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Je bent twaalf. Je leerde al veel van je ouders, je 
oma en opa, de juffen en meesters in de lagere 
school, de trainer van de sportclub, de leraar van de 
muziekschool, de leiding van de jeugdbeweging en 
wie weet van wie nog allemaal. 

Maar je wil nóg meer leren. Veel meer. Want je wil 
jezelf ontdekken, weten wie je bent en wat je echt 
graag doet. Weten waar je goed in bent en waar je 
wat harder je best voor moet doen. Je wil weten 
waar je echt blij van wordt. 
En wat je later wil worden.

Dat leer je allemaal tijdens jouw ontdekkingsreis 
doorheen de secundaire school.

In de WICO-scholen begeleiden we je op die reis 
met boeiende lessen, leerrijke projecten en niet 
te vergeten, uitdagende kompasklassen.

De wereld veroveren is niet niks, maar je zal zien, het 
zal je lukken. Jaar na jaar leer je je omgeving beter 
kennen en begrijpen. En vind je je eigen weg. Stap 
voor stap verover je zo de wereld van de natuur, 
de techniek, de talen, de wiskunde, het geld en de 
handel, de wereld van de  
kunsten enzovoort.

Voor de leraren van de WICO-scholen kom jij 
op de eerste plaats. Altijd. Ze zijn er voor jou en 
helpen je je persoonlijke talenten te ontdekken 
en te ontwikkelen. Samen met jou stippelen ze 
het pad uit zodat jij de wereld zal veroveren. Als 
artiest of als manager, als vakman of -vrouw of 
als digi-boy of -girl. Maar vooral: als jezelf.

Neem je kompas en vind je weg in onze scholen.

ONTDEK JEZELF
VEROVER DE WERELD



Voor elke leerling hebben wij 27 lesuren die wij basisvorming noemen. 
In de lagere school heb je al gemerkt wat jij nodig hebt om goed te leren. 
Je kunt bij ons uit 3 manieren van leren kiezen. 
Praat hierover met je ouders en je leraar van het 6e leerjaar. 
Zij zullen je graag helpen kiezen.

HOE LEER JIJ?

PRAKTISCH DOEN

Jij leert het best door te doen. Als wiskunde, 
Nederlands en Frans in de lagere school echt 
moeilijk waren dan kies je best voor deze 
manier van leren. Binnen ‘praktisch doen’ kan je 
leren op je eigen tempo en met extra steun.

THEORETISCH DENKEN

Jij bent een denker. Jij bent een leerling die 
nieuwe leerstof snel oppikt. Je houdt van extra 
uitdagingen bij het leren en je leertempo is 
hoog.

PRAKTISCH DENKEN

Jij houdt van denken en van 
doen. Je hebt voor een aantal 
vakken graag voldoende tijd 
want dan weet je dat het lukt. 
Binnen ‘praktisch denken’ is er 
tijd om extra te oefenen en te 
herhalen.



DE VAKKEN VAN HET 1e JAAR
ELKE WEEK HEB JE 32 LESUREN

Tijdens de basisvorming (27u) maak je kennis 
met de wereld van cultuur, economie, taal, 
wiskunde, wetenschappen, de samenleving … 
en zoveel meer.

“Bij WICO dagen we je in de eerste graad 
graag uit, maar staan we ook altijd klaar  
om je te ondersteunen.”

5 lesuren die WICO aanbiedt om je een extra 
kans te geven om je in vakken of domeinen te 
versterken, te verdiepen en/of te verbreden. In 
de lessentabel zie je wat wij jou aanbieden.

• Kompasklassen:  
2 of 3 uur in de vorm van verkennende 
projecten. Ontdek jouw interesses en 
mogelijkheden.  
De kompasklassen laten jou proeven van  
verdere studiedomeinen (verbreden). 

• Latijn: 
4uur - Je zult het taalsysteem van de oude 
Romeinen leren smaken en gaan rondneuzen 
in hun rijke cultuur (verdiepen). 

• Masterclass: 
1uur - Een extra intellectuele uitdaging, 
één lesuur per week waarin je gekende 
of nieuwe talenten kan ontdekken en 
ontwikkelen (verdiepen). 

• Plusuren: 
1 of 2 uur waar je geholpen wordt om een 
vlotte overgang te maken van het lager naar 
het secundair onderwijs. Je leert er plannen, 
organiseren …  
Voor de vakken Frans, Nederlands en 
wiskunde leer je zelfgestuurd werken met 
opdrachten op jouw niveau. Ben je helemaal 
mee met de leerstof? Dan krijg je hier extra 
uitdaging (verdiepen). Heb je bepaalde delen 
nog niet onder de knie? Dan krijg je hier 
extra uitleg (versterken).

