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Geachte mevrouw 
Geachte heer 
Beste leerling 
 
Op onze school worden in de derde graad de polen Economie, Humane Wetenschappen, Latijn, 
Sport, Moderne talen, Wetenschappen en Wiskunde aangeboden. Behalve Humane 
Wetenschappen zijn de studierichtingen in de derde graad ‘tweepolig’. Voor Sportwetenschappen 
worden de twee polen geïntegreerd in één onderzoeksopdracht.  
 
In de specifieke eindtermen en bijgevolg ook in de leerplannen van de derde graad, is een 
onderdeel opgenomen in verband met onderzoekscompetenties. Bedoeling is dat de leerlingen via 
onderzoeksopdrachten kennismaken met wetenschappelijk onderzoek binnen een bepaald 
wetenschapsdomein verbonden aan een pool.  
 
Een onderzoeksopdracht is een begeleid zelfstandig onderzoek binnen een onderzoeksthema dat 
aansluit bij de betrokken pool. Daarbij komen onderzoeksvaardigheden aan bod die gericht  zijn op 
drie specifieke eindtermen: 

 zich oriënteren op een onderzoeksprobleem door gericht informatie te verzamelen, te 
ordenen en te bewerken; 

 een onderzoeksopdracht voorbereiden, uitvoeren en evalueren; 
 de onderzoeksresultaten en conclusies rapporteren en confronteren met andere 

standpunten.  
 

Doorheen het schooljaar worden de leerlingen begeleid door de vakleerkrachten.  

Voor het vijfde én het zesde jaar geldt voor het eerste coaching moment onderstaande regeling: 

1. In de week van 23 september krijgen de leerlingen een eerste toelichting bij OC 
(werkafspraken en informatie over deadlines, algemene en poolgerichte coaching, 
evaluatie) door de vakleerkrachten tijdens de les. Er wordt ook aandacht besteed aan het 
afbakenen van een onderwerp en het formuleren van onderzoeksvragen.  
 
Omdat er meerdere poolvakken betrokken zijn, zal deze uiteenzetting voor 5 WEWI, 5 
MTWE, 6 ECMT, 6 ECWE en 6 MTWE doorgaan op dinsdag 24 september tijdens het 
zesde en zevende lesuur (lesuren vrije ruimte). Voor alle andere klassen gebeurt de 
opstart tijdens de lessen van de poolleerkrachten.   
 



 
De leerlingen van 6 ECWE, 5 WEWI en 5 MTWE worden begeleid door mevrouw Colpaert, 
mevrouw Schotte, mevrouw Selis, dhr. Van Langenhoven in lokaal B21. 
 
De leerlingen van 6 ECMT en 6MTWE worden begeleid door mevrouw Decoux, mevrouw 
Verstraete, mevrouw De Pauw S. en  mevrouw De Meyer in lokaal B22. 
 
 

2. Later volgen nog vakgebonden coaching momenten en in de lessen Nederlands wordt de 
verwerking van bronnen, bibliografie en citeren herhaald. 

 
 

We wensen de leerlingen alvast een boeiende en leerrijke onderzoekservaring. 
 
 
Met vriendelijke groet  
 
 
 
 
 
 
Marie-Paule Haegeman       Nancy Renier 
Directeur        Adjunct directeur 


