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STUDIEAANBOD 
ANDERE JAREN 

 

Middenschool - eerste graad 
1ste leerjaar A 

2de leerjaar A 

Basisopties: 

STEM-wetenschappen  

Moderne Talen & Wetenschappen 
Klassieke Talen  

Economie & Organisatie 

 

Bovenbouw - tweede graad (4ASO) 
(voor schooljaar 2021-2022) 

Latijn 

Wetenschappen 

Economie 

 

Bovenbouw - derde graad 
Latijn – Wetenschappen  

Latijn – Wiskunde  

Wetenschappen – Wiskunde  

Moderne Talen – Wetenschappen 

Economie – Moderne Talen   

 

 

 

Nederkouter 112 

9000 Gent 

Tel. 09 265 70 60  www.ivgschool.be 

www.facebook.com/ivgschool  

Infoavond 30 maart 2021  
18u30 & 19u30  

 

Welkom! 
We werken vanuit de gedachte dat leerlingen zich 

veilig, geborgen, gewaardeerd en goed in hun vel 

moeten voelen om hun talenten te kunnen 

ontplooien.  

“Samen ontdekken, plezier maken, leren, groeien, 

grenzen verleggen, ondernemen, kritisch denken, 

.... Enthousiast bouwen aan een open, vrije wereld 

waarin iedereen zichzelf mag zijn.” 

Didactische hefbomen 

  

(Les)activiteiten, evaluaties, coaching, feedback, 

remediëring zijn geen doelen op zich, maar 

krachtige hefbomen in een permanente cyclus om 

zo veel mogelijk leerwinst te realiseren bij onze 

leerlingen.  

Een eigen laptop is nodig om efficiënt aan de 

sleutelcompetenties te kunnen werken en om de 

lespraktijk te ondersteunen. Inspelen op 

individuele noden, binnenklasdifferentiatie en 

WOYO+ worden zo kwaliteitsvol gerealiseerd.  

 

http://www.ivgschool.be/
http://www.facebook.com/ivgschool


 STUDIEAANBOD 3ASO 

Onze studierichtingen: 
• Latijn 
• Natuurwetenschappen  
• Economische wetenschappen  
• Moderne talen – NIEUW! . 
• Humane wetenschappen – NIEUW!  

Nieuwe eindtermen vanaf 1/09/2021 
Centraal stellen we: 

EIGENAARSCHAP in leren verhogen 
 

SAMENHANG in leren verhogen 

16 Sleutelcompetenties:  

 

 

Lessentabel in 3ASO 
 

IVG-uur (coaching) 1  

 

ACTIEF WERELDBURGERSCHAP 1  

Vrijzinnig-humanisme (NCZ) 2 

 

In elke richting 
Economische & financiële 

competenties 
1 

Ruimtelijk bewustzijn 1 

Nederlands * 4 

Frans * 3 

Engels * 3 

Lichamelijke opvoeding 2 

Historisch bewustzijn * 2 

Wiskunde * 4 

Exacte wetenschappen & 
technologie 

3 

 

WOYO+ (working on your own+): 6 uur 
1 lesuur van elk vak met een * 

Aandacht voor differentiatie, groei in 
autonomie, leren samenwerken in team 

 

Eigen aan de richting 

Latijn Natuurwet. Econ. Wetensch. 
Latijn * 4 

Wiskunde +1 

Exacte wet. & 
technol. * +4 
Wiskunde +1 

Economie * 4 
Wiskunde +1 

Moderne Talen Humane Wetenschappen 

Taalateliers * 3 
Duits 2 

Filosofie, kunst & cultuur 2 
Gedragswetenschappen & 

sociologie * 3 

 

 

 

Exploreme! 
Exploratie- en remediëringsweken 

1 week na de kerstvakantie + 1 week rond de 

paasvakantie 

Exploreren / Uitdiepen 
Tijdens deze week worden verschillende 

ontdekkende en/of uitdiepende activiteiten 

georganiseerd. Deze houden steeds verband met 

de 16 sleutelcompetenties en de daarbij horende 

doelen.  

 Remediëren   
Wie voor bepaalde leerinhouden een achterstand 

heeft opgebouwd, gaat tijdens deze week samen 

met de leerkrachten aan de slag om deze weg te 

werken.  

Teamteaching  
CLUSTERS 

Heel wat kennis, vaardigheden en attitudes vinden 

we terug bij verschillende vakken. Eenzelfde 

onderwerp kan dus vanuit verschillende disciplines 

worden benaderd. Door vakken te clusteren 

worden vakoverschrijdende, transversale en/of 

vakdoorbrekende activiteiten / (STEM-)projecten 

structureel mogelijk gemaakt.  

 

 


