
De toekomst 
tegemoet 

...

Kies 
de richting 
die het best 
bij je unieke 
karakter 
past!



Wie zijn wij?
Campus Quadrant is een vrije, gesubsidieerde 
niet-confessionele Nederlandstalige school 
en behoort tot de Inrichtende Macht Lucerna.

In de eerste graad bieden wij keuzes/
basisopties aan uit de A-stroom en 
het tweede leerjaar A. Meer bepaald 
gaat het hier om A+, Klassieke talen, 
Moderne talen en wetenschappen en STEM.

Onze vier pijlers zijn innovatie, mentor-
ing (bijlessen en studiekampen op maat), 
talent (zowel op sportief, artistiek, weten-
schappelijk, taalkundig en technolo-
gisch vlak moedigen we onze leerlingen 
aan via diverse wedstrijden) en burgerzin 
(universele waarden in de maatschappij van 
vandaag en morgen).

Ons hoofddoel is leerlingen voor te 
bereiden op het hoger onderwijs met veel 
aandacht voor de juiste studiekeuze en 
opvolging, zelfs nadat ze afgestudeerd zijn!

Wie zijn wij?



De focus op de vier pijlers

INNOVATIE  
expertise en efficiëntie / ICT in de lessen  en opdrachten / smartboards 
 
MENTORING  
samenwerking ouder, leerling en leerkracht is van fundamenteel belang / begeleiding 
op maat van de leerling 
 
TALENT  
zoektocht naar het geniale van elke leerling / horizon wordt verruimd door allerlei 
activiteiten 
 
BURGERZIN  
leerlingen die bereid en in staat zijn tot contructief denken en handelen in de 
democratische rechtstaat / waarden en normen / leerlingen vormen tot kritische 
burgers 

De focus op de vier pijlers



Kies 
jouw richting! 



Studieaanbod
1ste graad

A+
Een uitdagend lessen-
pakket waarin je aan de 
slag kan met gevarieerde 
projecten die je laten 
kennismaken met de ver-
schillende basisopties.  

In deze uitdaging word je 
ondersteund met psy-
cho-educatie.

Klassieke 
talen
Ben je gebeten door 
de klassieke oudheid? 
Leer je graag talen? Zijn 
geschiedenis en cultuur 
jouw ding?

Dan is de richting 
Klassieke talen zeker iets 
voor jou!

STEM
Techniek, wetenschap en 
projecten. Laat je 
onderdompelen in de 
wereld van robots, 
technologie en 
uitdagende vraagstukken.

Dé richting voor de 
toekomstige ingenieur!

Moderne talen & 
wetenschappen
Extra uren taal, 
wiskunde en 
informatica zorgen 
ervoor dat jij je kunt 
verdiepen in ons 
basispakket waar deze 
vakken een must zijn!



Onze richtingen

EERSTE GRAAD
1ste en 2de leerjaar

TWEEDE GRAAD
1ste en 2de leerjaar

DERDE GRAAD
1ste en 2de leerjaar

1ste leerjaar A met 
keuze/diff erentiatie:

A+
Klassieke talen
STEM
Moderne talen en weten-
schappen

Algemeen secundair
onderwijs:

Latijn
Wetenschappen
Economie
Humane wetenschappen

Algemeen secundair 
onderwijs:

Latijn-moderne talen
Latijn-wetenschappen
Economie-moderne talen
Economie-wetenschappen
Humane wetenschappen
Wetenschappen-wiskunde

2de leerjaar A met  
basisopties:

Klassieke talen
Moderne talen en Weten-
schappen
Maatschappij en Welzijn
Economie en Organisatie
STEM-wetenschappen

Technisch secundair 
onderwijs:

Handel

Technisch secundair 
onderwijs:

Handel



EERSTE GRAAD
1ste en 2de leerjaar
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1ste en 2de leerjaar
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Klassieke talen
STEM
Moderne talen en weten-
schappen
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Economie-moderne talen
Economie-wetenschappen
Humane wetenschappen
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2de leerjaar A met  
basisopties:

Klassieke talen
Moderne talen en Weten-
schappen
Maatschappij en Welzijn
Economie en Organisatie
STEM-wetenschappen

Technisch secundair 
onderwijs:

Handel

Technisch secundair 
onderwijs:

Handel



Studieaanbod
1ste leerjaar A

Geschiedenis 1u
Levensbeschouwing 2u
Lichamelijke Opvoeding 2u
Mens en samenleving 2u
Engels 1u
Frans 3u
Nederlands 4u
Wiskunde 4u
Artistieke vorming 2u
Natuur, ruimte en techniek
(aardrijkskunde, natuurwetenschappen en techniek)

6u

Gemeenschappelijk gedeelte

Totaal gemeenschappelijk gedeelte 27u



Kies 

A+
Psycho-educatie 2u

Project

Q-time*

2u

1u

5u

Klassieke talen
Latijn

Q-time*

4u

1u

STEM
STEM

Q-time*

4u

1u

Moderne talen en 
wetenschappen
Nederlands (remediërend) 2u

Informatica 1u

Wiskunde (remediërend/
verdiepend)

Q-time*

1u

1u
*Q-time: dit is een fl exibel uur dat 
ingevuld wordt op basis van de 
talenten en noden van de leerling



Studieaanbod
2de leerjaar 

Gemeenschappelijk gedeelte

Totaal gemeenschappelijk gedeelte 25u

Geschiedenis 2u
Levensbeschouwing 2u
Lichamelijke Opvoeding 2u
Engels 2u
Frans 3u
Nederlands 4u
Wiskunde 4u
Artistieke vorming 2u
Natuur, ruimte en techniek 4u



Kies 5U

Basisoptie

Klassieke talen
Moderne talen en Wetenschappen
Maatschappij en Welzijn
Economie en Organisatie
STEM-wetenschappen

+ 2u diff erentiatie-uren



Hoe ziet een lesdag eruit?
08:40 1ste belsignaal
08:45 1ste lesuur
09:35 2de lesuur
10u25 3de lesuur

11:15 - 11:35 Pauze

11:35 4de lesuur
12:25 5de lesuur

13:15 - 14:05 Middagpauze

14:05 1ste belsignaal
14:10 6de lesuur
15:00 7de lesuur

15:50 Einde lesdag

08:40 1ste belsignaal
08:45 1ste lesuur
09:35 2de lesuur

10:25 - 10:45 Pauze

10:45 3de lesuur
11:35 4de lesuur

12:25 Einde lesdag

uurregeling op woensdaguurregeling op woensdag
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Samen gaan we op zoek naar
  een warme school
  zich goed voelen op school
  een goede relatie tussen leerling, leerkracht en  

 ouders
  een milieubewuste school
  talentontplooiing
  op maat gemaakte studiebegeleiding en   

 vakbegeleiding
  de leukste clubactiviteiten
  naschoolse sportactiviteiten
  de meest leerrijke uitstappen
  gastcolleges die aanleunen bij het leerplan
  de juiste studiekeuze in het hoger onderwijs

Infrastructuur op maat van 
leerlingen:

Klaslokalen met smartboards
Mediatheek

Sporthal
Filmzaal
Labo’s
STEM

Restaurant



Lucernacollege | Campus Quadrant
Huidevettersstraat 5 | 3530 Houthalen-Helchteren

T.: 011 89 17 21
E.: secretariaat.houthalen@lucernacollege.be
www.campusquadrant.be

Volg ons op sociale media!

LucernacollegeHouthalenf campusquadrant Lucernahh
facebook instagram twitter