In elk vak helpt de leraar je de basisdoelen 
te bereiken. Wanneer dat goed lukt kan je je 
verdiepen en verbreden. Wanneer het niet goed 
lukt, helpen we je versterken.

• Versterken: 
Voor leerlingen die meer uitleg, herhaling 
of meer oefening nodig hebben om de 
basisdoelen onder de knie te krijgen. 

• Verdiepen: 
Voor leerlingen die extra leerstof, 
extra uitdagingen of een hogere 
moeilijkheidsgraad aan kunnen. 

• Verbreden: 
Om leerlingen de kans te geven om meer 
inzicht te krijgen in hun interesses met het 
oog op een verdere studiekeuze.
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Kompasklas 2u
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ICT 1u

THEORETISCH DENKEN (1A)

BASISVORMING KEUZE

OF

27u 5u

BASISVORMING
kompasklas         Latijn          masterclass          plusuur          

KEUZE

KOMPASKLASSEN:

* in Hamont geïntegreerd in plus-uren
** in Lommel en Pelt

Aardrijkskunde 2u

Beeld (Hamont) 1u (2u)

Engels 1u

Frans 3u

Geschiedenis 1u

Godsdienst 2u

LO 2u

Mens & Samenleving 2u

Muziek (Hamont) 1u (0u)

Natuurwetenschappen 2u

Nederlands 4u

Techniek 2u

Wiskunde 4u

Latijn 4u

Masterclass/ICT* (Hamont) 1u

ICT in de vakken**
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Aardrijkskunde 2u

Beeld (Hamont) 1u (2u)

Engels 1u

Frans 3u

Geschiedenis 1u

Godsdienst 2u

LO 2u

Mens & Samenleving 2u

Muziek (Hamont) 1u (0u)

Natuurwetenschappen 2u

Nederlands 4u

Techniek 2u

Wiskunde 4u

Kompasklas 2u

Plusuur 2u

ICT 1u

PRAKTISCH DENKEN (1A)

BASISVORMING KEUZE27u 5u

BASISVORMING
kompasklas         plusuur

KEUZE

KOMPASKLASSEN:  

H
am

ont

Lom
m

el

Junior

Kunst & Creatie

STEM

Gezondheid & Voeding

Taalbeleving

Ondernemen

Welzijn & Wellness

Sport 1

Sport 2

Wetenschappen



Beeld (Hamont) 1u (2u)

Engels 1u

Frans 2u

Godsdienst 2u

LO 2u

Maatschappelijke vorming 3u

Muziek (Hamont) 1u (0u)

Natuur en ruimte 3u

Nederlands 4u

Techniek 4u

Wiskunde 4u

Kompasklas 3u

Plusuur 1u

ICT 1u

PRAKTISCH DOEN (1B)

BASISVORMING KEUZE27u 5u

BASISVORMING OP MAAT
kompasklas         plusuur

KEUZE

H
am

ont

Lom
m

el

Junior

Kunst & Creatie - Gezondheid & Voeding - Ondernemen

STEM - Sport - Ondernemen

Kunst & Creatie - Gezondheid & Voeding - Sport

STEM - STEM - STEM

Kunst & Creatie - STEM - Sport

MOGELIJKE COMBINATIES
 KOMPASKLASSEN:



Een kompasklas helpt jou je talenten 

en interesses ontdekken.



KOMPASKLASSEN

GEZONDHEID & VOEDING 
Goed en gezond in je vel zitten

Wist je dat hetgeen je eet enorm veel invloed 
heeft op je gezondheid? In deze kompasklas ga 
je aan de slag in de keuken. Je ontdekt of koken 
en bezig zijn met voeding iets voor jou is. Je 
leert allerlei interessante dingen over voeding, 
beweging en persoonlijke hygiëne. Ook kijken 
we kritisch naar hypes en sociale media, want 
ook die hebben invloed op je gezondheid.

TAALBELEVING
Talent voor Taal

Taal bestaat uit klanken, woorden en gebaren 
waarmee je gedachten en gevoelens uitdrukt. 
Taal is een communicatiemiddel om mensen en 
verschillende culturen met elkaar te verbinden. 
Bezig zijn met taal verruimt je blik op de wereld. 
Schrijf je graag? Houd je van poëzie? Word je 
geboeid door taal? Dan zit jij in deze kompasklas 
helemaal op je plaats!

