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Toelichtingen
Met de overstap van de eerste naar de tweede graad kiest elke leerling voor een specifieker
parcours om zijn/haar carrière in het secundair onderwijs verder te zetten. Sommigen zijn al
zeker van het specifieke pad dat ze willen volgen, terwijl anderen toch graag meer mogelijkheden openhouden en zich wat breder willen oriënteren.
Het Sint-Franciscuscollege komt aan deze behoeften tegemoet door 'seminaries' in te richten. Deze geven leerlingen de kans om zelf een keuze te maken, naast het vaste lessenpakket
dat hoort bij elke studierichting. In het derde jaar gaat dit over één lesuur op jaarbasis dat
als een twee-uursvak ingeroosterd wordt tijdens één semester.
Binnen elke studierichting zal het aanbod zowel uit een verdieping van de studierichting als
uit verbreding op basis van interesse bestaan. Daar de overstap naar de tweede graad al
heel wat veranderingen met zich meebrengt, zijn de keuzes beperkt tot vier of vijf. In het
vierde jaar, maar ook in de derde graad komt deze vorm van keuzevakken ook terug, waarbij
het scala aan seminaries steeds groter wordt.
Elk seminarie is een volwaardig vak waarbij onderzoekscompetenties en lesdoelen gerealiseerd worden. Deze kunnen getoetst worden aan de hand van participatie tijdens de lessen,
persoonlijk werk, schriftelijke of mondelinge toetsen, portfolio's of andere meetinstrumenten voor proces- en productevaluatie.
In dit infoboekje vind je het volledige aanbod aan seminaries terug. Zorg er echter voor dat
je weet welke seminaries mogelijk zijn binnen jouw toekomstige studierichting. Deze vind je
op de volgende pagina.
Luister aandachtig naar de informatie die je krijgt van je klassenleraar en lees zeer zorgvuldig
dit infoboekje alvorens je de enquête invult op 11 juni vanaf 19:00 stipt. Houd rekening dat
er een maximumcapaciteit is van enkele seminaries en wanneer de limiet bereikt is, sluiten
we de inschrijvingen voor dit seminarie af. Eenmaal ingevuld kan je je keuze niet meer veranderen en de enquête sluiten we af op zondag 16 juni omstreeks 23:00.

Aanbod
Interessegebied

Studierichting

Economie + Handel
Economie en Organisatie

O&R

Taal en Cultuur

Grieks-Latijn + Latijn

Humane Wetenschappen

Mens en Maatschappij

STW

VV

Wetenschappen

Wetenschappen
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Seminarie Beeldtaal

Doelgroep
Alle leerlingen van het derde jaar U en H.
Inhouden
Beeldend werk, kunstwerken, mediabeelden en technieken worden onder de loep genomen. Dit zal zowel in receptieve vorm zijn, waarbij kunst bekeken en geanalyseerd wordt,
als in productieve vorm zodat het geleerde kan toegepast worden om zelf creatief aan de
slag te gaan.
Doelen
✓ Je neemt beelden waar en ontwikkelt een openheid, een interesse voor, maar ook
een weerbaarheid tegen beeldende uitdrukkingen;
✓ Je analyseert individueel en samen met anderen de beeldaspecten, materies en
technieken, waaruit beeldend werk, kunstwerken en mediabeelden zijn opgebouwd;
✓ Je zal leren probleemoplossend denken en experimenteren met de mogelijkheden
van materies en materialen;
✓ Je leert creatief zijn.
✓ Je zal je authentiek leren uiten en door succesbeleving winnen aan zelfvertrouwen;
✓ Je zal op een positieve en esthetische manier leren samenwerken met anderen;
✓ Je leert je persoonlijkheid uiten.
Onderzoekscompetenties
Je leert gevoelens uitdrukken op verschillende manieren en met verschillende materialen.
Je onderzoekt de inspiratie van kunstenaars en hun verbeelding. Je bestudeert specifieke
kunstwerken die je als inspiratiebron neemt voor je eigen creatieve werk. Het einddoel is
een presentatie tijdens de openschooldag.
Werkvormen
Onderwijsleergesprek, zelfstandig werk, projectwerk, groepswerk, presentaties ...
Evaluatie
Formatieve toetsen, evaluatie van het leerproces en de attitudes die hiervoor ontwikkeld
dienen te worden, evaluatie van het product.
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CSI (Crime Scene Investigation)

