Overzicht keuzevakken zesde jaar 2018-19
Voor alle onderstaande keuzevakken geldt:
-

Het gaat om zo’n 30 lesuren op een heel schooljaar
Ze gaan door op dinsdag van 15.20u tot 16.00u tenzij anders vermeld
Er is geen speciale voorkennis vereist.
Wat altijd vereist is, is motivatie.
De lesgevers hebben stuk voor stuk een passie voor hun keuzevak!
Je hebt zelf een inbreng in het programma want er is geen vast leerplan.
Het keuzevak staat op je rapport bij gespreide evaluatie. De manier van evalueren is per vak
heel verschillend. Maar het mag duidelijk zijn: dit is geen vak dat om punten draait.
Alleen voor de leerlingen van 6SW is dit vak facultatief. Dat betekent dat zij niet verplicht zijn
deel te nemen, maar het rooster is wel zo gemaakt dat zij kunnen deelnemen!
Een keuzevak kan pas doorgaan als er genoeg inschrijvingen zijn. Hieronder staan er sowieso
meer dan we zullen kunnen inrichten. Daarom moet je ook een tweede keuze opgeven.

1. Mini-onderneming niet ingericht
Heb jij een creatieve geest, ben je technisch aangelegd of goochel je liever met cijfers? Met jouw
talent kan je meeschrijven aan een succesverhaal!
Maak de ondernemer in je wakker en start een eigen mini-onderneming. Onder begeleiding breng je
in team een origineel product op de markt. Je bent verantwoordelijk voor productdesign, marketing,
communicatie of de boekhouding maar samen gaan jullie voor hetzelfde doel: winst en
groepsgevoel. Naast de wekelijkse vergaderingen tijdens de les verover je via verkoopmomenten,
jullie website of social media de wereld.
Voorkennis in economie is niet vereist maar teamspirit, enthousiasme en motivatie zijn onmisbaar
om deze uitdaging aan te gaan. Je leert jezelf beter kennen en zal ontdekken dat iedereen kan
ondernemen.
In het begin van het jaar kan de tijdsinvestering iets groter zijn dan één uur per week. Dat wordt in
de rest van het jaar wel gecompenseerd.
Omdat een mini-onderneming in het vaste programma van 6BI zit, kan je hier niet voor kiezen als je
nu in 5BI zit.
2. Samen musiceren
Maak je graag muziek en wil je met al het uiteenlopend talent op het GIB wel eens iets samen
realiseren? Dan is dit je uitdaging!
Het uiteindelijke programma hangt af van de leerlingen die zich kandidaat stellen, welke
instrumenten zij meebrengen en welke genres binnen het bereik liggen. Het is alvast de bedoeling te
leren samenspelen vertrekkende van een bonte mengeling. Deze tijdelijke GIB-band zal sowieso van
de partij zijn op het Free Podium 2019!
3. Italiaans voor beginners
Italië ... ijsjes, pizza, vespa’s en natuurlijk ook Pisa, Roma, Firenze. Wie houdt er nu niet van? Op
vakantie in Italië wil je wel eens iets vragen of een praatje slaan. Maar hoe? Je hebt het misschien al
eens geprobeerd met handen en voeten, in het Engels of het Frans, maar als je deze cursus volgt, kan
je je al zeer snel uit de slag trekken en de volgende keer jouw ijsje bestellen zoals het hoort.
Daarnaast krijg je ook nog een beetje cultuur mee en zetten we af en toe onze keel eens open op de

