2DE & 3DE GRAAD

EEN VEELZIJDIGE SCHOOL
VOOR ENTHOUSIASTE JONGE
MENSEN ZOALS JIJ!

M A R I AG A A R D E
INSTITUUT

Secundair Onderwijs

Woord vooraf
Beste leerling, beste ouders
Nu je voor een studiekeuze staat, stel je je waarschijnlijk heel wat vragen. “Welke studierichtingen kan
ik kiezen? Welke vakken zal ik krijgen? Heb ik wel het juiste proﬁel?”
Op al deze vragen willen we antwoorden in deze brochure. Op de volgende bladzijde vind je
een overzicht van de studierichtingen die wij op onze school aanbieden. Daarna lichten we onze
BSO-afdelingen toe en ten slotte gaan we wat dieper in op onze TSO-afdelingen en op ASOSportwetenschappen.
Wellicht herken je jezelf in een proﬁel of word je geboeid door een aantal vakken. Misschien twijfel je
nog. Contacteer ons dan. Wij helpen je met alle plezier om de juiste keuze te maken.
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tweede graad

eerste graad

STUDIEAANBOD
1ste jaar

1 ste leerja a r A

2 d e l e e r j aar A
o ptie Te ch nie k - we te n sch appe n

2de jaar

opti e Soci a le

3de jaar
ASO
Sportwetenschappen

TSO
Techniekwetenschappen

TSO
Lichamelijke opvoe
& sport

ASO
Sportwetenschappen

TSO
Techniekwetenschappen

TSO
Lichamelijke opvoe
& sport

4de jaar

derde graad

5de jaar

6de jaar

7de jaar
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ASO Sportwetenschappen
een sportieve humaniora met een zwaar pakket algemene
vakken, gecombineerd met diverse sportactiviteiten.

TSO Techniek-wetenschappen
een technische opleiding met nadruk op wiskunde en
wetenschappen.

TSO Sociale en technische wetenschappen
werken vanuit toegepaste wetenschappen met aandacht
voor “de mens in zijn milieu”.

TSO Lichamelijke opvoeding en sport

BSO Verzorging-voeding (2de graad)
Verzorging
Kinderzorg (7de jaar)
Thuis- en bejaardenzorg/
zorgkundige (7de jaar)
Organisatiehulp
Organisatie-assistentie (7de jaar)
In deze afdelingen krijgt de zorg voor de mens in
de maatschappij alle aandacht.

een sportieve technische opleiding met tevens aandacht
voor wetenschappen.

1 ste l e e r j aar B

2de l e e r j aar A
S oci ale & t e c hn is c he vor mi n g

SO
e opvoeding
port

TSO
Sociale & technische
wetenschappen

SO
e opvoeding
port

TSO
Sociale & technische
wetenschappen

2 BV L
be r o e pe n ve l d M o d e e n Ve r zo r gin g- vo e d ing

BSO
Ve r zo r gin g- vo e d in g

BSO
Ve r zo r gin g

BSO
Or gan isatie h u lp

K ind e r zo r g
T h ui s- & b e j aar d e nzo r g / Or gan isatie - assistenti e
zo r gk u nd ige
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BSO

2DE GRAAD BSO,

VERZORGING-VOEDING (VV)

> Proﬁel van de leerling
Je werkt graag voor en met mensen.
Je steekt graag je handen uit de mouwen.
Je bent sociaal.
Je wil elke taak goed uitvoeren.
Je kan goed zelfstandig werken.
Je werkt graag in teamverband.
DAN IS DE TWEEDE GRAAD VERZORGING-VOEDING IETS VOOR JOU!