Doelgroep
Alle leerlingen van het derde jaar U en H.
Inhouden
Crime Scene Investigation oftewel CSI is een seminarie waarin je tal van vaardigheden gaat
testen en verbeteren. Je leert in dit seminarie namelijk om probleemoplossend te denken,
waarbij oog voor detail zeer belangrijk wordt, want zelf een tableau-vivant maken is bijvoorbeeld een van deze uitdagende opdrachten. Ook je creativiteit en taalvaardigheid worden
op de proef gesteld. Zie je het bijvoorbeeld zitten om zelf een kortverhaal te schrijven over
een moordonderzoek? Verder is het belangrijk dat je stipt en structureel te werk gaat, zodat
je goede onderzoeksverslagen kan maken en kan uitschrijven. Kortom, veel uitdagende opdrachten voor gemotiveerde leerlingen.
Doelen
✓ Je leert de OVUR-strategie toepassen (op een moordonderzoek en doorheen de lessen) in
verschillende stappen:
o Je leert onderzoeksvragen stellen
o Je leert gericht informatie verzamelen en ordenen. (luister-en kijkvaardigheden)
o Je leert informatie verwerken en interpreteren
o Je leert je onderzoek samenvatten en op papier te zetten (schrijfvaardigheden)
o Je leert reflecteren over je onderzoeksresultaten/vaardigheden (zelfreflectie)
✓ Je leert probleemoplossend + ‘out of the box’ denken
✓ Je gaat creatief te werk o.a. met taal
✓ Je leert kritisch kijken, luisteren en interpreteren

Onderzoekscompetenties
We bouwen het seminarie op in niveaus en werken van deelopdrachten naar een groter
geheel. We vertrekken vanuit concrete voorbeelden en opdrachten naar eigen voorbeelden en opdrachten.
Daarnaast leren de leerlingen zowel zelfstandig als in team werken. Ze moeten bronnen en
materiaal kritisch onderzoeken maar tegelijkertijd openstaan voor nieuwe informatie. Ze
leren planmatig en structureel werken om zo het overzicht te bewaren. Ten slotte worden
de taalvaardigheden aangesproken.
Werkvormen
Groepswerk, teamwork, onderwijsleergesprek, zelfstandig werk en presentaties.
Evaluatie
Er wordt vooral gefocust op procesevaluatie (in permanente evaluatie) met woordelijke
feedback. Verder wordt er ook veel gereflecteerd en er wordt vooral tijd gespendeerd aan
zelfreflecties.
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Seminarie Economie+

Doelgroep
Alle leerlingen uit de studierichtingen Economie en Handel.
Inhouden
De vader van je beste vriend is een zelfstandige, je tante heeft een onderneming, jouw buurman is zijn eigen baas, de omzet van de Carrefour is met 3 % gestegen, Proximus behaalde
niet het vooropgestelde resultaat, de winst van Glas Ceyssens overtreft alle verwachtingen,
de marketing van Mc Donalds is schitterend …. Deze uitspraken hoor je wel eens maar wat
houdt dat precies in, ‘zelfstandige’, ’onderneming’, ‘resultaat’, ‘winst’, ‘marketing’…?
In dit seminarie gaan we samen op zoek naar een antwoord op deze vragen. Er is zeker een
link met het vak economie want de kennis die je daar opdoet, wordt verder uitgediept aan
de hand van een bundel, tabletgebruik, onderzoeksopdrachten, Office-programma’s (Word,
Excel, PowerPoint), actuele economische (kranten)artikels …
Wanneer alle fundamenten voor de mini-onderneming gelegd zijn, gaan we deze ook in de
praktijk uitvoeren op school. De winst van de onderneming gaat naar een (samen gekozen)
goed doel
Doelen
✓ Je onderzoekt hoe een onderneming wordt opgestart met een ondernemingsplan;
Je stelt een marketingplan op gebruikmakend van de vier P’s;
✓ Je stelt een marktonderzoek op, voert het uit en verwerkt de gegevens in een rekenblad (Excel);
✓ Je maakt een financieel plan op;
✓ Je scherpt je commerciële, creatieve en sociale talenten verder aan;
✓ Je presenteert je bevindingen, resultaten voor de groep;
✓ Je haalt informatie uit verschillende bronnen om je doel te bereiken;
✓ Je leert tablets, apps en diverse softwaretoepassingen (Excel, PowerPoint …) op een
juiste manier gebruiken.
Onderzoekscompetenties
Na een aantal lessen waarin je kennismaakt met bruikbare apps, krijg je een aantal onderzoeksvragen (Wat is een onderneming? Wat is ethisch ondernemen? Wat is een ondernemingsplan? …).
Je vindt een antwoord op deze vragen door verschillende informatiebronnen te raadplegen
en kritisch te bekijken. Hierbij werk je planmatig en kan je hoofd- en bijzaken van elkaar
onderscheiden. De resultaten van je onderzoek kan je op een correcte manier schriftelijk en
mondeling weergeven. Regelmatig denken we na over onze werkwijze en sturen bij waar
nodig. De onderneming is een groepsgebeuren, samenwerken is dus noodzakelijk
7