tonen van Eros Ramazotti, de bekendste Italiaanse zanger. Ook zin gekregen om deze mooie taal
eens van dichtbij te bekijken? Ci vediamo al corso d’italiano!
4. Spaans voor beginners
Wil je aan een Spaanse costa gewoon eens verder komen dan “Ola, por favor”? Of staat “Noties
Spaans” goed op je latere cv?
Op het einde van deze cursus ken je een basiswoordenschat rond 8 verschillende thema’s en beheers
je een basisgrammatica die vereist is om eenvoudige gesprekken te kunnen voeren. Je kan je uit de
slag trekken in verschillende gesprekssituaties die praktisch zijn van aard en ben je in staat om in te
gaan op vragen van een gesprekspartner. En je hebt vooral geleerd dat je een taal enkel leert met
vallen en opstaan en dat spreekdurf een wereld van verschil maakt.
5. Labo wetenschappen
Zie je voor jezelf een toekomst weggelegd in biotechnologie, de chemische of farmaceutische
industrie, diergeneeskunde, geneeskunde, biologie, ... dan hou je er zeker van enige handigheid te
ontwikkelen in het omgaan met chemicaliën, meettoestellen, microscopen, organismen en scalpels,
proefbuizen, bunsenbranders, ... En dan wil je ook leren correct en efficiënt meten en rapporteren.
O.a. deze practica staan op het programma: maken van oplossingen en verdunningsreeksen en die
gebruiken in een experiment. Synthetiseren van bioplastics. Zelf een destillatie van wijn uitvoeren.
Werken met een microscoop en eigen preparaten maken en bestuderen. Dissectie van organismen
en organen om hun bouw en werking te onderzoeken. Biotechnologie in de praktijk (zelf maken van
brood, appelsap,….). Zelf titraties opzetten en uitvoeren. Vitamine C-bepaling in frisdrank. Aspirine
maken, ….
Omdat een labo opstellen wel wat tijd vergt, werken we hier met blokken van 2 lesuren om de 2
weken.
6. Esthetica niet ingericht
Ben je soms wel eens onder de indruk van een gebouw of kunstwerk dat je op je weg tegenkomt, heb
je altijd al willen weten maar nooit durven vragen wat nu precies een architraaf of contrapunt of een
Vlaamse primitief kan zijn, mis je de grote lijn in de vele stromingen die in de loop der jaren aan bod
kwamen, is het bezoek aan een museum voor jou geen straf maar een herademing, een tegengif voor
de lelijkheid die ons dagelijkse leven vaak bepaalt, geraak je helemaal in vervoering van de
lichtbehandeling in een schilderij, of voel je je herleid tot een stofje in het universum bij de muziek
van Bach of Mahler, aarzel niet langer.
Deze lessenreeks biedt alle bovenstaande zoekers naar het schone een begin van antwoord.
Encyclopedisme en volledigheid zullen ver te zoeken zijn, dat kan en hoeft niet. Eerder wordt het een
wandeling doorheen de grote Europese kunststromingen, van de antieke Oudheid tot nu, met
aandacht voor architectuur, schilderkunst en beeldhouwkunst, en muziek, met oog voor de
maatschappelijke en culturele context.
7. Yoga
Yoga betekent verbinden. Het verbinden van lichaam en geest. Onze westerse manier van
samenleven geeft ons weinig bewegingsruimte, zowel letterlijk als figuurlijk. Onze studies, werk,
mensen rondom ons geven ons vaak stress en doordat we uren in dezelfde houding zitten achter een
bureau of voor de televisie, zijn onze bewegingen beperkt en wordt ons lichaam stram. Door middel
van yoga-houdingen, ademhalingsoefeningen en meditatie willen we lichaam, geest en emoties
opnieuw in balans brengen. De houdingen maken het lichaam fit en sterk, de ademhalingsoefeningen
en meditatietechnieken maken de geest rustig en verminderen de constante gedachtenstroom.
Voor iedereen die op zoek is naar rust in het hoofd en zowel fysiek als mentaal krachtiger wil
worden.