> Toekomstmogelijkheden
3de graad BSO
• Organisatiehulp
• Verzorging

> Speciﬁeke vakken
Verzorgend handelen
Dit is de studie van de werking van het lichaam (gezondheidszorg, EHBO, lichaamsstelsels: ademhalingsstelsel, bloedsomloopstelsel, …)
Tijdens dit vak ga je dus op verkenning in je eigen lichaam, je leert wat je er allemaal mee kan doen
en hoe je er zo bewust en gezond mogelijk mee kan omgaan.
Sociaal handelen
In dit vak leer je hoe je het best kan omgaan met anderen. Thema’s die aan bod komen zijn:
pedagogisch handelen, zelfbeeld, menselijk gedrag, communiceren, je eigen mening formuleren,
waarden en normen, …
Huishoudelijk handelen
Dit vak wordt opgesplitst in linnendienst (2u/week) en voedingsdienst (8u/week). In linnendienst
leer je hoe je kleding moet wassen, strijken en kastklaar maken. In het vak voedingsdienst wordt
de focus gelegd op koken. Hoe kook je gezond voor jezelf en je omgeving? Niet alleen de praktijk
komt hier aan bod, maar de theorie is minstens even belangrijk (bijvoorbeeld de studie van de
voedingsdriehoek).
Projecten
Tijdens de projectweken wordt er samengewerkt door verschillende vakleerkrachten.
Je krijgt vanuit verschillende vakken opdrachten rond één bepaald thema.
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BSO
LESSENTABEL BSO
VERZORGING-VOEDING

3de jaar

4de jaar

godsdienst

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

Frans

2

2

maatschappelijke vorming

2

2

2+1

2+1

wiskunde

2

2

muzikale opvoeding

1

1

plastische opvoeding

2

2

verzorging-voeding:
• sociaal handelen
• verzorgend handelen
• huishoudelijk handelen

16 + 1

16 + 1

toegepaste informatica

1

1

Nederlands

Lesuren in vakje aangeduid, zijn uren die de school extra inricht.
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BSO

3DE GRAAD BSO, VERZORGING (VZ)
> Proﬁel van de leerling
Je kan goed organiseren.
Je steekt graag de handen uit de mouwen en je wil elke taak goed uitvoeren.
Je kan een opdracht alleen tot een goed einde brengen,
toch werk je liefst in teamverband.
Je kan goed met mensen omgaan.
Je zorgt graag voor bejaarden en kinderen.
Je bent sociaal.
DAN IS VZ IETS VOOR JOU!

> Toekomstmogelijkheden
7de jaar Kinderzorg
7de jaar Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige
HBO 5 Verpleegkunde

> Speciﬁeke vakken
Verzorgend handelen
In dit vak bekijk je zowel op theoretisch als op praktisch vlak de anatomie, fysiologie en pathologie
van de jongere en oudere zorgvrager.
Sociaal handelen
In dit vak maak je kennis met de ontwikkeling van het kind, je leert sociale vaardigheden aan o.a.
hoe je empathie kan tonen, hoe je een relatie opbouwt met de zorgvrager en zijn familie en hoe
je contacten legt met de verschillende personen in het werkveld. Je leert wat er verstaan wordt
onder ‘beroepsgeheim’, hoe je best informatie verwerft en doorgeeft enz.
Huishoudelijk handelen
Soms in theoretische maar vooral in praktische lessen leer je hoe je, rekening houdend met diëten,
maaltijden bereidt naar de smaak van de zorgvrager. Je leert wassen, strijken en het kastklaar
maken van kleding en je komt te weten hoe je allerlei materialen het best reinigt.
Je krijgt tips om winkellijstjes te maken, een huiselijke sfeer te creëren, …
Expressie
We leren je tijdens dit vak hoe je zowel de bejaarde als het kind kan animeren: poppenkast spelen,
zingen, de krant voorlezen, een hand- en/of voetmassage geven, …
Seminarie
Tijdens deze lessen doe je aan projectwerk, je leert in groep werken en er is ook kans
tot remediëring.
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LESSENTABEL BSO
VERZORGING-VOEDING

5de jaar

6de jaar

godsdienst

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

Frans

1

1

maatschappelijke vorming

2

2

Nederlands

2

2

verzorgend handelen

4

4

sociaal handelen

3

3

huishoudelijk handelen

2

2

expressie

2

2

seminarie

2

2

10 + 1

10 + 1

stage

Lesuren in vakje aangeduid, zijn uren die de school extra inricht.
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BSO