KUNST & CREATIE
Laat je creativiteit de vrije loop

Kunst creëren doe je met je handen, je stem, 
je lichaam, je fantasie, een fototoestel, een 
computer … Wat zijn er veel mogelijkheden. 
Kriebelt het bij jou om te tekenen, te schilderen, 
te boetseren, te filmen of te fotograferen? Ben 
jij een creatieve duizendpoot die niet houdt van 
stilzitten? Geef vorm aan jouw originele ideeën 
en toon ons welke kunstenaarstalenten jij in 
huis hebt. 

STEM
Zet je onder stoom

Ben jij ook zo nieuwsgierig naar hoe machines 
en apparaten werken? En zit je zelf graag te 
sleutelen, te timmeren of elektronica in elkaar 
te zetten? Je gebruikt hiervoor 3D-printing, 
lasertechnieken, hout, elektriciteit, metaal en 
kunststof. Zo ontdek jij de boeiende wereld van 
STEM.



SPORT 
Actief en vol energie

Heb jij de sportmicrobe helemaal te pakken? 
Leef je graag gezond en zet je ook anderen 
aan tot gezond leven en bewegen? Dan is 
deze kompasklas jouw thuis. Maak kennis met 
verschillende uitdagende sporten en spelen zowel 
binnen als buiten. Een topsporter hoef je zeker 
niet te zijn. Ontdek jouw sportieve interesses 
en talenten en word een coach, doorzetter, 
motivator, teamplayer en een winnaar!

ONDERNEMEN  
Word een echte zakenman of zakenvrouw 

Iedereen is een beetje ondernemer. We maken 
graag iets waar we fier op zijn. In deze kompasklas 
ontmoet je ondernemers die met passie over hun 
beroep en onderneming komen vertellen. Ook 
nemen we een kijkje op de werkvloer. Wie doet 
wat in een bedrijf? Hoe maakt het winst? En aan 
welk goed doel ga jij straks je winst schenken? Je 
gaat zelf aan de slag met een eigen project waarin 
je een specifieke rol opneemt. Zo ontdek je dat 
de combinatie van durf, plezier en passie mooie 
resultaten oplevert. Ondernemen kan dus een 
hele verrijking zijn voor je jonge leven!

WETENSCHAPPEN
Willen weten en begrijpen

Ben jij van nature een curiezeneus? Wil jij 
weten of je mieren een trucje kunt leren? 
En hoe een wolk ontstaat? Weet jij wat 
een chemisch verschijnsel is en heb jij je 
altijd afgevraagd waarom wielen rond zijn? 
Kortom, zoek jij antwoorden op deze en 
andere wetenschappelijke vragen? Dan is de 
kompasklas Wetenschappen echt jouw ding!

WELZIJN & WELLNESS
Voel je ‘wauw’

Je welzijn is een gevoel van welbevinden. 
Sommigen noemen het geluk. Als het in orde 
is met je welzijn dan gaat het goed met je op 
lichamelijk, mentaal en sociaal vlak. Natuurlijk 
ben je niet altijd ‘happy’. In deze kompasklas 
hebben we daar extra aandacht voor. Hoe 
leef je op een gezonde en bewuste manier? 
Hoe ga je het best om met stress? Hoe vind 
je een gezonde balans tussen ontspannen en 
inspannen? Door een fijne afwisseling van 
theorie en praktijk ontdek je hoe jij gezond en 
gebalanceerd kan leven.



Dit is jouw kompasklas waarin je tijdens 4 
lesuren per week de oude Romeinen beter zal 
leren kennen.

Je neust rond in hun rijke cultuur. Je maakt 
kennis met taal in al haar facetten: analyse, 
structuur, nuance, tekstbegrip, argumentatie, 
communicatie en zoveel meer. Het vak Latijn 
neemt je mee op een tijdreis doorheen eeuwen 
van de menselijke geschiedenis. Veel aandacht 
is er voor de klassieke oudheid waardoor je 
het verleden en ook het heden beter gaat 
begrijpen.

LATIJN
OEROUD EN TOCH SPRINGLEVEND



MASTERCLASSES

MASTERCLASS KLIMAAT, 
DUURZAAMHEID & OMGEVING
Word een klimaattopper 

Welke gevolgen heeft de stijging van de 
zeespiegel voor mens en dier? Helpen 
klimaatmarsen om het klimaatprobleem aan te 
pakken? Hoe groen is een elektrische wagen? In 
deze masterclass stellen we onderzoeksvragen 
en zoeken we mee naar oplossingen om de 
toekomst van onze blauwe planeet veilig  
te stellen.

