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Keuzegedeelte vijfde jaar schooljaar 2022-2023 
 
Geachte ouder, beste leerling 
 
Ook in het schooljaar 2022-2023 wordt het mogelijk voor vijfdejaars om 1 uur van hun lessenpakket 
naar keuze in te vullen. Uitzondering daarop is het keuzegedeelte wiskunde, zie verder in deze brief. 
Wij bieden een aantal mogelijkheden aan die dan ook zullen ingericht worden als het aantal 
kandidaten het toelaat.  
 
De keuzes zijn 

1. wiskunde6: 2 uur, enkel mogelijk voor leerlingen uit 5EWI, 5GRW, 5LWI en 5WWI, richtingen 
met 6 uur wiskunde 

2. economie en ondernemen: 1 uur, voor elke leerling uit elke richting 
3. sociale psychologie: 1 uur, voor elke leerling uit elke richting 
4. beperkt zicht: 1 uur, voor elke leerling uit elke richting 
5. ruimte voor vragen: 1 uur, voor elke leerling uit elke richting 
6. creatief schrijven: 1 uur, voor elke leerling uit elke richting 
7. plastische opvoeding: 1 uur, voor elke leerling uit elke richting 
8. sport: 1 uur, voor elke leerling uit elke richting 

 
Elk keuzegedeelte zal geëvalueerd worden via permanente evaluatie en/of toetsen en mogelijks ook 
via een examen op het eind van een semester. Het spreekt voor zich dat voor een keuzegedeelte 
dezelfde inzet en studie-ernst gevraagd wordt als voor de andere vakken en dat die inzet en 
behaalde resultaten meetellen in de einddeliberatie. 
 
We maken een brochure met meer uitleg per keuze en stellen die deze week ter beschikking op onze 
website onder de rubriek studieaanbod, keuzegedeelte derde graad. De lesgevers bieden bovendien 
de kans aan geïnteresseerde leerlingen om in een digitaal vragenuurtje extra duiding te vragen. We 
voorzien die vragenuurtjes op woensdag 18 mei, zie verder.   
De keuze zelf maakt u via dit digitale keuzeformulier en wel tegen ten laatste woensdag 1 juni.  
Twee keuzes zijn noodzakelijk en moeten alle twee goed overwogen worden. We proberen zoveel als 
mogelijk de eerste keuze aan te bieden, maar de organisatie van alles kan ons verplichten voor de 
tweede keuze te gaan. 
Elke keuze wordt gegeven op dezelfde dag en hetzelfde uur in het lessenpakket. Het tweede uur 
wiskunde wordt gegeven op een achtste lesuur. Wissels zonder grondige motivatie zijn niet meer 
mogelijk. 
 
We zijn ervan overtuigd dat we op deze manier leerlingen de kans geven te gaan voor iets wat niet 
meteen in het traditionele lessenpakket aan bod komt en zo via een individuele interesse een 
persoonlijke toets geven aan het begrip ‘vrije ruimte’. 
 
Vriendelijke groeten 
Karla De Ruyck 
directie Leiepoort campus Sint-Hendrik 

https://forms.gle/WxtQFXvodVkQhtFx5


Keuzegedeelte wiskunde                            Keuze 1 
 
Leerlingen uit 5EWI, 5LWI, 5GRW en 5WWI kunnen kiezen voor keuzegedeelte wiskunde 
(2uur per week). In deze lessen zal er gebruik gemaakt worden van de extra tijd om dieper 
en verder in te gaan op de geziene leerstof van het vak wiskunde.  
Dergelijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld lineaire transformaties en 
differentievergelijkingen, determinanten, eigenwaarden en eigenvectoren die ons in staat 
stellen om oplossingen van dynamische processen te beschrijven en analyseren. 
We gaan ook verder in op de analytische meetkunde die in het vierde werd gestart: 
meetkundige plaatsen en kegelsneden komen hier aan bod, met bijhorend de mogelijkheid 
om krommen te beschrijven in andere coördinatenstelsels zoals poolcoördinaten.  
 
We nemen ook deel aan Wiskunnend Wiske: een wedstrijd, georganiseerd door de 
universiteit van Brussel waarbij jullie drie keer drie weken de tijd krijgen om een wiskundig 
raadsel op te lossen. Het concept: geen klassieke vraagstukken met gegevens en formules, 
maar uitdagende open vragen waar wetenschappers en wiskundigen nog steeds het hoofd 
over breken.  
 