7DE KINDERZORG
> Voor wie?
Deze richting is geschikt voor leerlingen die graag zorgen voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
Je vindt zorgen voor kinderen een uitdaging:
Zorgen voor … omvat heel wat meer dan de kindjes voorzien van een schone luier. Je kent
de evolutie van het kind en je kan zo aangepast spel aanbieden, je stimuleert de kinderen in
hun ontwikkeling en leert hen nieuwe dingen aan.
Je vindt animatie (poppenkast, rollenspel en vrij spel, knutselen, kleuren, voorlezen, …) ﬁjn
en je kan niet wachten om jouw ideeën uit te werken en ze samen met de kinderen tot een
goed einde te brengen.
Tijdens de stage in een buitenschoolse opvang (verplichte stage) ga je aan de slag met
lagereschoolkinderen. Spelen en hen uitdagen is belangrijk maar ook huiswerkbegeleiding
en duidelijke grenzen stellen komen zeker aan bod.

> Nadien?
Als je slaagt in 7 Kinderzorg, behaal je het diploma secundair onderwijs. Met dit diploma kan je eventueel nog verder studeren en een bachelor behalen (bijvoorbeeld: lerarenopleiding kleuteronderwijs, verpleegkunde, …)
HBO 5 verpleegkunde
Je kan tewerkgesteld worden in allerlei vormen van kinderopvang.

> OPGELET:
Met een diploma 7 Kinderzorg kan je niet meer tewerkgesteld worden als zorgkundige.
De directies van woon- en zorgcentra mogen deze mensen niet meer laten werken in de
bejaardensector.
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BSO

7DE THUIS- EN BEJAARDENZORG /
ZORGKUNDIGE

> Voor wie?
Deze richting is geschikt voor leerlingen die graag zorgen voor bejaarden die niet meer (alleen)
thuis kunnen wonen.
Je vindt zorgen voor de volwassen en/of de bejaarde zorgvrager een uitdaging:
Zorgen voor … betekent niet alleen dat de bejaarde fris gewassen aan de dag moet
kunnen beginnen. Het omvat veel meer dan dat.
De oudere zorgvrager verdient een mooie ‘oude dag’, de invulling van deze dagen wordt
mee door jullie bepaald. Voorlezen uit de krant, samen foto’s bekijken, naar zijn/haar
verhalen luisteren, verwennerij door een hand- of voetmassage … het hoort er allemaal bij.
Tijdens de stage in de thuiszorg (verplichte stage) kom je in het huis van de zorgvrager
terecht en ga je met respect voor zijn/haar wensen, aan de noden van de zorgvrager
tegemoet komen.

> Nadien?
Als je slaagt in 7 Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige, behaal je het diploma secundair
onderwijs. Met dit diploma kan je eventueel nog verder studeren en een bachelor behalen
(bijvoorbeeld: verpleegkunde, …)
Je kan tewerkgesteld worden in woon- en zorgcentra, de thuis- en gezinszorg…
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BSO

3DE GRAAD BSO,

ORGANISATIEHULP (OH)

> Proﬁel van de leerling
Je steekt graag de handen uit de mouwen.
Je wil elke taak goed uitvoeren.
Je kan een opdracht alleen tot een goed einde brengen, maar het liefst werk je in teamverband.
Je kan goed organiseren.
Je kan goed met mensen omgaan.
Je werkt graag achter de schermen, maar soms ook graag voor de schermen.
Je hebt interesse in verschillende settings.
Je bent sociaal.
DAN IS OH IETS VOOR JOU!

> Toekomstmogelijkheden
7de jaar Organisatie-assistentie
7de jaar Organisatie-assistentie

> Speciﬁeke vakken
Logistiek in de zorg
Dit vak zorgt ervoor dat je zowel op theoretisch als op praktisch vlak inzicht krijgt in: de logistieke
taken in ziekenhuizen en zorginstellingen, het interne transport van zorgvragers, het periodiek
onderhouden van bedden, linnen en toestellen … Je leert een aangepaste omgeving creëren,
eenvoudige administratieve taken uitvoeren, animatie-activiteiten organiseren en uitvoeren, …
Communicatie in de logistiek
In dit vak leer je: vlot en respectvol communiceren, werken binnen een organisatie, op een goede
manier nota nemen, jezelf in vraag stellen, reflecteren, …
Logistiek in de voeding
Dit vak is zowel praktisch als theoretisch heel belangrijk. Je leert een visie ontwikkelen op evenwichtige voeding en je maakt kennis met aspecten van voedselhygiëne en veiligheid.
Je leert jezelf evalueren en bijsturen, …
Logistiek in de vrije ruimte
Dit vak behandelt thema’s als: interieurzorg, linnendienst, projectwerk en oriëntering
naar andere settings.

