
 Neem een goede start!  
e

 Ontdek onze 1  graad.  

Geef je talent de sporen!



 Welkom in het  
 Guldensporencollege 

‘Zo veel mogelĳk leerlingen zo ver mogelĳk 
brengen’ is onze baseline. En die hebben we niet 

zomaar gekozen. Op het Guldensporencollege 

bieden wĳ een veelzĳdige vorming, zowel binnen 

als buiten de lessen, en op maat van elke leerling. 

Je kan zelf een aantal keuzes maken en zo je 

talenten ontdekken en versterken.

Voel je wat kriebels 
voor de grote stap naar

het middelbaar?
Hoeft niet. 

Bĳ ons kom je terecht in een 
campus met een persoonlĳke 

aanpak. We begeleiden jou 
met de nodige zorg.

Co-teaching? Clil? 
Leerlabo? Laptopproject? 
Nieuwe termen voor jou?

Dat kan!
Wĳ houden ook van . innoveren

Kom eens bĳ ons langs, 
dan vertellen we er 

graag alles over.

Op de schoolbanken kan
je veel leren, maar in de 
wereld nog veel meer.

Proeven van hoe het er in de
echte wereld aan toe gaat, 

zorgt voor een 
open kĳk.

Wĳ bieden een veelzĳdige 
vorming, met heel wat . kansen

Tĳdens de lessen bieden de 
leerkrachten jou veel 

uitdagingen en helpen 
jou graag vooruit.

Geef je de sporen, talent 
want zo werk je aan je 

toekomst. Je kiest zelf een 
talentenmodule om op die 
manier je eigen talenten te 

ontdekken en te versterken. Je 
vindt ons ruime aanbod in 
deze brochure. We hebben 

voor elk wat wils!

Door ons brede aanbod 
zĳn we er zeker van dat je 

een richting vindt die bĳ jouw 
passie past.

Maak een goede keuze, dan
doe je wat je graag doet.

Bĳ ons valt heel veel te 
beleven. Sporten, zingen, 
muziek maken, spelen, 

wedstrĳden, op reis gaan... 
Dat geeft energie... 

om nog beter te leren!

‘maximale
groeikansen en
leerwinst voor
elke leerling’

In deze brochure lees je wat we allemaal te bieden 
hebben. Wil je meer weten?
Kom dan zeker eens langs op onze infomomenten.

Campus Zuid
e1  graad

Krysantenlaan 6
8500 Kortrĳk
056 36 12 70

Campus Harelbeke
e e1  en 2  graad

Ballingenweg 34
8530 Harelbeke
056 36 12 80

www.guldensporencollege.be/zuid

 Campussen  

Campus Plein
e1  graad

Plein 14
8500 Kortrĳk
056 36 12 50

www.guldensporencollege.be/plein

www.guldensporencollege.be

www.guldensporencollege.be/harelbeke

Campus Engineering
e e e1 , 2  en 3  graad

Beekstraat 21
8500 Kortrĳk
056 21 23 01

www.guldensporencollege.be/engineering

eAlle campussen met een aanbod 1  graad
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 Lessentabel - 1A 

Aardrĳkskunde 2

Engels 1

Frans 3

Geschiedenis 1

Godsdienst 2

Lichamelĳke opvoeding 2

Mens en samenleving 2

Muziek 1

Natuurwetenschappen 2

Nederlands 4

Beeld 1

Techniek 2

Wiskunde 4

basisvorming 27 u.  

In onze school kan je in het eerste 
jaar kiezen voor een talentenmodule. 
In het tweede jaar ga je voor een 
basisoptie die hier logisch op volgt, 
of je kiest iets anders.  Zelf keuzes 

leren maken, bepalen waar je eerst 
aan werkt, of je veel of weinig hulp 
nodig hebt ... vinden we hierbĳ heel 
belangrĳk.