Alle beetjes helpen: verkleinen we onze 
ecologische voetafdruk door minder vlees te 
eten? Statiegeld op drankverpakkingen of niet? 
Hier combineer je je kennis  
van aardrijkskunde, geschiedenis, 
natuurwetenschappen en economie  
om sterke oplossingen te zoeken.  

Ga jij de uitdaging aan?  

MASTERCLASS HELLAS:  
TAAL & MYTHEN
Word een Hellas-topper 

Hoe probeerden de Grieken vroeger de wereld 
om hen heen te begrijpen? Dat ontdek je door 
bezig te zijn met taal en de verhalen te leren 
kennen die de mensen toen vertelden. Verhalen 
over goden en halfgoden. Boeiende verhalen 
die nu nog leven in onze taal.  
In de vorm van een verhaal, maar ook als een 
woord of uitdrukking. Namen als Homerus, 
Narcissus, Achilles, de doos van Pandora, Paris, 
Odysseus, Aphrodite. Je hebt er vast wel eens 
van gehoord.  
Nu leer je ook het verhaal achter deze namen 
kennen. Kom je mee luisteren en ontdekken?



MASTERCLASS FILOSOFEREN
Word een wereldwijze topper

In de masterclass Filosoferen zoek je samen met 
anderen antwoorden op de vragen: ‘Wie ben 
ik?’, ‘Waar komt de wereld vandaan?’, ‘Is er leven 
na de dood?’. We laten ons inspireren door 
grote denkers zoals de Griekse natuurfilosofen 
Plato en Socrates en meer modernere filosofen 
zoals Freud en Sartre. Ook gaan we zelf aan 
de slag met logisch en creatief denken en 
redeneren. Op deze manier proberen we 
de werkelijkheid te begrijpen, ook als de 
wetenschap nog geen antwoord heeft.

MASTERCLASS CODING 
Word een digi-topper

Programmeren, misschien besef je het niet zo, 
maar je komt het dagelijks tegen in je leven. 
Denk maar aan  de apparaten, websites, games, 
apps of robots die je gebruikt. Wat zou je ervan 
denken als je zélf aan de slag gaat met die 
digitale technologie? Geweldig toch! Zie je het 
al voor je? Je bouwt een intelligent apparaat, 
stuurt een robot aan of ontwikkelt een leuke 
game. Klaar om erin te vliegen? Mooi, kom 
programmeren en leer problemen oplossen met 
creatief en logisch denken, in 3D. 



MASTERCLASS DA VINCI 
Word een 2D- en 3D-topper

Ken je Leonardo Da Vinci? Hij was humanist, 
wiskundige, natuurkundige en architect. Deze 
‘multitasker avant la lettre’ leefde tussen 1452 
en 1519. Als geen ander legde hij verbanden 
tussen de verschillende wetenschappelijke 
disciplines. In de masterclass Da Vinci laten we 
ons inspireren door het werk ‘The Vitruvian 
Man’ van Da Vinci. Dit werk is een vertrekpunt 
om de boeiende wereld van 2D en 3D te 
ontdekken. We maken het allemaal heel 
concreet door met programma’s zoals SketchUp, 
VectorWorks en GeoGebra aan de slag te gaan. 
Verruim je ruimtelijk inzicht van 2D naar 3D en 
kom naar de masterclass Da Vinci. 

MASTERCLASS ENGINEERING
Word een ingenieur-topper

Heb jij ingenieursbloed in je aderen stromen? 
Dan vind je het vast supertof om machines, 
apparaten en systemen te bedenken en te 
bouwen die ons dagelijks leven een stuk 
makkelijker maken. In deze masterclass verdiep 
je je in de wereld van het 3D-printen, ga je 
laser snijden en tekenen met een professioneel 
3D tekenprogramma. En wat dacht je van het 
creëren van slimme en creatieve objecten die 
je programmeert met Arduino? Zeg jij telkens 
ja? Dan is deze masterclass je op het lijf 
geschreven.



MASTERCLASS ACTUA 
Word een actua-topper

Pffff, het nieuws... Dat is toch helemaal 
niet interessant! Of toch wel? Tijdens actua 
bekijken we wat er die week in het nieuws 
was en geloof het of niet : daar zit altijd wel 
iets tussen om over te discussiëren of om wat 
dieper op in te gaan. We tuimelen van het ene 
onderwerp in het andere. Kan onze telefoon 
horen wat we zeggen en krijgen we zo reclame 
op maat binnen? Hoe betrouwbaar zijn Siri en 
Alexa? Hoe herken je fake news? Hoe vorm 
je ergens een mening over? Wie bepaalt wat 
nieuws is en hoe gaat dat dan? 
News is the beginning of history! 
Kom jij mee geschiedenis schrijven? 