12

MARIAGAARDE 2DE & 3DE GRAAD

BSO
LESSENTABEL BSO
VERZORGING-VOEDING

5de jaar

6de jaar

godsdienst

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

Frans

1

1

maatschappelijke vorming

2

2

Nederlands

2

2

plastische opvoeding

1

1

logistiek in de zorg

3

4

communicatie in de logistiek

2

-

logistiek in de voeding

4

4

logistiek in de vrije ruimte

3

4

stage

10

10

Lesuren in vakje aangeduid, zijn uren die de school extra inricht.
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BSO

7DE ORGANISATIE-ASSISTENTIE
> Voor wie?
Deze richting is geschikt voor leerlingen die hard willen werken in verschillende settings (naargelang hun voorkeur). Zij bieden logistieke steun, dit kan zowel voor als achter de schermen zijn.
Je vindt logistieke steun bieden een uitdaging:
Je hebt tijdens de stages in 5 en 6 heel wat ervaring opgedaan en je weet waar je
interesseveld ligt. Vanuit dit interesseveld (kan in overleg met de stagebegeleiding) gezocht
worden naar de gepaste stageplaats.
Je krijgt meer inzicht en bekwaamheid in het vakgebied waar jouw interesse naartoe gaat
(voedingsdienst, technische dienst, logistieke dienst).
Jouw organisatietalent wordt op de proef gesteld door de organisatie en het bereiden van
lunchgerechten voor de leerlingen van onze school.

> Nadien?
Als je slaagt in 7 Organisatie-Assistentie, behaal je het diploma secundair onderwijs. Met
dit diploma kan je eventueel nog verder studeren: een se-n-se (secundair na secundair) of
een bachelor behalen (bijvoorbeeld: verpleegkunde, …)
Je kan tewerkgesteld worden in fastfood- en cateringbedrijven, schoonmaakﬁrma’s, de
horeca, distributiebedrijven, woon- en zorgcentra, sportcentra en culturele centra, grootkeukens, linnendiensten, ziekenhuizen, ….

14

MARIAGAARDE 2DE & 3DE GRAAD

BSO
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TSO

SOCIALE EN TECHNISCHE
WETENSCHAPPEN (STW)
> Proﬁel van de leerling
Je bent sociaal voelend en je wil je sociale vaardigheden ontwikkelen.
Je handelt graag zelfstandig en je bent creatief.
Je vindt een basispakket talen, wiskunde en wetenschappen belangrijk.
DAN IS STW IETS VOOR JOU!

> Toekomstmogelijkheden
Bachelors:
• Lerarenopleiding kleuteronderwijs, lager onderwijs of secundair onderwijs
• Verpleeg- en vroedkunde, voedings- en dieetkunde, ergotherapie, orthopedie en audiologie
• Toegepaste psychologie, sociaal werk, orthopedagogie
• Agro- en biotechnologie, managementassistentie, hotelmanagement
•…
Andere opleidingen:
• Politie- en legeropleiding, integrale veiligheid
• Bedrijfs- en middenstandsopleidingen