8. Project Inktvinger: doe mee met de grootste leesclub van Vlaanderen! niet ingericht
We werken een schooljaar lang rond het kruim van de Nederlandse literatuur: we lezen, reflecteren,
discussiëren, recenseren en creëren dat het een lieve lust is. Op de Inktvinger-slotdag verdedigen we
onze winnaar in een live debat samen met een heleboel andere Vlaamse scholieren, nemen we deel
aan workshops en dingen we mee naar prijzen voor beste juryrapport, filmpje, kunstwerk…
Voor wie al graag leest, maar zijn of haar leeservaring wil verdiepen; voor wie nog op zoek is naar
wat hij of zij graag leest; voor wie graag zijn of haar mening deelt met anderen; voor wie graag
schrijft en/of creatief is met beeld/geluid… (en uiteraard komen er geen extra boeken voor
Nederlands bovenop!).
9. Politiek en actua
Misschien vraag jij je ook af: is politiek wel iets voor mij? Waarover gaan al die politieke discussies?
Waarom zijn er zo vaak verkiezingen (oktober 2019 bijvoorbeeld!)? Is er eigenlijk een verschil tussen
de politieke partijen? Op die vragen en nog veel meer proberen we een antwoord te geven. Politiek
voor beginners dus, voor iedereen die toch wat meer wil weten over hoe het er in onze democratie
aan toegaat. En misschien schuilt er in jou wel een toekomstig politicus!
We bestuderen de politieke interactie op gemeentelijk, regionaal, nationaal en internationaal niveau.
Daarvoor gaan we ook te rade bij specialisten die ons een kijk willen gunnen achter de schermen van
de politiek. Bijzondere excursies naar de broeihaarden van het politieke leven horen tot het aanbod.
10. Maak je film!
Hier leer je de kunst van de filmmakers. Al doende. Het doel is een werk creëren dat getuigt van
verbeelding, vakmanschap en intelligentie. We beginnen we met een paar lessen over het ontstaan
en de geschiedenis van film. Vervolgens bekijken we uit welke technieken een film is opgebouwd en
analyseren we enkele beeldfragmenten. Nadien maak je zelf een eigen fictie- of documentairefilm en
sta je in voor scenario, planning, productie en de uiteindelijke montage!
11. Bouw je huis!
Ben je nieuwsgierig naar het proces van het ontwerpen van een woning en wil je eens zelf aan de
slag? Ben je creatief en op zoek naar iets nieuws om dit te uiten?
Tijdens deze cursus leer je de eerste stapjes zetten voor het maken van een architectuurontwerp. Op
het einde van de cursus heb je plannen en een maquette gemaakt van je eigen ontwerp.
Tijdens de eerste lessen ga je op zoek naar inspiratie voor je droomhuis en worden wat tools en tips
om het huis te ontwerpen aangereikt. Daarna ga je aan de slag! Eens je tot een ontwerp bent
gekomen, leren we hoe je een architectuurplan opmaakt en maak je een digitale versie van je plan in
AutoCad, een 2D tekenprogramma. Tenslotte maak je een maquette van het huis dat je ontworpen
hebt!
Ook al komt hen dit bekend voor, ook leerlingen van 6TW kunnen hier nog iets bijleren.
12. Bouw je website! niet ingericht
Vond je het altijd al fantastisch om een eigen website te hebben? Maar leek jou dat iets voor
specialisten? Dan is hier het bewijs van het tegendeel. Overwin je angst voor computerprogramma’s
en leer hoe je juist creatief kan zijn in de digitale wereld.
Deze vaardigheid leer je vanzelf als je in 6BI zit. We laten dit dan ook aan de andere studierichtingen.
13. Schetsen
PO. Waar is de tijd! Helemaal terug als het van jou afhangt. Ben je zelf geen product van de
tekenacademie, maar wil je je eerste stappen in de wereld van lijnen, vormen, schaduwen en
schetsen zetten? Kies dan voor deze uitdaging en ga het gevecht aan met het witte blad, potlood,
houtskool,….
Of hoe maak je een “studie” zonder gebruik te maken van boeken en rekenmachines?

14. Nog meer sport niet ingericht
Genoeg sport op het GIB? Stop hier dan met lezen. Ben je overtuigd dat er nog meer te beleven valt
in sportland dan de verplichte nummertjes, teken hier dan voor in. Sta open voor alles, ga mee met
de seizoenen of durf gewoon te bewegen. Elke omschrijving is van toepassing.
Ook hier kan het handiger zijn in blokken te werken van meer dan een lesuur. De gemiddelde
tijdsbesteding blijft wel gerespecteerd. Ook open voor leerlingen uit 6SW.