In de lessen staat het abstracte van de wiskunde steeds centraal. Aandacht tijdens de 
lessen, werkkracht en motivatie voor het vak wiskunde zijn dan ook belangrijke aspecten 
voor dit keuzevak. Ook zal je vaak zelfstandig aan het werk gezet worden, al dan niet m.b.v. 
Chromebooks als hulpmiddel om zelf de leerstof te verwerken.  
Af en toe worden toetsen afgenomen waarin wordt ingezet op het inzichtelijk leren 
studeren, bv. via open boek toetsen. Op die manier zal het keuzegedeelte wiskunde 
bijdragen tot een gefundeerde wiskundekennis die ongetwijfeld meer liefde voor het vak 
met zich meebrengt. 
 
Keuzegedeelte wiskunde: 

- 2 uur 
- Voor 5EWI, 5LWI, 5GRW, 5WWI 
- Geen specifiek handboek nodig 



Keuzegedeelte economie en ondernemen 
          Keuze 2  

   
Dagelijks krijgen we via media, reclame, financiële instellingen… een overvloed aan 
economische en financiële begrippen over ons heen. Doorheen ons leven komen we dan ook 
in verschillende situaties terecht waarbij de kennis van deze begrippen zeker en vast goed van 
pas zal komen.  
 
Tijdens één lesuur per week maak je kennis met een aantal economische en financiële 
begrippen en ontdek je hoe bepaalde instellingen en economische systemen werken. Via 
VlajoChallenge maak je kennis met de verschillende aspecten van ondernemen en leer je de 
verbanden zien tussen de verschillende bedrijfsactiviteiten.   
Dit keuzevak geeft je zowel inzicht in de werking van de economie als van een onderneming 
en bestaat uit twee grote delen:  
 
• Dagdagelijkse economie 

Wie zijn de spelers in de economie? Hoe werkt de bank? Wat is inflatie? Welke kredietvormen 
bestaan er? En hoe kan je je verdiende centjes het meest laten opbrengen? Plaatsen we ons 
spaargeld op een spaarrekening, of beleggen we beter in een kasbon of aandelen? Via een 
beleggerscompetitie leren we beter zowel de mogelijke opbrengsten en rendementen als de 
risico’s van beleggen in te schatten. Waarvoor sluiten we best of verplicht een verzekering af? 
Wat is het verschil tussen een aansprakelijkheids-, een personen- en zakenverzekering? 
 
• VlajoChallenge: speel en onderneem 

Ooit al eens aan gedacht om de baas te zijn van je eigen onderneming? Een winkel openen, 
producten aankopen, personeel aanwerven, advertenties plaatsen, winst maken.... En dat 
allemaal in je eigen stad tegen concurrenten die je klasgenoten zijn. VlajoChallenge is een 
online game waarin jullie het tegen elkaar opnemen in een klaschallenge.  
Hoe financier je de opstart van een onderneming? Hoe zet je je bedrijf in de markt? Hoe lok 
je meer klanten? Hoe zorg je voor een mooi marktaandeel? Hoe blijf je de concurrenten voor 
of hoe snoep je klanten van hen af? Wie slaagt erin zijn bedrijfswaarde te laten stijgen… Op 
het einde van deze challenge kennen we de grootste marktaandeelhouder, de beste inkoper, 
de meest vrijgevige investeerder, de leerling met het grootste eigen vermogen en de 
algemene winnaar! 
 
De evaluatie gebeurt door regelmatig de aangebrachte leerstof te toetsen 
via oefeningen en opdrachten en via de inzet en actieve deelname aan het 
spel VlajoChallenge.  
 

Keuzegedeelte economie en ondernemen 
 

- 1 uur 
- Voor elke leerling  
- Kopie cursus (€ 3,00) + deelname VlajoChallenge (€ 9,00)   



Keuzegedeelte sociale psychologie          Keuze 3 
Zijn deze beweringen juist of fout? 

 JUIST FOUT 

De klimaatopwarming zal zorgen voor een afname van moordcijfers.   
Mensen met de naam Larry of Laura kiezen er bovengemiddeld vaak voor om  
‘lawyer’ (advocaat) te worden. 

  

Hoe zwaarder de straf, hoe kleiner de kans dat criminelen hervallen.   
Sterke vrouwen worden vaker dan anderen negatief bekeken.   
Baby’s kijken liever naar mooie gezichten dan naar lelijke.    
Kinderen die naar gewelddadige filmpjes kijken, vertonen vaker agressief 
gedrag als volwassene. 