Werkvormen
Groepswerk, presentaties (zowel schriftelijke als mondelinge), gevalstudie, klasgesprekken,
praktijkleren (verkoopmomenten)...
Evaluatie
Je zal beoordeeld worden op kennis en het toepassen ervan, op correct tabletgebruik, doorzettingsvermogen en samenwerking. Presentaties die je geeft, worden ook geëvalueerd (op
inhoud en taal).
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Seminarie ICT+

Doelgroep
Alle leerlingen uit de studierichtingen Economie, Handel en Wetenschappen.
Opgelet, voor dit seminarie geldt een maximum aantal leerlingen van 15 per groep.
Inhouden
Een lift gaat omhoog en omlaag, het verkeerslicht springt op rood en daarna op groen. Het
licht van het fietspad gaat aan als ik voorbijfiets.
Hoe werkt dit allemaal? Dit ontdek je tijdens het bouwen van een 'intelligente stad' met
behulp van het ontwerpprogramma Arduino en Lego Mindstorms-technieken.
Je wordt bovendien ook ondergedompeld in de programmeertaal C+ waarin je inzicht verwerft door eerst te werken met de arduinoblocks en dan naar de programmacode te kijken.
Doelen
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Je zal via het pakket Arduino oplossingsgericht leren denken en ontwikkelen;
Je zal via dit pakket komen tot de basis van een programmeertaal, namelijk C+;
Je werkt in groep een project uit;
Je stelt stappenplannen op met verantwoordelijkheden;
Je gaat verder in het ontwerpen van de ‘intelligente stad’;
Je presenteert je project voor een groep
Je scherpt je creatieve en sociale vaardigheden aan.

Onderzoekscompetenties
Je werkt volgens stappenplannen om oplossingen te zoeken voor gestelde problemen. Je
leert deze zelf opstellen, maakt gebruikt van een verscheidenheid aan informatiebronnen
en doet dit in samenwerking met medeleerlingen. Aan de hand van foutenanalyse doe je
aan procesevaluatie en krijg je de verschillende stappen onder de knie.
Werkvormen
Dit seminarie focust op het samenwerken met anderen. Zo zal je per twee of in groep werken, presenteren aan medeleerlingen en dus ook leren vanuit andere presentaties, onderwijsleergesprekken voeren...
Evaluatie
De beoordeling vindt zowel plaats op het vlak van proces als van product. Zo zal je beoordeeld worden op samenwerking, doorzettingsvermogen en timemanagement, maar zal ook
het eindproduct dat in de vorm van een project wordt uitgewerkt, beoordeeld worden. Zowel het resultaat als de presentatie zullen aan bepaalde beoordelingscriteria moeten voldoen.
9
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Seminarie Griekse en Romeinse taal en cultuur

