Kies jij voor 1ste handel?

KOP
ACHTERPAGINA

Kies jij voor 1ste sociaal-technische
vorming?

Moet je al hard werken voor je punten op je

Ben je graag tussen de mensen?

rapport? Dit is een geschikte plek om een

Kook je graag of ben je handig en creatief?

korte, maar krachtige, opsomming te

Heb je interesse in hoe betalingen gebeuren,

Ben je geïnteresseerd in natuurwetenschappen?

hoe inkomsten
uitgaven
Hier komten
gewoonlijk
geenelkaar in evenwicht

Ben je nieuwsgierig naar hoe je medemens denkt

houden? verkoopinformatie te staan.

en leeft?

Vind je Frans
en Engels leuke talen en wil je erover
Lorem ipsum dolor sit amet,

Moet je al hard werken voor mooie punten op je

bijleren? consectetuer adipiscing elit, sed diem

rapport?

nonummy
nibheen
euismod
tincidunt
ut
Zie je jezelf
later aan
bureau
werken?

Dan zal de optie sociaal-technische vorming (STV)

geven van uw producten of diensten.

lacreet dolor et accumsan.

BEN JIJ KLAAR VOOR
DE TOEKOMST?
WIJ OOK ...
IN DE KIJKER ...

jou wellicht bekoren!

Dan is handel misschien iets voor jou!

Jouw keuzegedeelte

5u

Jouw keuzegedeelte

Handel

2u

Sociaal-technische vorming 4u

ICT

1u

Extra Nederlands

1u

Leef- en leersleutels

1u

5u

Bij u in de organisatie

ICT & leef- en leersleutels

Adres bedrijf 1
Adresregel 2
Adresregel 3
Adresregel 4

1u
CLIL in het eerste jaar ...

Telefoonnr.: 555-555-5555
Faxnr.: 555-555-5555
E-mailadres: iemand@voorbeeld.com

VAN HARTE WELKOM!
dinsdag 14 maart om 19.30 u.:
infoavond eerstejaars
vrijdag 21 april van 18 tot 21 u.:
opendeurdag
zaterdag 22 april van 14 tot 17 u.:
opendeurdag
www.spesnostra.be

In elke richting kun je dankzij CLIL kiezen om in het
1ste jaar geschiedenis in het Engels te volgen. Zo geef je
ook je talenkennis een boost!
Content

Language Integrated Learning

KOP
ACHTERPAGINA
Kies jij voor 1ste Latijn?

Kies jij voor 1ste STEM?

Kies jij voor 1ste moderne?

Dit is een geschikte plek om een
korte, maar krachtige, opsomming te

Doe je graag talen?

Hou je van uitdagingen?

Haal je in de meeste vakken op school goede

Ben je bereid
elke geen
avond woordjes in te
Hier komtom
gewoonlijk

Ben je een sterke leerling die interesse heeft voor

punten?

studeren?verkoopinformatie te staan.

wetenschappen?

Ben je geïnteresseerd in natuurwetenschappen, de

Ben je geïnteresseerd
in de levenswijze en de
Lorem ipsum dolor sit amet,

Zou je graag zelf een computerprogramma kunnen

wereld … ?

geschiedenis
consectetuer
van de adipiscing
oude Romeinen?
elit, sed diem

schrijven?

nonummy nibh euismod tincidunt ut
Zie je het
zitten om al jouw Latijnse kennis te

Dan is de optie STEM iets voor jou!

geven van uw producten of diensten.

Heb je interesse in hoe betalingen gebeuren,
hoe inkomsten en uitgaven elkaar in evenwicht
houden?

lacreet dolor et accumsan.

verzamelen en zo een tekst te vertalen?

Dan ben jij misschien iemand voor moderne!

STEM staat voor

Dan kies je best de optie Latijn!

science, technology,
engineering & mathematics.

Jouw keuzegedeelte
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Jouw keuzegedeelte

5u

Jouw keuzegedeelte

5u

Klassieke studiën

4u

STEM-project
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Frans
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Wiskunde+
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Nederlands

1u

Programmeren

1u

Wiskunde
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ICT & leef- en leersleutels
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ICT/Engels
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Leef- en leersleutels
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Antieke cultuur &
leef- en leersleutels

1u