  

Katten en honden herkennen zichzelf spontaan in de spiegel.   

 
Wil jij weten waarom mensen die een probleem aankaarten (Greta Thunberg, Marc Van 
Ranst …) op een bepaald moment van een groot deel van de bevolking de wind van voren 
krijgen? Wat verklaart het gedrag van de bewakers in Auschwitz die massaal onschuldigen 
de gaskamers indreven en welke technieken worden ook nu gebruikt, bijvoorbeeld tijdens 
de oorlog in Oekraïne? In dit keuzevak focussen we op sociale psychologie. Dat is een 
onderdeel van de algemene psychologie dat zich bezighoudt met de manier waarop 
gedachten, gevoelens en gedragingen beïnvloed worden door de aanwezigheid van anderen. 

In de lessen vertrekken we telkens vanuit concrete experimenten om zo een verklaring te 
zoeken voor het menselijk gedrag. We beginnen met onszelf te begrijpen in een sociale 
context. In het tweede en derde thema bekijken we hoe we naar andere mensen kijken en 
hoe we ons in groep gedragen, vaak met vooroordelen en stereotypering. In het vierde en 
vijfde thema behandelen we de o.a. de oorsprong van agressie en manipulatietechnieken. 
Als laatste zullen we het hebben over aantrekkingskracht en hechte relaties.  

We werken telkens een paar weken rond één thema. Punten kan je verdienen door middel 
van het uitvoeren en voorstellen (schriftelijk en mondeling) van experimenten, je 
klasattitude en eventueel toetsen. Naast de lessen nodigen we – indien de kans zich 
voordoet - ook eens een gastspreker uit of wonen we een voorstelling rond één van de 
thema’s bij. 

Keuzegedeelte sociale psychologie 
- 1 uur 
- voor iedereen 
- geen handboek, wel een afgedrukte cursus (± 5 euro) 
- eventueel: een gastspreker of voorstelling (± 5 euro) 

Oplossingen oefening: fout-juist-fout-fout-juist-juist-fout 



Beperkt zicht (?)                KEUZE 4 
 

Geloof jij alles wat je op sociale media leest?  
Is het gevaarlijk altijd naar de gesuggereerde filmpjes op YouTube te kijken?  
Doorstaat mijn lievelingsfilm eigenlijk wel de Bechdeltest?   
Is de keuze voor ‘colourblind casting’ bij Bridgerton een goede zaak?   
Waarom won er nog maar drie keer een vrouw de Oscar voor beste regie? 

Elke dag opnieuw krijg je via verschillende mediakanalen heel wat informatie (in 
woord en beeld) binnen. Soms is dit mediagebruik echt je eigen keuze (informatie 
opzoeken of YouTubefilmpjes kijken) en soms maken massamedia deze keuze voor 
jou – vaak zelfs zonder dat je dit zelf beseft (koos je dat YouTubefilmpje echt zelf 
of werd het eigenlijk gesuggereerd door YouTube?). Massamedia hebben een erg 
grote invloed op wat wel of niet je aandacht krijgt – misschien zelfs vaker dan je 
wil toegeven. Denk maar aan de (bijna) eindeloze stroom van meldingen op/van 
sociale media, de alomtegenwoordige reclameboodschappen (die bovendien steeds 
lastiger te onderscheiden zijn van andere inhoud) en/of de suggesties op Spotify die 
steeds accurater worden.  

We worden dagelijks overspoeld door allerhande informatie – bewust en onbewust. 
In dit keuzegedeelte staan we even stil bij het beeld van de werkelijkheid dat de 
massamedia ons toont. Is dit beeld eigenlijk wel realistisch? Zijn er bepaalde blinde 
vlekken? Hoe representatief zijn de films en series van 2022?   
Ook de nieuwsselectie komt aan bod – er gebeurt veel meer op een dag dan wat er 
in de krant komt of op het journaal getoond wordt. Wie kiest er wat wel en/of niet 
geselecteerd wordt – en welke redenen hebben ze daar voor?  We onderzoeken onze 
eigen filterbubbel en controleren hoe gemakkelijk/moeilijk het is om fake news te 
herkennen. We brengen ook een bezoek aan de VRT-studio’s, om dit hele proces 
ook eens ‘in het echt’ én van achter de schermen te gaan bekijken. 