> Speciﬁeke vakken
Integrale opdrachten (IO)
Dit vak krijg je 6 uur per week.
De leerkracht is een coach.
Er zijn 4 componenten: voeding, Sowe, Nawe en expressie.
Er wordt gewerkt rond 4 competenties; sociaal-wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke
thema’s onderzoeken, een persoonsgerichte activiteit voor een groep organiseren, presenteren
en de eigen studieloopbaan in handen nemen.
Sociale wetenschappen (Sowe)
Sociale wetenschappen is een vak waarin de mens en zijn gedrag centraal staan.
Hoe gedraagt iemand zich in bepaalde situaties? Welke factoren beïnvloeden dit gedrag?
Hoe functioneert de mens in de samenleving?
Dit zijn enkele van de onderwerpen die uitgediept worden.
Natuurwetenschappen (Nawe)
Natuurwetenschappen is een vak waarin 3 wetenschappen aan bod komen nl. biologie, chemie en
fysica. De thema’s worden vanuit verschillende standpunten behandeld en er worden linken gelegd tussen de verschillende wetenschapsvakken. Door deze aanpak kan je een stevige basis voor
wetenschappen uitbouwen, wat je bij latere studiekeuzes meer toekomstmogelijkheden geeft.
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TSO
LESSENTABEL TSO
SOCIALE EN TECHNISCHE
WETENSCHAPPEN

3de jaar

4de jaar

godsdienst

2

2

aardrijkskunde

1

1

Engels

2

2

Frans

3

3

geschiedenis

1

1

lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

wiskunde

3

3

natuurwetenschappen

4

4

integrale opdrachten

6

6

sociale wetenschappen

4

4

informatica

1

1

toegepaste informatica

1

1

5de jaar

6de jaar

godsdienst

2

2

aardrijkskunde

1

1

Frans

3

3

geschiedenis

1

1

lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

wiskunde

3

3

integrale opdrachten

6

6

natuurwetenschappen

5

5

sociale wetenschappen

5

5

Engels

2

2

LESSENTABEL TSO
SOCIALE EN TECHNISCHE
WETENSCHAPPEN

Lesuren in vakje aangeduid, zijn uren die de school extra inricht.
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TSO

TECHNIEK-WETENSCHAPPEN (TW)
> Proﬁel van de leerling
Je hebt interesse voor en inzicht in wiskunde en natuurwetenschappen.
Je beschikt over voldoende vaardigheden om waarnemingen en experimenten uit te voeren.
DAN IS TW IETS VOOR JOU!

> Toekomstmogelijkheden
Masters:
• Chemie, fysica, biologie
• Farmaceutische wetenschappen, biowetenschappen, industriële wetenschappen
• Kinesitherapie
• Productontwikkeling
Bachelors:
• Agro- en biotechnologie, biomedische laboratoriumtechnologie
• Chemie
• Elektronica, elektromechanica
• Orthopedie, orthopedagogie, ergotherapie, logopedie
• Toerisme en recreatiemanagement
• Sociaal werk
• Verpleegkunde, voedings- en dieetkunde
• Lerarenopleiding (kleuteronderwijs, lager en secundair onderwijs)
•…

> Speciﬁeke vakken
Toegepaste biologie – toegepaste chemie – toegepaste fysica
Tijdens de lessen toegepaste biologie, chemie en fysica ga je praktisch aan de slag in een echt labo.
Door de wisselwerking tussen theorie en laboproeven verwerf je fundamentele wetenschappelijke inzichten, leer je belangrijke laboratoriumtechnieken beheersen en verwerf je onderzoeksvaardigheden. Hierdoor word je goed voorbereid op het hoger onderwijs.
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TSO
LESSENTABEL TSO
TECHNIEK-WETENSCHAPPEN

3de jaar

4de jaar

godsdienst

2

2

aardrijkskunde

1

1

Engels

2

2

Frans

3

3

geschiedenis

1

1

lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

biologie

1

1

toegepaste biologie

1

1

chemie

2

2

toegepaste chemie

2

2

fysica

2

2

toegepaste fysica

2

2

5+1

5+1

muzikale opvoeding

-

1

plastische opvoeding

1

-

informatica

1

1

wetenschappelijk tekenen

1

1

5de jaar

6de jaar

godsdienst

2

2

aardrijkskunde

1

1

2+1

2+1

geschiedenis

1

1

lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

wiskunde

6

6

Engels

2

2

toegepaste biologie

3

2+1

toegepaste chemie

5+1

6

toegepaste fysica

4+1

4+1

1

1

wiskunde

LESSENTABEL TSO
TECHNIEK-WETENSCHAPPEN

Frans

plastische opvoeding

Lesuren in vakje aangeduid, zijn uren die de school extra inricht.
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TSO