Economie en Organisatie

3 uur

Taal en Cultuur
3 uur

STEM
3 uur

Maatschappĳ en Welzĳn
3 uur

Kunst en Creatie
3 uur

Latĳn
Latĳn 4 uur
STEM 1 uur

STEM-wetenschappen
STEM 5 uur

Geen flex-uren bĳ deze 
talentenmodules.

Techniek
3 uur

 Talentenmodules 

Latĳn
Wil je graag oude culturen herontdekken? Leer je graag een nieuwe taal? Wil 
je weten hoe mensen vroeger leefden? Heb je de discipline om elke dag 
woordjes te leren? Dan is Latĳn iets voor jou.  Latĳn is een brede, uitdagende 
richting die alle opties openlaat voor een verdere studieloopbaan. Je 
taalgevoel wordt aangescherpt, waardoor je ook de moderne talen Frans, 
Engels en Duits met meer gemak aanleert. 

STEM-wetenschappen
STEM is vrĳ vertaald de afkorting van wetenschap, techniek, ontwerp en 
wiskunde. We gaan er projectmatig aan de slag waarbĳ wiskundig inzicht en 
een wetenschappelĳke visie nodig zĳn om een probleem aan te pakken. We 
ontwerpen er met de computer en leren programmeren met en zonder robot. 
Kortom, iets voor de toekomstige 'ingenieurs', 'wetenschappers', 'IT'ers' of 
'technici' onder jullie!

Wiskunde en Frans 
verwerk je op een 
sneller tempo!
Er is vooral aandacht 
voor verdieping. 

Moderne STEM
Ga je graag op zoek naar een wetenschappelĳke verklaring? Wil je graag zelf 
programmeren? Dan is de module STEM helemaal je ding. Wat gebeurt er 
met je lichaam bĳ een botsing? Hoe programmeer je een robot? Drie uur per 
week werk je aan projecten waarin inhouden uit wiskunde, wetenschappen, 
techniek en ict geïntegreerd aan bod komen. Je ontdekt en experimenteert 
vooral zelf via groepswerk en zelfstandig werk.

Moderne taal en cultuur
Wil je ervaringen uitwisselen met leeftĳdsgenoten in het buitenland? Wil je 
beter leren presenteren in het Nederlands en vlotter worden in Frans en 
Engels? Dan is de module taal en cultuur iets voor jou. Je ontdekt 
bĳvoorbeeld de cultuur van je eigen stad. Je leert over wat men in Italië zoal 
eet. Je maakt een filmpje in het Frans en het Nederlands, je leert samen te 
werken en zet je in voor een goed doel. 

Je krĳgt twee FLEX-
uren met aandacht 
voor verdieping en 
remediëring: Frans 
en wiskunde.

Moderne economie en organisatie
Wil je meer weten over handel, kopen en verkopen, de reclamewereld? Is het 
organiseren van bĳvoorbeeld een schoolfuif of een verkoopactie voor het 
goede doel helemaal jouw ding? Wil je wel eens weten hoe de K van Kortrĳk 
in elkaar zit en wat men in de Oxfam-wereldwinkel zoal doet? Hou je van 
met de computer werken? Dan kom je in deze talentenmodule zeker aan je 
trekken. 

Moderne maatschappĳ en welzĳn
Hou je ervan om andere mensen te helpen? Wil je weten wat gezond is en 
wat niet? Hou je ervan om dingen te maken? Werk je graag in groep en stel 
je je als een teamplayer op? Dan is de kans groot dat maatschappĳ en 
welzĳn iets voor jou is. Je krĳgt heel wat oefeningen om sociaal vaardiger te 
worden.  

Techniek
Wil je weten hoe toestellen werken? Vind je het fascinerend om op basis van 
technische inzichten apparaten in elkaar te steken? Hou je ervan de handen 
uit de mouwen te steken en om aan de slag te gaan met verschillende 

materialen? Ben je een knutselaar en steek je graag dingen in elkaar? Dan 
ben jĳ de actieveling die wĳ zoeken. Je maakt kennis met de basisprincipes 
uit mechanica, elektriciteit, bouw en hout.

Je krĳgt twee FLEX-
uren met aandacht 
voor remediëring: 
Frans en wiskunde. 

