Beweging en Sport - Tweede graad (NIEUW)
Ideale vooropleiding
2A of 2B sport is een meerwaarde maar geen voorwaarde. Je kan instromen vanuit elke vooropleiding.

Profiel van de richting
Heb je een brede interesse voor sport? Toon je een uitstekende attitude en vervul je graag een voorbeeldfunctie binnen de
sportsector? Beschik je over voldoende motorische en sociale vaardigheden, een positieve bewegingsingesteldheid,
doorzettingsvermogen en zin voor samenwerking? Dan is de praktische studierichting Beweging en sport in de
arbeidsmarktfinaliteit misschien iets voor jou!
De studierichting zorgt ervoor dat je je motorische basisvaardigheden en tactische en technische competenties naar een
gevorderd niveau kunt brengen binnen een brede waaier aan sportdisciplines.
Zowel de ‘klassieke sporten’ (bv. basketbal, voetbal, badminton en atletiek) als ‘hedendaagse, moderne’ sporten (bv. padel en
freerunning) komen aan bod. Daarnaast leer je hoe je op een verantwoorde en veilige manier verschillende doelgroepen kan
ondersteunen, begeleiden en motiveren bij het uitvoeren van bewegings- en sportactiviteiten. Verder vormen ook het
ontwikkelen van een gezonde en veilige levensstijl, en onderhouden van sportmateriaal en -infrastructuur
belangrijke aspecten van deze richting.

Specifiek gedeelte
In de lessentabel hierboven kan je zien dat je tot 18u sport krijgt per week.
Naast 'sport- en spelleiding' en 'Theorie van de sport' krijg je 6 uur sportspecialisatie.
Hier kan je kiezen uit basketbal,
dans, ♀
gymnastiek, tennis,
voetbal,
sport.

wielrennen en

algemene

Laptopproject
Onze school gelooft in een digitale toekomst, en verweeft IT & innovatie als rode draad doorheen al haar pijlers. Daarom gaan
alle leerlingen van alle jaren en alle richtingen dagelijks met hun eigen toestel aan de slag.
Om elke leerling op een gelijkaardige manier te laten werken met onze digitale mogelijkheden, kiezen we er als school ook
voor om dat type toestel reeds vast te leggen. Voor de leerlingen binnen onze volledige Sport-pijler is een Chromebook
verplicht.

Via de webshop hiernaast kan u een Chromebook huren of kopen.
Bestel voor 15 juli om zeker te zijn dat we tijdens de eerste schoolweek samen kunnen starten!
Nog vragen?
In het document 'Veelgestelde vragen' hiernaast vind je gegarandeerd een antwoord!
Info over ons laptopproject binnen de volledige school

Mogelijke vervolgopleiding

Deze studierichting zal een ideale voorbereiding zijn op de 3de graad Beweging en sport.
Na het zesde jaar behaal je de beroepskwalificatie van sport- en spelleider waarmee je aan de slag kan op de
arbeidsmarkt (bv. als animator in een sport- of recreatiecentrum). Je kan ook kiezen voor een Se-n-Se-opleiding of een
specialisatiejaar. Daarnaast behaal je nog een aantal bijkomende diploma’s en attesten zoals zwembadredder, multimove- en
sportsnackbegeleider, Start 2 Coach van de Vlaamse Trainersschool, ...