LICHAMELIJKE OPVOEDING
EN SPORT (LOS)
> Proﬁel van de leerling
Je bezit een goede fysieke conditie, voldoende motorische vaardigheden,
een positieve bewegingsingesteldheid, doorzettingsvermogen en zin voor samenwerking.
Je bent gemotiveerd om extra inspanningen te leveren voor disciplines
waarvoor je iets minder aanleg hebt.
Je hebt de aanleg, de studie-ijver en het doorzettingsvermogen om
een stevig theoretisch pakket aan te kunnen.
Naast voldoende discipline heb je ook oog voor een gezonde levenswijze, zelfkennis,
creativiteit, organisatietalent en natuurbeleving.
DAN IS LOS IETS VOOR JOU!

> Toekomstmogelijkheden
Masters: (enkel voor de sterkste leerlingen)
• Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen
• Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
Bachelors:
• Lerarenopleiding (kleuteronderwijs, lager en secundair onderwijs)
• Verpleeg- en vroedkunde, voedings- en dieetkunde, ergotherapie, orthopedie,
logopedie, podologie, medisch secretariaat
• Toegepaste psychologie, sociaal werk, orthopedagogie
• Sportmanagement
•…
Andere opleidingen: Integrale veiligheidsberoepen, politie, brandweer, ﬁtnessinstructeur,
sportverzorger…

> Speciﬁeke vakken
Bewegingsagogiek en psychologie
Je leert via theoretische inzichten en concrete praktijkervaringen een verantwoorde spelorganisatie opmaken van kleine spelletjes, teamspelen, sporttrainingen, sportevenementen …
Je leert voor een groep te staan en leiding te nemen. Je werkt met leerlingen uit de eigen klas
maar ook met leerlingen van buiten de school. Je leert bewegingsopdrachten helder te communiceren, goed te begeleiden, te observeren en te evalueren.
Wetenschappen
Tijdens de lessen wetenschappen worden thema’s vanuit verschillende standpunten behandeld
en worden er linken gelegd tussen verschillende wetenschapsvakken en de sportwetenschappen.
Door deze aanpak kan je een stevige basis voor wetenschappen uitbouwen, wat je bij latere studiekeuzes meer toekomstmogelijkheden geeft.
Sportvakken
Je leert op een gezonde manier sporten en bewegen en je krijgt attitudes aangereikt om een
levenslange ﬁtte levensstijl te behouden en sociaal vaardig te functioneren.
Je vervolmaakt je in sportdisciplines, maar je werkt ook aan zelfkennis en persoonlijkheidsvorming: creativiteit, zelfstandigheid, zin voor samenwerking, belevingsintensiteit, persoonlijke
inbreng, zelfevaluatie …
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LESSENTABEL TSO
LICHAMELIJKE OPVOEDING
EN SPORT
godsdienst
aardrijkskunde
Engels
Frans
geschiedenis
Nederlands
wiskunde
natuurwetenschappen
muzikale opvoeding
plastische opvoeding
informatica
theorie LO
atletiek
balsporten
dans
omnisport
toestelturnen
zwemmen
basis LO

LESSENTABEL TSO
LICHAMELIJKE OPVOEDING
EN SPORT
godsdienst
aardrijkskunde
Frans
geschiedenis
Nederlands
wiskunde
Engels
bewegingsagogiek
LO en maatschappij
psychologie
toegepaste biologie (anatomie/fysiologie)
toegepaste chemie
toegepaste fysica
atletiek
body & spirit
balsporten
dans
omnisport A
omnisport B
toestelturnen
zwemmen

3de jaar

4de jaar

2
1
2
3
1
4
3
4
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1

2
1
2
3
1
4
3
4
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1

5de jaar

6de jaar

2
1
2+1
1
3+1
2+1
2
2
1
1
4
1
1
1
2
1
1
1
2
1

2
1
2+1
1
3+1
2+1
2
2
1
1
4
1
1
1
1
2
1
1
2
1

TSO

Lesuren in vakje aangeduid, zijn uren die de school extra inricht.
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ASO