 
 
Beperkt zicht (?)  
- 1 uur 
- voor elke leerling 
- kostprijs: cursus (± 5,00 euro) + 

uitstap VRT (onder voorbehoud)  

 

 



Keuzegedeelte Ruimte voor vragen   Keuze 5  

 

Dit is geen cursus met antwoorden.  In antwoorden zit er weinig energie.  Dit is een cursus 
met vragen.  Voor leerlingen die vragen hebben.  Grote vragen.  Kleine vragen.  Belangrijke 
vragen.  Onnozele vragen.  Die bij nader toezien misschien helemaal niet zo onnozel zijn.  
Vragen die ons bezighouden.  Misschien vinden we een antwoord, misschien ook niet.  Dat is 
het punt niet.  Het punt is: durven we de vragen te stellen?  Durven we iets niet te weten?  
Kunnen we ruimte geven aan vragen?  En kunnen we erop vertrouwen dat er uit die ruimte 
iets opborrelt dat ons vooruithelpt?  Kunnen we de vragen ‘leven’ (zoals de dichter Rilke ons 
aanraadt)? 

In deze cursus werken we met de vragen die opkomen bij de leerlingen.  Dat kan van alles 
zijn.  Wie ben ik?  Wie is de ander?  Kan ik die ander kennen?  Hoe staan we in relatie tot 
elkaar?  Wat zijn goede relaties?  Wat zijn slechte?  Wat is de werkelijkheid?  Hoe kan ik die 
leren kennen?  Kan ik die leren kennen?  Kan ik vertrouwen op mijn zintuigen?  Hoe kan ik 
iets weten?  Wat loop ik hier te doen?  Heeft het leven zin?  Heeft mijn leven zin?  Wat is een 
goed leven?  Hoe doe ik het goede?  Wat betekent dat, het goede doen?  Is er leven na de 
dood?  Bestaat er zoiets als een god?  Hoe begrijp ik die?  Wat is schoonheid?  Wat is 
vrijheid?  Bestaat er zoiets als vrijheid? 

We hebben een troost: we zijn niet de enigen die zulke vragen stellen.  We kunnen spreken 
met en luisteren naar elkaar.  We zijn ook niet de eersten die zulke vragen stellen: we 
kunnen te rade gaan bij mensen die zich met deze vragen beziggehouden hebben.  Die soms 
hun hele leven aan een vraag hebben gewijd.  Mensen die van vragen houden.  Mensen die 
van wijsheid houden.  Filosofen.  We gaan lezen wat zij over die vragen te vertellen hebben.  
Dat kan ons gesprek voedsel geven.  En door het gesprek vinden we misschien niet dé 
antwoorden, maar misschien wel onze antwoorden.  Die zin hebben voor ons.  Hier en nu. 

De leerlingen die deze cursus volgen, zijn bereid op een open manier na te denken, te 
spreken en te luisteren naar anderen, en zichzelf in vraag te stellen.  Ze willen af en toe 
moeilijke teksten lezen, die samenvatten en er hun persoonlijke commentaren op geven, 
mondeling en schriftelijk.  Ze gaan graag op zoek naar informatie op het internet en 
snuisteren graag  in boeken.   

Evaluatie gebeurt op basis van persoonlijke en groepswerkstukken over een bepaald thema 
en de presentatie van die werkstukken voor de klas. 

 

Keuzegedeelte ‘Ruimte voor vragen’:   

‐ 1 uur per week   
‐ voor alle leerlingen van het vijfde jaar 
‐ een aan te kopen boek (+‐ 25 euro) 



Keuzegedeelte Creatief schrijven           keuze 6  

Wat is jouw verhaal? 

 
Heb je zin om zelf verhalen te schrijven?  

Heb je altijd al willen weten hoe een verhaal wordt opgebouwd? 

Loopt je hoofd over van de ideeën maar weet je niet hoe je ze op papier moet krijgen? 

Op deze en andere vragen krijg je in deze cursus een antwoord. 

 
We gaan samen op zoek naar hoe verhalen in elkaar steken, hoe je verhalen emotioneel, 
spannend of grappig kan maken. We leren brainstormen om ideeën te verzamelen, je leert 
schrijftechnieken. 
Je gaat in alle vrijheid verhalen schrijven, we bespreken hoe je pakkende dialogen kan 
schrijven, hoe je je verhaal kan opbouwen, … 

Maar je gaat vooral zelf schrijven. Dit keuzevak draait helemaal om jou zoektocht naar je 
schijfstem en de verhalen die je wilt schrijven. 

