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UITDAGEN TOT MEER - MAGIS 

We willen onze leerlingen uitdagen om hun talenten voluit te ontwikkelen. We moedigen hen aan om het 

beste uit zichzelf te halen op intellectueel, artistiek, technisch, sociaal, religieus en sportief gebied. Op die 

manier tonen we respect voor de kwaliteiten van elke leerling.  

Daarbij gaat het er niet om beter te zijn dan de anderen, maar om talenten ten dienste te stellen van 

medemensen. Groei is nooit gericht op zelfontplooiing alleen, maar ook gericht op het welzijn van de 

andere en de wereld. We dagen leerlingen uit tot meer naastenliefde, dienstbaarheid en solidariteit.  

Het is de bedoeling dat leerlingen hun eigen interesses ontdekken, hun eigen verlangens op het spoor 

komen.  

(Ignatiaans opvoedingsproject) 

TALENTMODULES 

Magis wordt tweewekelijks georganiseerd op vrijdagnamiddag van 14u05 tot 15u45.  Elke leerling kan 

twee talentmodules volgen per schooljaar. Eind oktober vragen we te kiezen voor de eerste module van 

vijf weken.  Op het einde van de eerste module wordt er gekozen voor de laatste. In oktober mag de 

leerling een TOP 5 keuze doorgeven.  Er zijn 5 interessevelden, nl.  

TAAL & CULTUUR 
STEM 
KUNST & CREATIE 
MAATSCHAPPIJ & ORGANISATIE 
SPORT 

 

De groepen worden samengesteld op basis van de keuzes die de leerlingen maken.  De groepen zijn 

klasoverstijgend.  Het invullen van de TOP 5 keuze gebeurt onder begeleiding van een leerkracht.  De keuze 

voor Magis ligt echter voor 100% bij de leerling.    

Voor sommige talentmodules is er sportkledij noodzakelijk.   

Sportkledij (uniform) meenemen! 

  

 

 

 



OP ZOEK NAAR JOUW TALENT  

TAAL & CULTUUR 
 

De legenden van Andor 

Inleving en samenwerking zijn hier van het grootste belang. 

Jullie zijn helden die het fantasieland Andor moeten 

verdedigen tegen allerlei monsters, zoals trollen en draken. 

Je kruipt in de huid van een tovenaar, dwerg, krijger en 

boogschutter, die ieder unieke eigenschappen heeft. De helden verzamelen goud, edelstenen en allerlei 

voorwerpen, die hun kracht en wilskracht verbeteren. Zo kunnen ze hun tegenstanders beter aan. 

Onvoorziene gebeurtenissen maken het de spelers echter voortdurend lastig. Alleen door goed overleg en 

gezamenlijke gevechten kunnen de helden overleven! Hou je van spel en (ont)spanning? Dan wil jij vast en 

zeker een rol spelen in De Legenden van Andor! 

Slow reading  

Een workshop voor alle boekenwurmen waar je in volledige 

rust en zonder druk een boek kan lezen. Waar het verplicht is 

om te genieten van wat je leest! Gsm’s, laptops en andere 

stoorzenders worden uitgeschakeld en niemand praat terwijl 

we een volledig uur lezen. Nadien houden we een leesfeestje 

en gaan we met elkaar in gesprek over onze boeken. Alle 

literaire genres zijn toegelaten! 

STEM 
 

Techniek-atelier 

Je houdt van techniek en technologie? Je wil je technische en praktische 

vaardigheden een boost geven? Via allerlei leuke realisaties leer je heel wat bij 

over metaalbewerking, hout- en kunststofbewerking en elektriciteit. Het spreekt 

voor zich dat nauwkeurigheid en kunnen werken met een stappenplan hier 

onmisbare kwaliteiten zijn. Je werkstukje mag je uiteraard mee naar huis nemen. 
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ICT  

Informatie en communicatietechnologie. Say what? 

Wat heeft een computer en een schroevendraaier met elkaar 

gemeen? Dat kom je bij deze reeks te weten. Websites, een 

presentatie zonder Powerpoint? Animeer je eigen sprookje. 

KUNST & CREATIE 
 

Creatieve naai-workshop  

Creatief aan de slag met naald en draad. Wil je iets maken van stof dat je 

echt kan gebruiken? Dan is deze workshop echt iets voor jou.  

 

 

Stop motion animatie 

In een groepje ga je aan de slag met een Ipad om je eigen verhaal, via de 

stop motion techniek, om te zetten in een animatiefilm! Je kan werken 

met tekeningen, playmobil, lego of plasticine. Achteraf ga je je filmpje ook 

nog voorzien van stemmetjes, geluiden en muziek. 

 

Soundtrack 

Neem je luisteraars mee tijdens een spannend verhaal vol 

muziek en sound effects! We vertellen een verhaal en nemen dat 

op met een microfoon en een laptop. Tijdens deze module heb je 

geen muziek-kennis nodig, enkel een stel oren, zin om creatief te 

zijn, en gerief om lawaai mee te maken.  

We gaan aan de slag met opnameapparatuur om de geluiden uit je omgeving op te nemen. Je gaat leren 

wat ‘sporen’ zijn, hoe je die moet knippen en plakken, en hoe je zo met verschillende laagjes een mooi 

geheel kan maken.  
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Wat heb je nodig? Neem muziekinstrumenten die je thuis hebt liggen mee naar school: alles van een gitaar 

of viool tot een rammelaar die je had als baby mag mee! Alles waar je fijne en minder fijne, luide en 

minder luide, funky of zeemzoete geluiden mee kan maken mag mee naar de klas, voor de sound effects. 

(oude potten, lege ballons, een zak knikkers, ….) 

MAATSCHAPPIJ & ORGANISATIE 
 

#eco? #logisch! 

We horen vandaag de dag heel wat over ecologie: we worden om de oren 

geslagen met buzz words als 'zero waste', 'zero emission' en 'vegan'. Maar 

wat betekent dat nu? Waarom zouden we beter wat minder vlees eten? 

Welke alternatieven zijn er voor vlees? Waarom is het zo belangrijk om je 

afval te scheiden? Hoe beperk je afval?  

In deze lessenreeks van Magis leer je heel wat over het thema 'ecologie': 

we gaan eens kijken naar onze eigen ecologische voetdruk, doen tests en bekijken een reportage, en met 

een kritische bril onderzoeken we de wereld rondom ons. Wat kan er beter, en vooral wat doen we al wel 

goed? 

 

 Scrabbel er op los  

"Ben je goed met taal ?  Heb je een grote woordenschat of hou je 

van kruiswoordraadsels of woordzoekers ?  Dan is Scrabble tijdens 

de "Magis"-lessen misschien iets voor jou.  Je leert op een nieuwe 

manier tegen veel spelers tegelijk spelen.  Allen welkom !" 

SPORT 
 

 Mens sana in corpore sano.  

De mens is enkel sterk als hij zowel intellectueel als fysiek 

onderbouwd is. 

Wil je de sterkste zijn van je klas? Het meeste weten over gezonde 

voeding? Kortom de Sagrada Familia worden van OLVCplus?  Schrijf 

je dan nu in voor deze module!  
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