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CLIL-aanbod schooljaar 2022-2023
LEERJAAR       STUDIERICHTINGEN (*3) VAK + AANTAL UUR TAAL
  1        1ste leerjaar A (*1) Beeld - 1 u. Frans
  Geschiedenis - 1 u.  
  
  2                   2de leerjaar A (*1) Beeld - 1 u. Frans
  Geschiedenis - 2 u.   
  
  3/4 Doorstroomrichtingen (*2): Geschiedenis - 2 u. Engels
 Humane wetenschappen Aardrijkskunde - 1 u. Frans
 Economische wetenschappen
                       Natuurwetenschappen
        Latijn en Grieks-Latijn
 Moderne talen
 Sportwetenschappen

  3/4 Doorstroom- of arbeidsmarktrichtingen: Geschiedenis - 1 u. Engels 
  Bedrijf en organisatie
 Maatschappij en welzijn
 Taal en communicatie

 5/6  Wetenschappen - wiskunde 6 u./8 u.   Aardrijkskunde - 2u (*4) Engels
      Economie-Moderne Talen                          Aardrijkskunde - 1u Engels
  Economie-Moderne Talen (optie Sport)   
  Latijn-Moderne Talen

 5/6 Gezondheids- en welzijnswetenschap.  LO - 2u. Engels
 Sociale en technische wetenschappen                                                 
 Techniek-wetenschappen

 
(*1) Je kiest voor beide vakken samen: beeld en geschiedenis in het Frans.
(*2) Je kiest voor geschiedenis of voor aardrijkskunde of voor beide vakken samen.
(*3) Als dit organisatorisch haalbaar is.
(*4) Als je de richting Wetenschappen-wiskunde volgt heb je in het vijfde jaar 2 u. 
 aardrijkskunde in het Engels en in het zesde 1 u.



1  WAT IS ‘CLIL’? 
‘CLIL’ staat voor ‘Content and Language 
Integrated Learning’. Dit betekent dat je 
een vak zoals geschiedenis, aardrijkskun-
de of een ander niet-taalvak in het 
Engels of het Frans volgt.  Onderzoek 
heeft uitgewezen dat dit een sterke 
manier van leren is: een vak leren én te-
gelijk ook een taal onder de knie krijgen. 

3  WELKE VAKKEN KAN JE IN HET ENGELS 
OF HET FRANS VOLGEN?
KSD biedt in elk leerjaar van elke graad minstens 
één vak in het Engels en/of in het Frans aan, welis-
waar nog niet in alle studierichtingen.  We streven 
ernaar om in de toekomst het aantal CLIL-vakken 
uit te breiden en in nog meer studierichtingen aan 
te bieden, zodat zoveel mogelijk leerlingen een vak 
in een vreemde taal kunnen volgen. Het aanbod 
voor het schooljaar 2020-2021 vind je op de 
achterzijde van deze flyer.

6  MOET JE EEN KEI ZIJN IN 
ENGELS OF IN FRANS OM 
VOOR CLIL TE KIEZEN?
Je hoeft geen talenknobbel te hebben 
om voor CLIL te kiezen. Onderzoek 
wijst uit dat elke leerling, ongeacht 
zijn of haar taalniveau, beter gaat 
scoren.  Het is wel belangrijk dat 
je gemotiveerd bent en een extra 
inspanning wil leveren.

9  WAAROP ZIJN JE CIJFERS VOOR 
HET CLIL-VAK GEBASEERD?
Je cijfers voor het CLIL-vak worden enkel 
bepaald door de resultaten die je voor de 
inhoud van dit vak behaalt. Dit is net zoals 
bij de leerlingen die het Nederlandstalige 
traject volgen. Je prestaties en je evolutie 
voor Engels en Frans hebben geen invloed 
op je cijfer voor het CLIL-vak.

8  ZIE JE IN DE CLIL-GROEP 
DEZELFDE LEERSTOF ALS IN DE 
NEDERLANDSTALIGE LESSEN?

Ja, in beide lessen wordt met dezelfde 
leerplannen gewerkt. Onderzoek wijst 
uit dat het tempo in de CLIL-groep in 
het begin van het schooljaar wat lager 
ligt, maar dit verhindert niet dat je op 
het einde van het schooljaar dezelfde 
leerdoelen hebt verwerkt als de leer-
lingen die de Nederlandstalige lessen 
volgen.

2  WAAROM ZOU JE VOOR CLIL KIEZEN?

Meertaligheid  is in de 21ste eeuw niet enkel 
een troef, maar bijna een noodzaak. Door CLIL-
onderwijs aan te bieden, willen we inzetten op je 
taalvaardigheid. Door de taal actief te gebruiken, 
ga je immers niet alleen je spreekdurf versterken, 
maar ga je ook je spreek-, lees- en luistervaardig-
heid in de betrokken taal verder ontwikkelen. 
Meertaligheid vergemakkelijkt het vinden van 
een goede job, geeft gemakkelijker toegang tot 
meerdere culturen en laat toe om bijvoorbeeld 
tijdens reizen in het buitenland rijkere contacten 
te leggen.

5  ALS JE VOOR CLIL 
KIEST, IS DIT DAN EEN 
DEFINITIEVE KEUZE?

Als je in het begin van het 
schooljaar ervoor kiest om 
een vak in het Engels of 
het Frans te volgen, dan 
geldt deze keuze voor het 
volledige schooljaar. Het 
is belangrijk dat je samen 
met je leraars een welover-
wogen keuze maakt. Na elk 
schooljaar kun je kiezen 
of je met het CLIL-traject 
doorgaat of niet.

7  DUS ELKE LEERLING KAN VOOR 
CLIL KIEZEN?

Elke leerling die kiest voor een studierich-
ting waarbinnen CLIL wordt aangeboden, 
kan in het CLIL-traject stappen. Om tot het 
CLIL-traject toegelaten te worden, is wel 
de schriftelijke toestemming van je ouders 
en van de toelatingsklassenraad nodig. 
Het advies van de toelatingsklassenraad is 
gebaseerd op het gesprek dat je voor het 
begin van het schooljaar met een leraar 
zal hebben. Bij interesse voor CLIL, zal de 
school je contacteren om voor dit gesprek 
een afspraak te maken.

4  IS CLIL 
VERPLICHT?
Neen, CLIL is 
niet verplicht. 
Jij en je ouders 
kunnen er ook 
voor kiezen om 
het vak in het 
Nederlands te 
volgen.

10  EN JE TAALPRESTATIES?

Je leraar zal er ook voor zorgen dat 
je zicht krijgt op je evolutie voor 
Engels of Frans.  Je zal hiervan een 
extra rapport ontvangen.  Op basis 
van deze informatie zullen je leraar 
en de klassenraad  je adviseren 
of het voor jou zinvol is om het 
CLIL-traject het volgende schooljaar 
verder te zetten.
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