SPORTWETENSCHAPPEN (SP)
> Proﬁel van de leerling
Je hebt de aanleg,de studie-ijver en het doorzettingsvermogen om het pakket
wiskunde, wetenschappen en talen aan te kunnen.
Je kan grote leerstofgehelen verwerken, structureren en instuderen.
Je staat positief tegenover sport en bewegen, je beschikt over een goede fysieke
conditie en voldoende motorische vaardigheden.
Je vindt het aanleren van nieuwe bewegingen en het samen bewegen leuk en belangrijk.
DAN IS SP IETS VOOR JOU!

> Toekomstmogelijkheden
Masters:
• Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen
• Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
• Chemie, fysica, biologie
• Farmaceutische wetenschappen
• Industriële wetenschappen
Bachelors:
• Agro- en biotechnologie, chemie
• Biomedische laboratoriumtechnologie
• Lerarenopleiding kleuteronderwijs, lager onderwijs of secundair onderwijs
• Verpleeg- en vroedkunde, voedings- en dieetkunde, ergotherapie, orthopedie,
logopedie, podologie …
• Bedrijfs- en communicatiemanagement
• Sportmanagement en -organisatie
• Toerisme en recreatiemanagement
•…

> Speciﬁeke vakken
Wetenschappen en wiskunde
Door de wetenschappelijke ondersteuning in de lessen biologie, chemie en fysica krijg je meer
inzicht in het bewegingsmechanisme van het menselijke lichaam. Waar mogelijk wordt de relatie
gelegd met de lessen LO en sport.
Door de deductieve opbouw en de aandacht voor het oplossen van problemen leer je ook in de
les wiskunde inzichtelijk denken en creatief redeneren.
Sportvakken
Je leert op een gezonde manier sporten en bewegen en je krijgt attitudes aangereikt om een
levenslange ﬁtte levensstijl te behouden en sociaal vaardig te functioneren.
Je vervolmaakt je in sportdisciplines, maar je werkt ook aan zelfkennis en persoonlijkheidsvorming: creativiteit, zelfstandigheid, zin voor samenwerking, belevingsintensiteit, persoonlijke
inbreng, zelfevaluatie …
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LESSENTABEL ASO
SPORTWETENSCHAPPEN

3de jaar

4de jaar

godsdienst

2

2

aardrijkskunde

1

1

biologie

1+1

1+1

chemie

1+1

1+1

Engels

3

2

Frans

4

4

fysica

1+1

1+1

geschiedenis

2

2

Nederlands 4

4

4

wiskunde

5

5

Duits

-

1

atletiek

1

1

balsporten

1

1

dans

1

1

toestelturnen

1

1

zwemmen

1

1

5de jaar

6de jaar

godsdienst

2

2

Engels

2

2

Frans

3

3

geschiedenis

2

2

Nederlands

4

4

wiskunde

4

4

aardrijkskunde

1

2

biologie

2

2

chemie

2

1

fysica

2

2

Duits

1

-

esthetica

1

1

seminarie

1

2

atletiek

1

1

body & spirit

-

1

balsporten

1

1

dans

1

1

omnisport

1

-

toestelturnen

1

1

zwemmen

1

1

LESSENTABEL ASO
SPORTWETENSCHAPPEN

ASO

Lesuren in vakje aangeduid, zijn uren die de school extra inricht.
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MARIAGAARDE INSTITUUT
Wij zijn een bruisende, actieve school, gelegen in het groen, in het hartje van de
Kempen. Dagelijks proberen meer dan duizend leerlingen en honderdvijftig
personeelsleden het beste van zichzelf te geven.
Bezoek MARIAGAARDE online of kom eens langs tijdens onze opendeurdag of
infomomenten. Je bent van harte welkom!

MARIAGAARDE INSTITUUT
Oude Molenstraat 13 - 2390 Westmalle
tel. 03 312 02 56 - fax 03 311 74 29
secretariaat@mariagaarde - www.mariagaarde.be