Doelgroep
✓ Alle leerlingen uit de studierichting Latijn, Grieks-Latijn, Wetenschappen en Humane wetenschappen.
✓ Dit seminarie werkt verdiepend voor de leerlingen uit de studierichting Latijn en
Grieks-Latijn.
✓ Dit seminarie werkt verbredend voor de leerlingen uit de studierichting wetenschappen en humane wetenschappen.
Inhouden
Je leert meer over Romeinse en Griekse cultuur aan de hand van een eigen gekozen onderwerp. Dit kan bijvoorbeeld gaan over Caesar, Archimedes, schoonheid in de oudheid, goden,
sport in de oudheid… De onderzoekscompetenties komen uitgebreid aan bod, omdat je zelf,
met hulp van de leerkracht, een onderzoek voert over je onderwerp. De resultaten van dit
onderwerp vat je samen in een kleine paper en presenteer je in de klas en tijdens de tentoonstelling. Je zal merken dat dit een meerwaarde kan betekenen voor je verdere studies
in het secundair en later. Je zal immers nog vaak zelf onderzoeken moeten voeren.
Doelen
Je komt meer te weten over (zelf) gekozen onderwerpen uit de Romeinse en Griekse cultuur.
Je leert de OVUR-strategie toepassen in verschillende stappen:
✓ Je leert onderzoeksvragen stellen

✓ Je leert gericht informatie verzamelen en ordenen
✓ Je leert informatie verwerken en interpreteren
✓ Je leert je onderzoek samenvatten en op papier te zetten
✓ Je leert reflecteren over je onderzoeksresultaten
✓ Uiteindelijk leer je een volledig onderzoek uitvoeren

Onderzoekscompetenties
Je ontwikkelt verschillende vaardigheden die nodig zijn om een onderzoek van begin tot eind
te volbrengen. Zo zal je leren om bronnen kritisch te bekijken, opzoekvaardigheden ontwikkelen, verschillende informatiebronnen raadplegen, planmatig werken, de betrouwbaarheid
van bronnen of materiaal nagaan, hoofd- en bijzaken onderscheiden…
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Werkvormen
Er zullen verschillende werkvormen gebruikt worden. Je zal vaak in groepjes of per twee
moeten werken. Door middel van onderwijsleergesprekken leer je de OVUR-strategie toepassen. Tenslotte voer je ook zelfstandig taken uit en presenteer je je onderzoeksopdracht
aan de klas.
Evaluatie
Je zal permanent geëvalueerd worden: procesevaluatie voor je inzet tijdens de lessen, inbreng tijdens groepswerk, presentatie(s), logboek en productevaluatie voor je paper en presentaties van je eigen onderzoek.
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Speel eens een stuk!

Doelgroep
Verbreding voor alle leerlingen van het derde jaar van de H- en de U-richtingen die nog
geen kennis hebben van toneelspelen.
Opgelet: voor dit seminarie geldt er een maximum aantal leerlingen van 20 per groep! Je
kan dit seminarie ook slechts één keer kiezen per graad. In het derde OF het vierde.
Inhouden
Aan de hand van oefeningen met stijgende moeilijkheidsgraad bereik je de verschillende
doelen van dit seminarie. Je gaat aan de slag met een script dat leerlingen van het vierde
jaar geschreven hebben. Dit script hoort thuis bij de klassiekers van de literatuur, zoals Beatrijs, Romeo en Julia, Daedalus en Icarus… Als de rollen verdeeld zijn, zal je de geleerde technieken toepassen en je personage tot leven doen komen met een avondvoorstelling in de
Franciscuszaal als eindproduct.
Doelen
De volgende aspecten van toneelspelen komen aan bod. Je leert
✓
✓
✓
✓
✓

ademhaling en stemgebruik correct gebruiken
een juiste uitspraak van de Nederlandse taal hanteren
Jezelf uitdrukken: articulatie, intonatie, snelheid en volume…
je verbale communicatie te ondersteunen door non-verbale communicatie
acteren voor een publiek

Werkvormen
✓
✓
✓
✓

spreekopdrachten in groep
per twee dialogen inoefenen
groepswerk: elkaar verbeterpunten aanleveren (peerfeedback)
voor een publiek spreken op een podium

Evaluatie
Procesevaluatie na elke les: de doelstellingen worden per les duidelijk gecommuniceerd. Na
elke les wordt het proces van de leerling in kaart gebracht met daarbij de sterke en de werkpunten voor de volgende les.
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Wéét wat je eet (en waaróm!)