+  Flex-uren 

Frans 1
Wiskunde 1

2 u.  

+
H ZP

H

PH Z

PH Z

PH Z

H P

basisvorming  27 u.
+ flex-uren 2 u.
+ talentenmodules 3 u.
TOTAAL 32 u.

P   campus Plein

H  campus Harelbeke

Z  campus Zuid

E   campus Engineering

E

E

PH Z E

Z

Moderne kunst en creatie
Ben je geïnteresseerd in kunst en cultuur? Heb je veel verbeelding? Houd jĳ 
ook van creëren, improviseren, ontwerpen en presenteren? Dan is de module 

Kunst en Creatie zeker iets voor jou. Je ontdekt verschillende technieken hoe 
je je creatief kan uiten.
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Aardrĳkskunde 1

Engels 2

Frans 3
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basisvorming 25 u.  +  Flex-uren 

Frans 1
Wiskunde 1

2 u.  

 Basisopties 

Grieks-Latĳn 4+3

 geen flex-uren in deze basisoptie

Latĳn 5

STEM-Wetenschappen 5

Economie en Organisatie 5

Maatschappĳ en Welzĳn 5

Moderne Talen en Wetenschappen 3+2

STEM-technieken 5

Kunst en Creatie 

5 u.  

+
basisvorming  25 u.
+ flex-uren 2 u.
+ basisopties 5 u.
TOTAAL 32 u.

 Economie en organisatie 
Je leert er alles over consumenten en 
producenten. Waar koop je producten en 
waarom? Waarom starten ondernemers een 
bedrĳf op? Welke soorten bedrĳven zĳn er? Je 
werkt een project uit waarin je leert hoe het voelt 
om zelf ondernemer te zĳn. Welke rol speelt de 
overheid bĳ dit alles? Tot slot leer je hoe de ICT 
jou kan helpen bĳ het economisch denken.

 Klassieke talen:  
 Latĳn (en Grieks) 

Je leert, begrĳpt en analyseert de Latĳnse (en 
Griekse) taal. Je gaat aan de slag met teksten en 
denkt erover na. Wat hebben we in onze 
maatschappĳ van die Romeinen (en Grieken) uit 
de oudheid geleerd? 

 Maatschappĳ en welzĳn 

Je ontwikkelt een persoonlĳke en gezonde 

levensstĳl. Wat eet ik? Beweeg ik voldoende? Je 

bestudeert dit alles vanuit een wetenschappelĳke 

benadering, zoals bĳvoorbeeld de psychologie, de 

sociologie of de biologie. Je leert over het sociale 

gedrag van mensen. Je neemt sociaal 

engagement en past tĳdens de lessen heel wat 

communicatieve vaardigheden toe. 

 Moderne talen  
  en wetenschappen 

In het deel moderne talen word je vaardiger in 
verschillende talen. Je oefent jouw mondelinge en 
schriftelĳke vaardigheden in het Nederlands, 
Frans en Engels. Je gaat op zoek naar 
overeenkomsten en verschillen tussen talen. Je 
leert je creatief uit te drukken en geniet van taal 
in al zĳn vormen. 
In het deel wetenschappen proef je van chemie, 
biologie en fysica. Je experimenteert, onderzoekt 
en leert hoe je de resultaten op een correcte 
manier, met het gebruik van ICT, kunt tonen.  

 STEM-technieken 

In STEM-technieken gaat veel aandacht naar de 

samenhang tussen hoe je iets ontwerpt en het 

maken van een eindproduct. Met andere 

woorden: je voert uit en werkt af en maakt op die 

manier kennis met de basistechnieken uit bouw, 

hout, metaal en elektriciteit. Je werkt op een 

correcte manier met ICT.

 STEM-wetenschappen 

Je krĳgt een natuurwetenschappelĳke, technische 

en wiskundige vorming. Je onderzoekt problemen 

en probeert tot een oplossing te komen binnen 

de STEM-wetenschappen en je ontwerpt een 

prototype. Je leert nadenken over hoe je jouw 

ontwerp beter kunt maken. Je leert werken met 

ICT.