MASTERCLASS SPAANS
Word een Spaanse topper

Hola!
Spaans is niet alleen de taal van Spanje. Ook in 
Zuid- en Midden-Amerika spreken de inwoners 
Spaans. Reden genoeg om kennis te maken met 
deze wereldtaal.
Tijdens de lessen nemen we je mee op reis naar 
de Spaans-sprekende landen. Je leert praten 
over jezelf, je familie, je hobby’s, de weg vragen, 
de klok lezen, hoe je een drankjee of een hapje 
kan bestellen en nog zoveel meer.
Bienvenido!



DE VAKKEN VAN HET 2E JAAR
ELKE WEEK HEB JE 32 LESUREN. DAT BETEKENT:

Voor de A-stroom 25 lesuren, voor de 
B-stroom 20 lesuren basisvorming, waarin 
je kennis maakt met cultuur, economie, taal, 
wiskunde, wetenschappen, de maatschappij en 
nog zoveel meer.

“Bij WICO dagen we je in de eerste graad 
graag uit, maar staan we ook altijd klaar om je 
te ondersteunen.”

7 lesuren keuze in de A-stroom en 12 lesuren 
in de B-stroom die de school vrij kan invullen. 
In de lessentabel zie je wat wij jou aanbieden uit  
volgend lijstje:

• Basisoptie:  
5 lesuren waarin je kan proeven van de 
studiedomeinen van de tweede graad. 

• Plusuren: 
extra lesuren (1 of 2 per week) Frans, 
wiskunde of Nederlands waarin je op 
maat wordt uitgedaagd of remediërende 
opdrachten krijgt (versterken en verdiepen). 

• Masterclass: 
een extra intellectuele uitdaging - één lesuur 
per week waarin je gekende of nieuwe 
talenten kan ontdekken en ontwikkelen 
(verdiepen en verbreden).

Onder begeleiding van de leraar werk je verder 
aan de basisdoelen voor elk vak. Je kan hier 
versterken, verdiepen en/of verbreden.

• Versterken: 
Voor leerlingen die meer uitleg, herhaling 
of meer oefening nodig hebben om de 
basisdoelen onder de knie te krijgen.  

• Verdiepen: 
Voor leerlingen die extra leerstof, 
extra uitdagingen of een hogere 
moeilijkheidsgraad aankunnen  

• Verbreden: 
Om leerlingen de kans te geven om meer 
inzicht te krijgen in hun interesses met het 
oog op een verdere studiekeuze



Aardrijkskunde 1u

Beeld (Hamont) 1u (0u)

Engels 2u

Frans 3u

Geschiedenis 2u

Godsdienst 2u

LO 2u

Muziek (Hamont) 1u (2u)

Natuurwetenschappen 1u

Nederlands 4u

Techniek 2u

Wiskunde 4u

Economie & Organisatie

Kunst & Creatie

Klassieke talen - Latijn

Maatschappij & Welzijn

Moderne talen - wetenschappen

STEM-wetenschappen

PLUSUUR 1u

MASTERCLASS 1u

KLASSIEKE TALEN  
LATIJN/GRIEKS 7u

BASISVORMING KEUZE

BASISOPTIES

OF

25u 7u

5u
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Coding 1

Coding 2*

Filosoferen

Hellas

Duurzaamheid

Engineering 1 

Engineering 2*

Spaans

Actua

Sport

Wetenschappen
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Junior

Economie & Organisatie

Freinet

Kunst & Creatie

Klassieke talen - Latijn

Klassieke talen -  
Latijn/Grieks

Maatschappij & Welzijn

Moderne talen - 
wetenschappen

STEM-wetenschappen

THEORETISCH DENKEN (2A)

BASISVORMING
basisoptie          masterclass          plusuur          

KEUZE

BASISOPTIES:  MASTERCLASS:  

* Om deze masterclass te kunnen volgen moet je in het eerste jaar deze ook gevolgd hebben.