Doelgroep
Verbreding en oriëntatievorming voor leerlingen uit de studierichtingen Sociale en Technische Wetenschappen en Humane Wetenschappen.
Inhouden
We bestuderen voedingsmiddelen in de nieuwe voedingsdriehoek, gaan het hebben over de
invloed van (gezonde én ongezonde) voeding op ons lichaam én het belang van dagelijkse
beweging. Maar we gaan ook met voeding aan de slag : in de keuken maken we lekkere en
gezonde ontbijtjes, tussendoortjes of leren we een lunchbox samenstellen. Niet weten wat
mee naar school te nemen? Ik dacht het niet!!
Doelen
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Je leert hoe je de nieuwe voedingsdriehoek kan gebruiken
Je leert gezonde keuzes leren maken in je dagelijkse voeding
Je leert het etiket op voedingswaren lezen
Je leert waarom dagelijkse beweging belangrijk is en hoe je dat toepast
Je leert eenvoudige, gezonde én lekkere gerechtjes bereiden
Je leert hygiënisch omgaan met voeding

Werkvormen
✓ Onderwijsleergesprek
✓ Praktijk: koken
✓ Individueel werk en groepswerk
Evaluatie
Permanente evaluatie: proces- en productevaluatie
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Seminarie Wetenschappen+

Doelgroep
Alle leerlingen uit de studierichtingen Grieks-Latijn, Latijn en Wetenschappen.
Inhouden
Elke dag opnieuw verbaast de wetenschap ons met technische en ICT-ontwikkelingen die
een steeds grotere impact hebben op ons leven. In onze snel veranderende 21 ste-eeuwse
kennismaatschappij zijn STEM-competenties dan ook essentieel.
Leren onderzoeken, creatief probleemoplossend of "out-of-the-box" denken, samenwerken, objectief waarnemen en correct argumenteren zijn de competenties die centraal staan
in dit seminarie. De natuurwetenschappelijke methode zal steeds onze leidraad zijn. De leerinhouden die aan bod komen staan soms los van de inhouden uit de lessen wetenschappen
of zijn er een verbreding van. Als motivatie voor dit seminarie is je interesse voor wetenschappen dus belangrijker dan je studierichting. Een historische context wordt ook af en toe
aangereikt.
Doelen
✓ Je leert objectief waarnemen en zorgvuldig formuleren wat je ziet en denkt;
✓ Je begrijpt het belang van de verschillende stappen in de natuurwetenschappelijke
methode;
✓ Je neemt een (constructieve) kritische houding aan;
✓ Je luistert actief naar groepsleden;
✓ Je oefent in creatieve oplossingen zoeken;
✓ Je maakt kennis met eenvoudige handelingen in een labo;
✓ Je stelt een eigen onderzoekje op en brengt er rapport over uit;
✓ Je presenteert je resultaten voor een groep op verschillende manieren (verslag,
mondelinge presentatie met ict-ondersteuning of poster);
✓ Je verwerkt extra leerinhouden.
Werkvormen
Verschillende werkvormen worden gebruikt klassikale instructie, contractwerk, ... maar
groepswerk zal de vaakst voorkomende zijn.
Evaluatie
Permanente evaluatie: inzet en medewerking maar vooral vooruitgang in de nagestreefde
vaardigheden. (Deel)opdrachten, presentaties, verslagen, huiswerk ... krijgen ook steeds een
beoordeling.
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Seminarie Mens in beweging

"Mens Sana in Corpore Sano"
Doelgroep
Verbreding voor leerlingen uit alle studierichtingen met interesse in de menselijke beweging
en de bewegende mens.
Inhouden
Je bent geïnteresseerd in de bewegende mens en de toepassingen waar beweging een
steeds grotere rol speelt. Je bent sportief aangelegd en wil het mechanisme rond beweging
en spierwerking beter leren kennen. Je bent leergierig, zowel op sportief als op theoretisch
vlak.
Je wil die interesse verder uitbouwen en benaderen vanuit een theoretische en wetenschappelijke invalshoek. Je bent communicatief en sociaal vaardig en kunt goed in teamverband werken.