De basisoptie in het tweede jaar:
een kennismaking om een goede keuze te maken in het derde jaar!

H Z

PH Z

PH Z

PH Z

PH

PH Z

PH Z

E   campus Engineering

P   campus Plein

H  campus Harelbeke

Z  campus Zuid

E

E

Z

*

*
*

vanaf schooljaar 22-23*

 Kunst en Creatie 
Ga je met een nieuwsgierige betrokkenheid om 
met kunst en cultuur? In deze basisoptie Kunst 
en Creatie ontdek je hoe je met diverse expressie-
vormen creatief aan de slag kunt. Je 
experimenteert met verschillende materialen. Je 
oefent allerlei creatieve vaardigheden en 
technieken. Je bekĳkt creatieve ideeën vanuit 
meerdere invalshoeken.

Geef je talent de sporen!
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 Kunst en Creatie 
Ga je met een nieuwsgierige betrokkenheid om 
met kunst en cultuur? In deze basisoptie Kunst 
en Creatie ontdek je hoe je met diverse expressie-
vormen creatief aan de slag kunt. Je 
experimenteert met verschillende materialen. Je 
oefent allerlei creatieve vaardigheden en 
technieken. Je bekĳkt creatieve ideeën vanuit 
meerdere invalshoeken.

Geef je talent de sporen!



+

 Lessentabel - 1B 

Godsdienst 2

Frans 2

Mavo 3

Lichamelĳke opvoeding 2

Muziek 1

Natuur & ruimte 3

Nederlands 4

Beeld 1

Techniek 4

Wiskunde 4

Engels 1

Basisvorming 27 u.  

 Lessentabel - 2B 

Godsdienst 2

Frans 1

Engels 2

Mavo 2

Lichamelĳke opvoeding 2

Muziek 1

Natuur en Ruimte 1

Nederlands 3

Beeld 1

Wiskunde 3

Techniek 2

Basisvorming 20 u.   

Je behaalde geen getuigschrift van het lager onderwĳs?

Dan kan je starten in 1B

In 1B krĳg je een brede vorming van algemene vakken. Daarnaast maak je in 
het praktĳkvak techniek kennis met verschillende talentenmodules, waar de 
leerstof direct in de praktĳk wordt omgezet. Er is ook aandacht voor ICT.

 Maatschappĳ en welzĳn 

Je ontwikkelt een persoonlĳke en gezonde 

levensstĳl. Wat eet ik? Beweeg ik voldoende? Je 

leert over jouw gedrag en dat van andere mensen 

en je neemt sociaal engagement. Je past tĳdens 

de lessen heel wat communicatieve vaardigheden 

toe.

 STEM-technieken 

Je leert omgaan met gereedschappen, machines 

en toestellen. Ook de verschillende materialen 

komen aan bod. Aan de hand van een 

stappenplan werk je aan je project, waardoor je 

via verschillende technieken kennis maakt met 

bouw, hout, elektriciteit, decoratie... 

Nauwkeurigheid is belangrĳk en de computer kan 

je daarbĳ helpen.

 Flex-uren 

Klasuur 1
Nederlands 1

2 u.  

 Talentenmodule 

Techniek 3

3 u.  

+

+  Flex-uren 

Klasuur 1
Taalondersteuning 1

2 u.  

 Basisoptie 

STEM-Technieken 10

Economie en organisatie MET 5+5

Maatschappĳ en welzĳn 

10 u.  

+
5 u.   Economie en organisatie 

Je leert er alles over consumenten en 
producenten. Welke producten koop je? Waar 
koop je die en waarom? Welke rol spelen de 
bedrĳven daarin? Hoe kan de computer jou 
daarbĳ helpen? Je werkt een project uit waarin je 
leert hoe het voelt om zelf ondernemer te zĳn. 
Welke rol speelt de overheid bĳ dit alles?

5 u.  

10 u.  

