
Ben jij klaar
voor de toekomst?

Spes 
Nostra

K U U R N E
Je hebt een uitgesproken voorkeur en interesse in theo-
rie en abstractie en je wilt hier volop voor gaan? Je kiest 
dus voor iets specifieks!

Hou je van uitdagingen? Ben je een sterke leerling die 
interesse heeft voor wetenschappen? Zou je graag zelf 
een computerprogramma kunnen schrijven? 

Dan is de optie STEM iets voor jou! 

 STEM-project 2u 
 STEM-IT 2u
 (o.a. programmeren en wiskunde2) 
 Nederlands/Frans 1u

Je hebt een uitgesproken voorkeur en interesse in the-
orie en abstractie en je wilt hier volop voor gaan?  
Je kiest dus voor iets specifieks!

Doe je graag talen en ben je bereid om elke avond 
woordjes in te studeren? Ben je geïnteresseerd in  
de levenswijze en de geschiedenis van de oude  
Romeinen? Zie je het zitten om al jouw Latijnse  
kennis te verzamelen en zo een tekst te vertalen? 

Dan kies je best de optie Latijn!   

 Klassieke talen 4u 
 Antieke cultuur & ICT  1u

1A STEM 1A LATIJN

Klaar voor de toekomst!

Jouw traject op maat Jouw traject op maat

Infoavond: maandag 13 februari 2023 in Spes Nostra Kuurne
Opendeurweekend: vrijdag 10 maart - zaterdag 11 maart 2023

Welkom!
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Studieaanbod

Je houdt het liever nog wat algemeen en wilt ontdek-
ken waar je goed in bent? Kies dan voor Moderne. 
Naast de basisleerstof wordt er ook tijd voorzien voor 
verdieping en uitbreiding.

Heb je echter veel moeite om leerstof op te nemen  
en wil je uitsluitend basisleerstof? Dan is de optie  
Moderne+ iets voor jou. De + verwijst naar de extra  
oefentijd die we hiervoor uittrekken. 

 NederFrans 2u 
 Wiskunde  1u  
 ICT (o.a. programmeren) 1u
  
 Exploratie 1u

Zowel bij Moderne als Moderne+ mag je een deel van je les-
senpakket zelf samenstellen. Via het vak exploratie krijg je 
de kans om je talenten te verkennen. 

Wil je de wereld van de economie ontdekken? Wil je proeven 
van techniek en wetenschappen? Wil je op sportief vlak je 
grenzen verleggen? Heb je interesse in gezonde voeding? 
Lijkt het je wel wat om al Engels te leren? Leef je je graag 
artistiek uit? Dat kan! Jij beslist welke 4 modules je volgt!

Zin om geschiedenis in het Engels te leren? Kies dan 
voor geschiedenis CLIL in het eerste jaar en geef je  
talenkennis een boost!

Ook in andere jaren kan je aardrijkskunde, chemie,  
informatica en esthetica in het Engels volgen.

In het tweede jaar kan je in Spes Nostra Kuurne  
kiezen voor:

•  Economie en organisatie
•  Klassieke talen
•  Maatschappij en welzijn
•  Moderne talen en wetenschappen 
•  STEM-wetenschappen

1A Moderne en Moderne+ CLIL in elke richting

Klaar voor de toekomst!www.spesnostra.be

Jouw traject op maat

Basisopties in het 2de jaarSPORT

ECONOMIE

GEZONDE VOEDING

BEELD

WETENSCHAPPEN

ENGELS
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