Doelen
✓ De verschillende lichaamsassen en –vlakken herkennen bij eenvoudige bewegingsvormen.
✓ Eigenschappen en functies van het skelet opnoemen en toelichten
✓ Enkele letsels van het skelet en gewrichtsletsels toelichten
✓ Duiden hoe spieren en skelet samenwerken om beweging mogelijk te maken
✓ De fysiologische factoren die de spierwerking beïnvloeden, toelichten
✓ De soorten spiercontracties herkennen in functie van beweging en kracht
✓ De belangrijkste bewegingsuitvoerende spieren opnoemen, situeren, hun oorsprong en aanhechting aanduiden en hieruit hun werking afleiden
✓ Het onderscheid tussen verschillende type spiervezels duiden
✓ Eenvoudige (sport-)bewegingen uitvoeren en toelichten welke spiergroepen
vooral gebruikt worden en daarbij de correcte terminologie gebruiken.
Onderzoekscompetenties
Je leert bewegingen analyseren vanuit hun basis (oorsprong/aanhechting, agonist/antagonist, type spiervezels, ..)
Je kan typerende sportbewegingen volgens een stappenplan (OVUR) beschrijven en verklaren en doet dit in samenwerking met je medeleerlingen.
Je kan de resulaten van een bewegingsonderzoek schriftelijk en mondeling in een presentatie weergeven (duo of groepswerk).
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Werkvormen
Praktijklessen (bewegingen en houdingen uit de sportpraktijk), onderzoeksopdrachten (OVUR), groepsgesprek sport en beweging bv. videobespreking “Wereldrecord”, macroen microscopisch onderzoek van beenderen en spierweefsel.

Evaluatie
Procesevaluatie: je zal geëvalueerd worden voor je inzet in de praktijklessen en je inbreng
tijdens groepswerk.
Productevaluatie: je zal geëvalueerd worden op je kennis van de basisprincipes en voor je
presentaties van je onderzoek.
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Seminarie Relatie-wijzer

Doelgroep
Voor de leerlingen van HW, STW en VV
Inhouden
Liefde geven en ontvangen is een diepmenselijke behoefte, net zoals lichamelijkheid en seksualiteit. Relaties zijn spannend, interessant en leuk, maar ook moeilijk en complex. Dit seminarie geeft geen pasklare antwoorden maar wil je wel wegwijzers aanbieden om in het
relationele verkeer veilig op weg te kunnen. Door te werken aan communicatievaardigheden, omgaan met grenzen, een positief zelfbeeld en weerbaarheid, kom je stevig in je schoenen te staan.
Je leert kritisch om te gaan met informatie over relaties, seksualiteitsbeleving, grensoverschrijdend
gedrag, soa’s
en
hiv,
anticonceptie, seksuele
diversiteit, porno, sexting, grooming enz. Er wordt geen enkel onderwerp uit de weg gegaan en in
een open en veilig klasklimaat kan je al je vragen of bedenkingen kwijt.