H Z

PH

PH Z E

E   campus Engineering

P   campus Plein

H  campus Harelbeke

Z  campus Zuid

Z

E*
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 Maatschappĳ 
 en welzĳn 

Humane wetenschappen K

 Kunst en creatie Architecturale kunsten

 STEM Natuurwetenschappen

Technologische wetenschappen

Biotechnische wetenschappen

Bouwtechnieken

Elektromechanische technieken

Houttechnieken

K H Bouw

Elektriciteit

Hout

Mechanica

Schilderen en decoratie

E

E

E

E

E

E

E

E

 Economie en 
 organisatie 

Economische wetenschappen

Bedrĳfswetenschappen

Bedrĳf en organisatieK H Organisatie en logistiek
K

K K H

 Taal en cultuur Grieks-Latĳn

Latĳn

Moderne talen

Toerisme

Taal en communicatie

K H Onthaal en recreatie

K H

K H

K K

K

 Doorstroom  Dubbel (doorstroom/arbeidsmarkt)  Arbeidsmarkt 

 Tweede graad 

K   campus Kaai E   campus Engineering H   campus Harelbeke

Zorg en welzĳnH H

E H K

K

H

Maatschappĳ en welzĳn

Architecturale en beeldende vorming

D  DASchool

D D

 Accent op jouw 
 talent 

Op het Guldensporencollege bieden wĳ een 

veelzĳdige vorming, zowel binnen als buiten de 

lessen en op maat van elke leerling. Je kan zelf 

een aantal keuzes maken, en zo je eigen talenten 

ontdekken en versterken.

 CLIL 
(Content and Language Integrated Learning)  

Vakken volgen in het Frans of het Engels? Kies 
dan volgend jaar voor CLIL.
De toekomst is meertalig; een toekomst waarop we 
je willen voorbereiden. Wil je graag stukken vlotter 
worden in het Frans of Engels? Vind je het belangrĳk 
om je talen vaak te kunnen oefenen? Dan is CLIL 
waarschĳnlĳk iets voor jou. Het aanbod is 
verschillend per campus. Meer info vind je op de 
website.

language
school

 Grote school,  
 kleinschalige aanpak 

Groot worden? Dat doe je niet in één keer. We kiezen voor een kleinschalige en persoonlĳke aanpak. Op elke campus krĳg je maximale groeikansen.

 We hebben alles 

 in huis 
nieuwe schoolgebouwen

up-to-date en ultramoderne klaslokalen

en hulpmiddelen

nieuwe werkplaatsen

moderne restaurants met lekker eten

....

 Laptopproject 

 Je bent er zo 
Alle campussen van het 

Guldensporencollege zĳn centraal gelegen. 

Bussen stoppen vlakbĳ en het station 

ligt op wandelafstand.

Veilige fietspaden en -routes brengen je tot 

vlakbĳ je campus.

Als school bereiden we voor op de wereld van 
morgen. Daarom vinden we het essentieel dat 
elke leerling op elk moment thuis een laptop ter 
beschikking heeft én die in alle lessen op school 
kan gebruiken. 
Via de school kan elke leerling een vast model 
laptop aankopen.

E
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www.guldensporencollege.be

Campus Zuid
e1  graad
Krysantenlaan 6
8500 Kortrĳk
056 36 12 70

Campus Harelbeke
e e1  en 2  graad
Ballingenweg 34
8530 Harelbeke
056 36 12 80

Campus Plein
e1  graad
Plein 14
8500 Kortrĳk
056 36 12 50

plein@guldensporencollege.be

harelbeke@guldensporencollege.be zuid@guldensporencollege.be

 Infodagen 
 19 februari 

 Alles voor een  
 mooie toekomst!  

Wil je meer info?

Aarzel niet en contacteer de campus!

 7 mei: 10 - 18 u. 

Campus Engineering
e e e1 , 2  en 3  graad
Beekstraat 21
8500 Kortrĳk
056 21 23 01

www.guldensporencollege.be/engineering

 op afspraak  op afspraak 
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