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Keuzemogelijkheden in de eerste graad VISO Mariakerke 

1 Uitbreiding van het bestaande aanbod Artistieke vorming 

Vorig schooljaar zijn we in de vestigingsplaats Mariakerke gestart met een nieuwe basisoptie (tweede 
leerjaar van de eerste graad) Artistieke vorming. Dit in overleg met de Kunsthumaniora Sint-Lucas die 
geen eerste graad aanbieden. Artistieke vorming werd in VISO geprogrammeerd als een basisoptie 
met 6 wekelijks lestijden wiskunde om leerlingen die voor de vormingsrichtingen met architectuur 
kiezen in het secundair kunstonderwijs een degelijke basis mee te geven.In het schooljaar 2014-2015 
wordt het in VISO ook mogelijk om voor Artistieke vorming te kiezen met 4 wekelijkse lestijden 
wiskunde. Naast Artistieke vorming blijft kiezen voor we de basisoptie Grafische communicatie met 4 
of 6 lestijden wiskunde mogelijk. 

2 Naar 32 lestijden in de eerste graad, vrije namiddag op woensdag 

Op vraag van vele betrokkenen zullen er vanaf schooljaar 2014-2015 in alle leerjaren van de eerste 
graad 32 lestijden gegeven worden en zullen de leerlingen vrijaf hebben op woensdagnamiddag. Voor 
leerlingen die op woensdagnamiddag op school wensen te blijven, is er gratis opvang voorzien. Op 
woensdag eindigen de lessen vanaf september 2014 op 12.15 uur. Op vrijdagnamiddag is er les tot 
15.45 uur. 

3 Het eerste leerjaar A 

Het eerste leerjaar A is de onderbouw voor de basisopties Artistieke vorming en Grafische 
communicatie en media. In de lessen ‘techniek’, ‘technische activiteiten’ en ‘plastische opvoeding’ 
maken de leerlingen kennis met de wereld van techniek en technologie vanuit grafische invalshoek  
en met de kunstwereld. 

• Lessentabel 
 
Aardrijkskunde 2         
Frans 4         
Geschiedenis 1         
Godsdienst 2         
Lichamelijke opvoeding 2         
Muzikale opvoeding 
 

1         
Natuurwetenschappen 2         
Nederlands 5         
Plastische opvoeding 2         
Techniek 4         
Technische activiteiten 2         
Wiskunde 5         

           
Totaal 32         
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4 De basisoptie Artistieke vorming, 6 en 4 uren wiskunde 

Zowel in de richting met 6 lestijden als in deze met 4 uur word je in de lessen ‘beeldende vorming’ 
georiënteerd in de beeldende kunsten via tekenen, schilderen, ruimtelijk werk en grafiek. Je leert naar 
kunstwerken kijken, ze analyseren en bespreken.  
Wie voor de optie met 6 lestijden wiskunde kiest heeft breder keuzemogelijkheden in de tweede 
graad zowel in als buiten het kunstonderwijs. In het studiegebied Beeldende kunsten zal  je niet 
alleen vlot kunnen doorstromen naar de kunsten-richtingen en artistieke opleiding. Ook voor de 
vormingsrichtingen waarna je een masteropleiding architectuur kan volgen kreeg je een goede 
voorbereiding. 
Wie voor de optie met 4 lestijden wiskunde kiest onderzoekt in een extra kunstgericht vak 
‘ondersteuning taal en expressie’ het extra kunstgericht vak de expressieve mogelijkheden van het 
woord door teksten voor te dragen en er bij te bewegen, door zelf teksten te schrijven. door illustraties 
bij teksten te maken, door muziek bij teksten te kiezen.  
 

• Lessentabel 
 
Artistieke vorming Optie 6u 

wisk 
Optie 4u 

wisk 
       

Algemene vakken          
 Aardrijkskunde 1 1        
 Engels 2 2        
 Frans 3 3        
 Geschiedenis 2 2        
 Godsdienst 2 2        
 Lichamelijke opvoeding 2 2        
 Muzikale opvoeding 

 

1 1        
 Natuurwetenschappen 1 1        
 Nederlands 4 4        
 Techniek 2 2        
 Wiskunde 6 4        

 
Artistieke vorming          
 Beeldende vorming 6 6        
 Ondersteuning taal en expressie - 2        
          
Totaal 32 32        

 

5 De basisoptie Grafische communicatie en media, 6 en 4 uren wiskunde 

Zowel in de richting met 6 lestijden als in deze met 4 uur maak je in de lessen ‘realisatietechnieken 
grafische technieken’ en ‘technologische activiteiten grafische technieken’ kennis met de wereld van 
de grafische communicatie en media vanuit creatieve en technisch technologische invalshoek. Je 
maakt er ontwerpen en presentatiemodellen, technische tekeningen, je verwerft ruimtelijk inzicht en 
je wordt geïntroduceerd in de wereld van de druktechniek.  
Wie voor de optie met 6 lestijden wiskunde kiest heeft breder keuzemogelijkheden in de tweede 
graad, zowel in als buiten het studiegebied Grafische communicatie en media. Je zal niet alleen vlot 
kunnen doorstromen naar een aantal studierichtingen die gericht zijn op tewerkstelling maar ook een 
aantal richtingen waarna je nog verder moet studeren in het hoger onderwijs behoren de mogelijk 
heden. 
Voor wie voor de optie met 4 lestijden wiskunde kiest wordt in het vak ‘vormen van grafische 
expressie’ een extra klemtoon op de grafische ontwerptechnieken gelegd. 
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• Lessentabel 
 
Grafische communicatie en media Optie 6u 

wisk 
Optie 4u 

wisk 
       

Algemene vakken          
 Aardrijkskunde 1 1        
 Engels 2 2        
 Frans 3 3        
 Geschiedenis 2 2        
 Godsdienst 2 2        
 Lichamelijke opvoeding 2 2        
 Muzikale opvoeding 

 

1 1        
 Natuurwetenschappen 1 1        
 Nederlands 4 4        
 Techniek 2 2        
 Wiskunde 6 4        

 
Grafische communicatie en media          
 Realisatietechnieken grafische 3 3        
  technieken          
 Technologische activiteiten 3 3        
  grafische technieken          
 Vormen van grafische expressie - 2        
          
Totaal 32 32        
 