Doelen
✓ Kennis en bewustzijn verkrijgen over de functies en veranderingen in het eigen lichaam en een positief zelfbeeld en lichaamsbeeld ontwikkelen
✓ Vanuit een verbindende houding leren communiceren over het eigen lichaam, seksualiteit, emoties en relaties
✓ Grensoverschrijdend gedrag leren herkennen en durven reageren
✓ Eigen grenzen kunnen bewaken en de grenzen van anderen respecteren
✓ In staat zijn gelijkwaardige relaties op te bouwen waar ruimte is voor wederzijds
begrip en respect voor elkaars wensen en grenzen
✓ De diversiteit in seksuele en relationele keuzes erkennen en tolereren
✓ Zich op basis van informatie en argumenten kritisch opstellen tegenover stereotyperingen, geïdealiseerde en geseksualiseerde beelden in de (sociale) media
✓ Groeien naar een veilige en gezonde seksualiteitsbeleving en seksueel verantwoorde keuzes kunnen maken
✓ Het ontwikkelen van weerbaarheid tegen opgedrongen verwachtingen ten aanzien
van rollen en gedragingen en aandacht voor de ontwikkeling van de eigen identiteit
✓ In staat zijn risicogedrag te herkennen, te benoemen en te vermijden
✓ Weet hebben waar hulp te krijgen bij vragen, twijfels en incidenten en durven
hulp te vragen
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Onderzoekscompetenties
✓ Probleem oplossen, kritisch denken, vragen formuleren, observeren en onderzoeken, uitvinden en creëren, geïnformeerde oordelen vellen
✓ Zelf doelen stellen, plannen, verifiëren van eigen oplossingen, zelfreflectie, zelfevaluatie
✓ Bekwaam zijn om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze te maken
✓ Leiden van en deelnemen aan discussies en gesprekken, luisteren, samenwerken,
elkaar evalueren
✓ Gegevens, handelwijzen en (eigen) redeneringen ter discussie kunnen stellen aan
de hand van relevante criteria
✓ Je eigen overtuiging in vraag durven stellen
✓ Kritisch en alert omgaan met (sociale) media
✓ Verantwoordelijkheid nemen, flexibiliteit, doorzettingsvermogen en empathie tonen
✓ Kunnen omgaan met verscheidenheid
✓ Zorg kunnen dragen voor de toekomst van jezelf en de ander
Werkvormen
Combinatie van onderwijsleergesprek, groepswerk, creatieve opdrachten, discussiëren en
debatteren (bevordert het kritisch en onafhankelijk denken!).
Evaluatie
Enerzijds word je beoordeeld, via permanente evaluatie, op je inbreng en inzet tijdens de
lessen en je attitude. Anderzijds worden ook opdrachten en presentaties geëvalueerd.

18

11

Seminarie het geheim van de kleuren

Doelgroep
Alle leerlingen van het 3de jaar uit het studiegebied Economie en Organisatie.
Inhouden
Kleuren spelen een belangrijke rol in ons dagelijks leven. Ze hebben invloed op onze stemming, ze prikkelen onze zintuigen en ze bepalen voor een groot deel of we iets mooi vinden
of niet.
Neem een duik in de wondere wereld van de kleuren en ontdek de grootste geheimen. Wist
je dat iedere kleur een bepaalde betekenis heeft?
Heb jij wel eens gemerkt dat je je beter voelt wanneer je een bepaalde kleur kleding draagt?
Kleur heeft effect op je, zowel de kleuren van je kleding als de kleuren in je huis. Iedere kleur
heeft zijn eigen effect op jouw welzijn. Je kunt dus ook heel bewust kleur toepassen.
Doelen
Dit seminarie is zeer praktijkgericht.
We behandelen de volgende onderwerpen:
✓
✓
✓
✓

Je

gaat

zelf

aan

de

slag.

welzijn: emoties en kleuren;
marketing: kleuren in de reclame-wereld;
solliciteren: de beste kleuren voor je outfit;
interieur: kleuren kunnen onze waarneming veranderen.

Onderzoekscompetenties
Aan de hand van een gegeven probleemstelling ga je in groepjes gericht informatie verzamelen, ordenen en bewerken.
Je gaat kritisch informatie zoeken op het internet, in magazines, op Pinterest, op sociale
media, …
Je gevonden resultaten worden verwerkt
- moodboards gemaakt in Ms Publisher;
- presentaties gemaakt in Prezi.
De opdrachten worden getoond en besproken door de medeleerlingen en leerkracht.
Werkvormen
De lesaanpak omvat een mengeling van
✓ onderwijsleergesprek: in het begin van ieder thema, word je kort ondergedompeld in de
theorie, waarna je zelf aan de slag kunt gaan
✓ groepswerken: online samenwerken & peer-teaching
✓ praktijkopdrachten: analyses maken & presenteren
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Evaluatie
Bij de permanente evaluatie wordt er een onderscheid gemaakt tussen:
✓ Proces : actieve inzet tijdens de les, op tijd indienen van opdrachten, bereidheid tot samenwerking, inbreng, gepaste houding, interesse, het nodige materiaal meebrengen, respecteren deadlines
✓ Product: opdrachten, kleine toetsen, presentaties
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