Economie & Organisatie

Kunst & Creatie

Maatschappij & Welzijn

STEM-technieken

PLUSUUR 2u

KEUZE 7u

Aardrijkskunde 1u

Beeld (Hamont) 1u (0u)

Engels 2u

Frans 3u

Geschiedenis 2u

Godsdienst 2u

LO 2u

Muziek (Hamont) 1u (2u)

Natuurwetenschappen 1u

Nederlands 4u

Techniek 2u

Wiskunde 4u

BASISVORMING 25u

PRAKTISCH DENKEN (2A)

BASISVORMING
basisoptie         plusuur

KEUZE

H
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Junior

Economie & Organisatie

Kunst & Creatie

Maatschappij & Welzijn

STEM-technieken

Freinet

BASISOPTIES:  

BASISOPTIES 5u



Beeld (Hamont) 1u (0u)

Engels 2u

Frans 2u

Godsdienst 2u

LO 2u

Maatschappelijke vorming 2u

Muziek (Hamont) 1u (2u)

Natuur en ruimte 1u

Nederlands 3u

Techniek 2u

Wiskunde 3u

BASISVORMING 21u

Economie & Organisatie

Kunst & Creatie

Maatschappij & Welzijn

STEM-technieken

PLUSUUR 1U

KEUZE 11u

PRAKTISCH DOEN (2B)

BASISVORMING
basisoptie         plusuur

KEUZE
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STEM-technieken - STEM-technieken

Maatschappij & Welzijn - Kunst & Creatie

Economie & Organisatie - Maatschappij & Welzijn

Kunst & Creatie - STEM-technieken

Economie & Organisatie - Kunst & Creatie

Economie & Organisatie - Maatschappij & Welzijn - STEM-technieken

MOGELIJKE COMBINATIES
BASISOPTIES:

BASISOPTIES 11u



WICO wil jou de kans bieden om je kompas 
naar de bovenbouw scherp te stellen. 
WICO investeert hiervoor in een waaier 
van basisopties om de domeinen van de 
bovenbouw te verkennen.

Je keuze voor een basisoptie moet niet 
aansluiten op een kompasklas of een 
masterclass van het eerste jaar. Alleen voor 
de basisoptie klassieke talen (Latijn of Latijn/
Grieks) moet je in het eerste jaar Latijn gevolgd 
hebben en ook geslaagd zijn voor dit vak.

Alle basisopties hebben dezelfde 
gemeenschappelijke doelen: onderzoeken, 
digitale vaardigheden functioneel toepassen, 
sociale en communicatieve vaardigheden 
inzetten en het correct leren gebruiken van 
vakterminologie.

In de basisopties van Praktisch Doen zal er 
meer tijd gaan naar praktijkoefeningen en 
uitvoerende opdrachten.

De keuze van de basisoptie vormt geen 
beperking voor een keuze in de tweede graad.

BASISOPTIES



ECONOMIE & ORGANISATIE

Weet je hoe je prijsbewust de beste keuze 
kan maken als je bijvoorbeeld een gsm koopt? 
Wil je graag een heldere kijk op misleidende 
reclameboodschappen? Wil je weten hoe je 
een succesvolle ondernemer kan worden? Ben 
je nieuwsgierig naar goede tips om geld uit te 
sparen? Dan is economie & organisatie iets voor 
jou!

FREINET

Vind je het boeiend om te leren door zelf te 
ontdekken? Werk jij graag samen met anderen? 
In de basisoptie Freinet bepaalt de leraar niet 
eenzijdig wat er geleerd moet worden, maar 
de groep en de leraar plannen in coöperatief/
democratisch overleg het werk. Tijdens het 
forum, een gesprek met alle leerlingen en de 
leraar, plannen we de werktijd, de stille tijd en 
de projecten. Werk jij graag samen en deel jij 
graag jouw leerervaringen met de groep? Dan is 
Freinet een goede keuze voor jou! 

KLASSIEKE TALEN

Stokoud, maar nog steeds springlevend. 
Klassieke talen verhogen je inzicht in taal 
en teksten en verrijken je culturele en talige 
kennis. Is je interesse voor het ontdekken van 
oude culturen alleen maar groter geworden 
na het eerste jaar? Ben je benieuwd naar de 
nieuwe woorden en naar de uitdagingen in 
de grammatica? Schrik je er niet van terug 
om studie-inspanningen te leveren? Dan is de 
basisoptie Latijn wellicht iets voor jou.
Ben je ook geïnteresseerd in het Oude 
Griekenland? Wil je meer weten over hun 
taal, hun cultuur? Je kan Latijn ook kiezen in 
combinatie met Grieks. De masterclass en het 
plusuur wordt dan ingevuld met deze tweede 
boeiende klassieke taal.