Op het einde van het jaar kijk je op een andere manier naar verhalen, heb je verhalen 
geschreven en heb je je eigen schrijfstem gevonden! 

 

Dit is een cursus waarin jij centraal staat, jij krijgt tools aangereikt maar schrijft zelf ook je 
eigen verhalen. 

Je leert structuren van verhalen kennen, je ontwikkelt een eigen stijl en gaat op zoek naar 
jouw eigen verhaal. 

  
Keuzegedeelte creatief schrijven 
 

- 1 uur 
- Voor elke leerling  
- Geen kosten 

 



Keuzegedeelte Plastische Opvoeding       Keuze 7 
 
 
Ga volgend schooljaar nog eens creatief aan de slag! Tijdens het eerste trimester leer je 
werken met aquarelverf. Tussen januari en april leer je alles over handletteren, het faux 
calligrafie. In het laatste deel van het jaar bezoeken we een actuele tentoonstelling. Hier laten 
we ons inspireren voor een eigen creatie! 
 
Volgende materialen heb je nodig en dien je zelf aan te kopen; 
 
Trimester 1:  aquarelverf / aquarel papier / aquarelpenselen / tekenpotlood / kleedgom / 

slijper / platte penselen / tekenmap / krant / vuilzak /  
Trimester 2:  tekenpapier / fijne zwarte stiftjes (waterproof) van verschillende diktes / krant 

/ vuilzak 
Trimester 3:  eigen materiaal obv tentoonstelling 
 
Evaluatie:  

- Peer Evaluation: beoordeling door de volledige klasgroep. 
- Self Evaluation: je gaat jezelf evalueren aan de hand van vooropgestelde doelen. 

 
 

 
Keuzegedeelte plastische opvoeding: 

- 1 uur 
- Voor elke leerling  
- Kosten: aankoop materiaal en tentoonstelling 

 



Keuzegedeelte sport                                      Keuze 8 
In het vijfde jaar kunnen de leerlingen ’sport’ kiezen als keuzevak, en dit als uitbreiding op de 
lessen lichamelijke opvoeding.   
De bedoeling van dit keuzevak is om de gekende sporten meer uit te diepen in spel- en 
tornooivormen en jullie te laten kennismaken met enkele mindere bekende sporten. Het 
keuzegedeelte sport is een volwaardig vak en wordt permanent geëvalueerd. Wij verwachten 
een minimum aan basisconditie, kracht en coördinatie om de lessen te kunnen volgen. Dit 
gekoppeld aan de juiste ingesteldheid om je voor 100% in te zetten voor alle mogelijke 
sportactiviteiten, maken je een ideale kandidaat voor dit keuzevak. 

Een eerste uitdaging om het sportieve jaar te starten, wordt de Survival Trophy in Gent. Hier 
zal iedereen elkaars talenten ontdekken in een uitdagende obstakelrun in de Blaarmeersen. 

Ben je  enthousiast en gemotiveerd om actief bezig te zijn en nieuwe sporten te leren kennen, 
dan is dit de goede keuze!   
 

Waarom voor sport kiezen in het vijfde jaar?     

• Je vindt twee lesuren LO onvoldoende en je wil meer bewegen, meer sporten, meer       
 wedstrijden spelen. 30 uur stilzitten per week vind je echt wel veel!   

• Je vindt zoals overal gezegd, geschreven en bewezen wordt, dat meer bewegen                
belangrijk is voor je fysische en mentale gezondheid.  

• Je wil een extra uurtje sporten met andere gemotiveerde sportievelingen van het  vijfde  
jaar en samen een nieuw team vormen.   

• Je wil ook wel eens andere niet-alledaagse sporten ontdekken. 
• Je wil meer spelinzicht ontwikkelen en nieuwe wedstrijdtactieken gebruiken. 
• Je wil je medeleerlingen op een andere manier leren kennen. Samen sporten,   

samenwerken, elkaar leren aanvaarden, beslissingen en verantwoordelijkheid nemen. 
Al deze vaardigheden dragen bij aan je algemene ontwikkeling.       

 
Keuzegedeelte Sport    - 1 uur   

• Voor iedereen met de juiste mindset en een goede basisconditie 
• Financiële bijdrage voor een aantal sporten: ± € 40 
• Kan worden verder gezet in het zesde jaar, maar dan 2 uur/week 
• Geen handboek nodig 
•  Extra LO T-shirt + short zijn verplicht 
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