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TWEEDE JAAR
INFOBROCHURE ‘20 - ‘21 



In het tweede jaar wordt de opdeling in leerwegen 
voor de algemene vorming verdergezet.  
De klassenraad zal je hierover advies geven op het 
einde van het schooljaar.

HOE LEER JIJ?

PRAKTISCH DOEN

Veel theorie is niet jouw ding. Jij leert liever door 
te doen. Je hebt nood aan extra hulp van de 
leerkrachten en je werkt graag op je eigen tempo.

THEORETISCH DENKEN

Jij pikt leerstof vlot op. Je kan zelfstandig werken en 
probleemoplossend denken. Je hebt een goed werktempo en 
je houdt van uitdagingen in de leerstof.

PRAKTISCH DENKEN

Jij leert beter door veel in te 
oefenen en te herhalen. Je moet 
extra inspanning doen om de 
algemene vorming goed onder de 
knie te krijgen.

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 algemene vorming, 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 in de A-stroom en 11 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 
studiemogelijkheden van de tweede graad. 

• Plus-uren: 
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: 
leerlingen die meer uitleg, herhaling of meer 
oefening nodig hebben om de basisdoelen onder 
de knie te krijgen  

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

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



Aardrijkskunde 1u

Beeld (H) 1u (0u)

Engels 2u

Frans 3u

Geschiedenis 2u

Godsdienst 2u

LO 2u

Muziek (H) 1u (2u)

Natuurwetenschappen 1u

Nederlands 4u

Techniek 2u

Wiskunde 4u

Economie & organisatie H/L/P

Kunst & creatie P

Klassieke talen H/L/P

Maatschappij & welzijn H/L/P

Moderne talen - wetenschappen L/P

STEM- wetenschappen H/L/P

PLUS-UUR 1u

MASTERCLASS 1u

KLASSIEKE TALEN  
LATIJN/GRIEKS P 7u

THEORETISCH DENKEN (2A)

ALGEMENE VORMING KEUZE

BASISOPTIES

OF

25u 7u

5u

BASISVORMING MET VERDIEPING 
• 1 basisoptie

• 1 plus-uur

• 1 masterclass

LEGENDE:     H: campus Hamont     L: campus Lommel     P: Juniorcampus Pelt     (*) in aanvraag

Economie & organisatie H/L/P

Kunst & creatie P

Maatschappij & welzijn H/L/P

STEM-technieken L/P

PLUS-UUR 2u

KEUZE

BASISOPTIES

7u

5uAardrijkskunde 1u

Beeld (Hamont) 1u (0u)

Engels 2u

Frans 3u

Geschiedenis 2u

Godsdienst 2u

LO 2u

Muziek (H) 1u (2u)

Natuurwetenschappen 1u

Nederlands 4u

Techniek 2u

Wiskunde 4u

PRAKTISCH DENKEN (2A)

ALGEMENE VORMING 25u

BASISVORMING MET VERSTERKING
• 1 basisoptie

• 2 plus-uren



Beeld 1u (0u)

Engels 2u

Frans 2u

Godsdienst 2u

LO 2u

Maatschappelijke vorming 2u

Muziek (H) 1u (2u)

Natuur en ruimte 1u

Nederlands 3u

Techniek 2u

Wiskunde 3u

PRAKTISCH DOEN (2B)

ALGEMENE VORMING 21u

BASISVORMING OP MAAT
• 2 of 3 basisopties

• 1 plus-uur

PRAKTISCH
DOEN

THEORETISCH
DENKEN

PRAKTISCH
DENKEN

Economie & organisatie H/L/P

Kunst & creatie L/P

Maatschappij & welzijn H/L/P

STEM-technieken H/P

PLUS-UUR 1U

KEUZE

BASISOPTIES

11u

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.

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!

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 plus-uur 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 studierichting 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 richting 
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 en 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 en Wetenschappen 
biedt leerlingen met een brede interesse de 
mogelijkheid om zowel in talen als in wetenschappen 
verwondering, kritische zin en creativiteit na  
te streven.

THEORETISCH DENKEN

Masterclass Campus Hamont Campus Lommel Juniorcampus Pelt

Duurzaamheid

Hellas

Filosoferen

Coding 1

Coding 2 (*)

Spaans

Actua

Wetenschappen

Sport

Engineering 1

Engineering 2 (*)

Wanneer je kiest voor de leerweg theoretisch denken, volg je een masterclass om je talenten zo breed mogelijk  
te verkennen. Je kan je keuze hieronder maken.

WELKE MASTERCLASS
OP WELKE SCHOOL?

* Enkel wanneer je in het eerste jaar deze masterclass gevolgd hebt.



CONTACTGEGEVENS

WICO campus Hamont
Collegestraat 25, 3930 Hamont-Achel
T. 011 44 02 00     hamont@wico.be

WICO juniorcampus Pelt
Stationsstraat 25, 3900 Pelt
T. 011 64 07 01     junior@wico.be

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

WAT MEEBRENGEN INDIEN JE NIEUW BENT BINNEN WICO?

• Identiteitskaart

• Rapport vorig schooljaar

www.wico.be

WICO INTERNAAT  

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

INSCHRIJVEN IN DE VAKANTIEPERIODE:

1 juli t.e.m. 10 juli 2020 
Elke weekdag van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 16.00 u.  
Donderdag 2 juli ook van16.00 u. tot 20.00 u.

Vanaf 17 augustus 2020 
Elke weekdag van van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 16.00 u.

ONTDEK ONZE SCHOLEN,
ONZE STUDIERICHTINGEN 
EN ONZE TROEVEN!


