

 
 

 

Middenschool Sint-Gertrudis       Bovenbouw Sint-Gertrudis 

Groenendael 2A        Molenberg 25 

3400 Landen         3400 Landen 

Tel: 011 88 35 02        Tel: 011 88 17 55 

e-mail: middenschool@kolanden.be      e-mail: bovenbouw@kolanden.be 

  www.kolanden.be www.kolanden.be 
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