STEM-WETENSCHAPPEN

Ben je sterk in wetenschappen en wiskunde, 
heb je interesse voor techniek en engineering? 
Ga je graag op zoek naar een wetenschappelijke 
verklaring? Probleemoplossend denken klinkt 
als een uitdaging? Droom je ervan om ingenieur, 
programmeur, wetenschapper of technicus te 
worden? Dan wil je ongetwijfeld weten wat 
de basisoptie STEM allemaal voor jou in petto 
heeft.

STEM-TECHNIEKEN

Heb je feeling voor techniek? Vind je het 
interessant om te weten hoe toestellen werken? 
Vind je het fascinerend om op basis van 
technische en wiskundige inzichten knappe 
toestellen in elkaar te steken? Hou je ervan 
de handen uit de mouwen te steken om aan 
de slag te gaan met verschillende materialen? 
Sta dan even stil bij wat de basisoptie STEM-
technieken voor jou kan betekenen.

KUNST & CREATIE

Wil jij je creatieve en artistieke vaardigheden
ontdekken? Wil je jezelf leren uiten in
expressievormen zoals beeld, muziek, beweging,
media en woord? Heb je bewondering voor 
kunst en de werken van kunstenaars? Durf 
je zelf je artistieke grenzen verleggen? Ga je 
graag aan de slag met creatieve opdrachten, 
individueel of in groep? In de basisoptie Kunst & 
creatie worden jouw talenten in de verf gezet!



MAATSCHAPPIJ & WELZIJN

Wil je weten hoe je festivalgangers kan 
aanzetten om milieuvriendelijk te feesten? Ben 
je nieuwsgierig naar de effecten van social 
media op je eigen gezondheid? Heb je interesse 
voor vakken zoals psychologie, sociologie, 
pedagogie en biologie? Droom je er misschien al 
van om psycholoog te worden?
Wil je leren hoe je best omgaat met ruzies?

Maatschappij & Welzijn is alvast een keuze 
waarin je je persoonlijke vaardigheden verder kan 
ontwikkelen en je blik op de wereld verruimt.

MODERNE TALEN  
& WETENSCHAPPEN

Wil je vaardiger worden in verschillende talen, 
verbanden tussen talen onderzoeken, van taal 
genieten, de beeldende kracht van taal en 
literatuur beleven en er creatief mee aan de slag 
gaan? Ben je nieuwsgierig naar andere culturen 
en hun gewoontes?  

En onderzoek je graag natuurwetenschappelijke 
verschijnselen? Wil je proefondervindelijk meer 
weten over biologie, fysica, chemie en de relatie 
met de dagdagelijkse realiteit?

De basisoptie Moderne talen & Wetenschappen 
biedt leerlingen met een brede interesse 
de mogelijkheid om zowel in talen als in 
wetenschappen verwondering, kritische zin en 
creativiteit na te streven.



Vanaf de tweede graad kies je voor een studie-
domein. Binnen elk domein zijn er drie indelingen. 
Het doel van elk van deze is om je gericht voor 
te bereiden op hetgeen je na het secundair 
onderwijs wil doen. De arbeidsmarktgerichte 
finaliteit bereidt voor om een vlotte start te 
kunnen maken in het werkveld. Kies je voor een 
dubbele finaliteit dan zal je na het middelbaar ook 
onmiddellijk kunnen gaan werken, maar ben je 
bovendien ook voorbereid om hogere studies te 
doen. Ga je voor de finaliteit doorstroom, dan ben 
je sowieso van plan om verder te studeren na het 
secundair onderwijs.

WAT NA HET 
2E JAAR?

THEORETISCH DENKEN PRAKTISCH DENKEN PRAKTISCH DOEN

FINALITEIT 
DOORSTROOM

DUBBELE 
FINALITEIT

FINALITEIT
ARBEITSMARKT

Voorbereiding op 
studeren of arbeidsmarkt

Voorbereiding op 
arbeidsmarkt

Voorbereiding op 
hogere studies

domein-
overschrijdend

domein-
gebonden

Zeer  
algemene 
vorming,  
voorbereiding 
om te  
studeren in 
allerlei 
domeinen

Algemene 
vorming die 
voorbereidt 
om te 
studeren 
binnen het 
domein

Vrij specifieke vorming 
binnen het domein. 
Studeren binnen  
het domein of werken binnen 
het domein.

Zeer specifieke vorming om te 
gaan werken binnen het vak.

