Maak hier je keuze:
o ik heb interesse

voor de leefwereld/
de geschiedenis
van de Grieken en
de Romeinen

o nieuwe woorden
leren schrikt mij
niet af

o ik ben bereid om
regelmatig
grammatica en
woordenschat te
herhalen

o ik heb interesse in
een nieuwe taal

o ik wil oefenen in
logisch redeneren
o ik geef niet gauw
op, ik ben een
doorzetter

o ik heb interesse in
de oorsprong van
woorden

o Ik hou van

probleemoplossend denken.
Door de Latijnse
taal te ontleden,
leer ik ook andere
dingen ontleden.
Dit helpt om
oplossingen te
vinden.

o ik wil experimenten
uitvoeren, proefjes
doen

o ik wil leren

besluiten te
trekken uit die
proefjes

o ik wil leren in

groep te werken
ik ben thuis graag
bezig met te
bekijken hoe
dingen werken

o ik vraag mij af hoe

de natuur in elkaar
zit

o ik wil waarnemingen doen

o ik wil de handen
uit de mouwen
steken

o ik wil de computer
leren gebruiken

o ik ben creatief met

o ik ben creatief

o ik ben creatief met

o ik praat graag met

o ik ben bereid om

o ik ben bereid om

taal

mensen en durf
hen ook aan te
spreken en vragen
te stellen

o ik ben geïnteresseerd in de
actualiteit

o ik kan goed

samenwerken
met anderen

met taal

actief deel te
nemen aan de les

o ik durf te praten
voor een groep

o ik vind het niet erg
om voor een
klasgroep te staan

o ik kan goed

samenwerken met
anderen

o ik wil graag teksten o ik wil graag

o ik ben erg goed in

leren schrijven:
oefenen op zinsbouw en het
schrijven van
interessante
artikels

wiskunde

o ik kan mij geruime
tijd op iets
concentreren

o ik ben niet bang

van formules en
vraagstukken.
Vooral vanaf het
tweede jaar maken
die immers deel
uit van de leerstof.

o ik geef niet op

toneelfragmenten
en sketches lezen
en acteren

o ik kan boeiend

vertellen of wil
het leren

wanneer ik niet
meteen het
gewenste resultaat
haal

beeldtaal

mijn handen uit de
mouwen te steken

o ik ben niet vies van
wat verf op mijn
handen of
kleispetters op
mijn gelaat

o ik wil mijn

ruimtelijk inzicht
verder ontwikkelen

o ik ben bereid om

mee na te denken
over de betekenis
van ‘een vorm’,
‘een beeldengroep’,...

o ik ben niet bang

o ik ben graag en

o ik ben niet bang

o ik weet dat een

om me moe te
maken

om in weer en
wind te sporten

o ik wil technisch en
tactisch beter
worden in
verschillende
sporttakken

o ik kan in team
spelen
o ik ben fair t.o.v.

mijn medespelers

o ik heb

doorzettingsvermogen

websites en
computerprogramma's
gemaakt worden

o ik neem graag

foto's en maak
graag video- en
geluidsopnames

o ik wil met foto-

werken en heb
oog voor detail

o ik ben bereid om

veel tijd en werk
te stoppen in het
realiseren van
een project

o ik geef niet op

wanneer ik niet
meteen het
gewenste
resultaat haal

o ik hou van mythologische verhalen
over Griekse en
Romeinsez goden
en helden

Interesse voor
‘Latijn’
4u

o ik wil weten hoe

o ik kan nauwkeurig

met een computer:
opstarten, een
tekst typen,
eenvoudige layout, afdrukken,...

programmeren

computer niet
enkel ontspanning
biedt, maar ook
een werkinstrument is

video- en geluidsmateriaal aan de
slag om eigen
creaties te maken

o ik zie beelden van
een kunstwerk als
ik naar een hoopje
schroot kijk

o ik kan al werken

o ik wil graag leren

veel met
computers bezig

Interesse voor
‘STEM’
3u

Interesse voor
‘Wetenschappen’
2u

Interesse voor
‘Journalistiek’
2u

Interesse voor
‘Expressie’
2u

Interesse voor
‘Beeldende vorming’
2u

Interesse voor
‘Sport’
2u

Interesse voor
‘Multimedia’
2u

