
LAB BUSINESS & IT
WIE BEN JE?

Je hebt interesse in de bedrijfswereld en je wordt 
geprikkeld door IT. Je hebt meer belangstelling voor 
het toepassen van de leerstof dan voor de theorie. 
In de basisschool ging het voor jou behoorlijk vlot, al 
had je voor bepaalde leerstofonderdelen wat meer 
tijd nodig.

WAT LEER JE?

  In ons LAB Business & IT werk je via projecten 
rond kopen, verkopen, marketing, geld verdienen 
en uitgeven.  We prikkelen en ontwikkelen je ICT-
vaardigheden.  Samen met ZORA, onze schoolrobot, 
zet je jouw eerste stappen in het programmeren. 

  In onze Switch it up – projecten proef je af en 
toe ook al even van Social Skills. Zo leer je beide 
interessegebieden kennen.  Op die manier kan 
je een goede keuze maken voor een basisoptie 
in het tweede jaar: Economie & organisatie of 
Maatschappij & welzijn.

  Je werkt steeds enkele weken aan een project 
in de speciaal daarvoor ingerichte projectlokalen.  
Je leert er samenwerken, zelf jouw taken plannen, 
reflecteren over wat je gedaan hebt …  Jouw leraar 
is een coach die je begeleidt om elk project tot een 
goed einde te brengen. 

VRIJWILLIG   
Dactylo - 15 weken + 1

LAB BUSINESS & IT 32

ALGEMENE VORMING 27

Aardrijkskunde 2

Beeld 2

Engels 1

Frans 3

Geschiedenis 1

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Mens & samenleving 2

Natuurwetenschappen 2

Nederlands 4

Techniek 2

Wiskunde 4

TILL 1

VERKENNEN  
LAB Business & IT 

3  
3

VERSTERKEN  
EN/OF VERDIEPEN
Nederlands, Frans, Wiskunde

1 
1
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LAB SOCIAL SKILLS
WIE BEN JE?

Je bent sociaal, creatief en je werkt graag in groep. 
Je hebt interesse in de mens en zijn omgeving. Jij 
wil de leerstof toepassen. Dat interesseert jou meer 
dan de theorie. In de basisschool kon je goed volgen, 
al had je soms wat meer tijd nodig bij bepaalde 
leerstofonderdelen.

LAB SOCIAL SKILLS 32

ALGEMENE VORMING 27

Aardrijkskunde 2

Beeld 2

Engels 1

Frans 3

Geschiedenis 1

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Mens & samenleving 2

Natuurwetenschappen 2

Nederlands 4

Techniek 2

Wiskunde 4

TILL 1

VERKENNEN
LAB Social Skills

3  
3

VERSTERKEN  
EN/OF VERDIEPEN
Nederlands, Frans, Wiskunde

1 
1

WAT LEER JE?

   In het LAB Social Skills ga je in verschillende 
projecten aan de slag met thema’s zoals het klimaat, 
gezonde voeding, de menselijke ontwikkeling ….  

  Daarnaast proef je in onze Switch it up – projecten 
af en toe ook al even van Business & IT. Zo leer je 
beide interessegebieden kennen.  Op die manier 
kan je een goede keuze maken voor de basisoptie 
in het tweede jaar: Economie & organisatie of 
Maatschappij & welzijn. 

  Je werkt zelfstandig of in groep steeds enkele 
weken aan een project in de speciaal daarvoor 
ingerichte projectlokalen.  De leraar gaat als coach 
samen met jou aan de slag.  In de projecten leer je 
samenwerken, zelf jouw taken plannen,  reflecteren 
over wat je gedaan hebt …  

S
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LAB EXPLORE

   In ons LAB Explore worden de 
belangrijkste onderwerpen van de 
basisschool aan een rustig tempo 
herhaald. Nieuwe leerstof wordt op 
maat van de leerling aangebracht. 
Leerkrachten leggen de leerstof 
concreet uit door heel veel voorbeelden 
te gebruiken. Dit doen we via een 
projectmatige aanpak.

WIE BEN JE?

Je bent een doener en je werkt het liefst heel praktijkgericht. Je wil de kennis 
en vaardigheden uit het basisonderwijs voor Nederlands, wiskunde of andere 
theorievakken herhalen en aanvullen. Daarnaast wil je ook ontdekken waar jouw 
interesses en talenten liggen.

WAT LEER JE?

   Voor de algemene vakken zoals 
Maatschappelijke vorming, Nederlands 
en Wiskunde gaan jouw leraren 
intensief samenwerken in een co-
teaching project.  Samen met de andere 
leerlingen van ons LAB Explore ga je 
aan de slag om de leerstof te verwerven 
in ons nieuw projectlokaal. Daar krijg 
je de ruimte om zelfstandig te werken, 
op je eigen tempo. Je kan er in groep 
samenwerken met andere leerlingen 
of je krijgt uitleg van één van de leraren 
in onze instructieruimte.  In deze 
fl exibele leerruimte kiezen we voor een 
innovatieve aanpak voor ons LAB Explore. 
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   We doen bijzondere inspanningen 
om de klasgroepen in ons LAB Explore 
klein te houden. Op die manier kunnen 
leerkrachten je meer persoonlijke 
aandacht schenken en je sneller helpen. 

   In de vakken techniek en exploratie 
ontdek je samen met je leraar of je 
later aan de slag wil in de zorgsector, 
de zakenwereld, de modesector of in 
de lichaamszorg. De leerstof is namelijk 
opgedeeld in verschillende thema’s; 
we noemen ze verkenningsgebieden. 
Je proeft er van verschillende sectoren: 
ICT, haarzorg, kantoor-verkoop, mode-
verkoop en verzorging-voeding. Binnen 
deze verkenningsgebieden leer je je 
talenten ontdekken.

LAB EXPLORE 32

ALGEMENE VORMING 25

Beeld 2

Engels 1

Frans 2

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappelijke vorming 3

Muziek 1

Nederlands 5

Wetenschappen 3

Wiskunde 4

TILL 1

VERKENNEN = LAB EXPLORE
Techniek
Exploratie

6
4
2
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