1STE GRAAD

BOVENBOUW



Finaliteit doorstoom

Je bereidt je voor op verdere studies. Wil je 
je zo breed mogelijk ontplooien en hou je, 
ook in de vakken van de algemene vorming, 
van pittige uitdagingen, dan kies je voor een 
domeinoverschrijdende richting. Ben je gebeten 
door een bepaald domein en wil je je vooral 
toeleggen op kennis die binnen dat domein van 
belang is, dan kies je voor een domeingebonden 
richting.

FINALITEIT DOORSTROOM (D)*

Domein-
overschrijdend
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Domein-
gebonden
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Economie & 
Organisatie

Economische 
wetenschappen 

Bedrijfsweten-
schappen 

Kunst & Creatie Architecturale 
en beeldende 
vorming 

Maatschappij & 
Welzijn

Humane 
wetenschappen

Maatschappij en  
welzijns-
wetenschappen 

STEM Natuur-
wetenschappen 

• Technologische 
wetenschappen 

• Bio-technische 
wetenschappen

Taal & Cultuur • Grieks-Latijn 
• Latijn 
• Moderne talen

Aanbod 
binnen WICO

* Sommige van deze richtingen zijn onder voorbehoud.



Dubbele finaliteit

Je houdt van denken en doen. Je wil 
specialiseren in beroepscompetenties en een 
behoorlijke theoretische kennis opbouwen. 
Dat kan in de dubbele finaliteit die zowel 
voorbereidt op de arbeidsmarkt als op verder 
studeren. Deze finaliteit sluit best aan bij een 
professionele bacheloropleiding.

* Sommige van deze richtingen zijn onder voorbehoud.

DUBBELE 
FINALITEIT (D/A)*
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Economie & 
Organisatie

Bedrijf & organisatie 

Kunst & Creatie Architecturale en  
beeldende kunst 

Maatschappij & 
Welzijn

Maatschappij en welzijn 

STEM • Elektromechanische 
technieken  

• Elektrotechnieken 
• Houttechnieken 
• Mechanische  

technieken
• Voertuigtechnieken  
• Biotechnieken 

Taal & Cultuur Taal en communicatie 

Aanbod 
binnen WICO



Finaliteit arbeidsmarkt

Je bent vooral een doener. In deze finaliteit 
is er aandacht voor algemene vorming en 
beroepsgerichte vorming binnen een domein. 
Zo ben je goed voorbereid op de moderne 
arbeidsmarkt.

FINALITEIT
ARBEIDSMARKT (A)*
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Economie & 
Organisatie

Organisatie & 
logistiek 

Kunst & Creatie Decor & etalage 

Maatschappij & Welzijn Zorg en welzijn 

STEM • Mechanica (T) 
• Elektriciteit (T) 
• Hout (T)

Taal & Cultuur Onthaal en recreatie 

Aanbod 
binnen WICO

* Sommige van deze richtingen zijn onder voorbehoud.



www.wico.be

INSCHRIJVINGEN EERSTE GRAAD
Vanaf 1 maart online via www.wico.be
Indien de corona-maatregelen het toelaten, zullen de 
campussen open zijn voor inschrijvingen op: 

6 juni en 7 juni 17.00–20.00 u. 

vanaf 1 juli t.e.m. 9 juli 9.00–12.00 u. en 13.00-16.00 u. 

6 juli 16.00-19.00 u. extra inschrijvingsavond 

vanaf 16 augustus 9.00-12.00 u. en 13.00-16.00 u. 

Voor al deze info- en inschrijvingsmomenten wordt tijdig 
bekend gemaakt op welke manier dit kan plaatsvinden. Volg 
ons hiervoor op Facebook, Instagram of de website.

CONTACTGEGEVENS
WICO campus Hamont
Collegestraat 27, 3930 Hamont-Achel
T. 011 44 02 00     hamont@wico.be

WICO Juniorcampus Pelt
Stationsstraat 25, 3910 Pelt
T. 011 64 07 01     junior@wico.be

WICO campus Lommel
Pieter Breugheldreef 4, 3920 Lommel
T. 011 54 44 34     lommel@wico.be

WAT MEEBRENGEN BIJ DE INSCHRIJVING?
• Identiteitskaart

• Getuigschrift van het basisonderwijs en laatste rapport

• BaSO-fiche

WICO INTERNAAT
Collegestraat 25a, 3930 Hamont-Achel
T. 011 44 02 11     internaat@wico.be

ONTDEK
ONZE WICO-CAMPUSSEN
EN ONZE TROEVEN!

OPENSCHOLENDAGEN

8 MEI 2021


