
PXL-SUMMERSCHOOL  
INFORMATIEFOLDER 
Studeren in het hoger onderwijs is een hele uitdaging. Voor veel laatstejaars uit het secundair onderwijs 
(6de en 7de jaar) die de overstap willen maken naar een graduaats- of bacheloropleiding, is het een sprong 
in het onbekende. Met onze gratis PXL-Summerschool willen we je nog voor de start van het academiejaar 
graag een duwtje geven.   



• Kennismaking met het hoger onderwijs 

• Studeren in het hoger onderwijs: 
notities nemen, plannen, structuur 
aanbrengen in een tekst, samenvatting 
maken, ... Als je al een studiekeuze 
hebt gemaakt, focussen we ons op een 
cursus van de opleiding die je wil gaan 
studeren. 

• Mijn talenten onder de loep: via allerlei 
activiteiten en met focus op je talenten 
leer je jezelf zo goed mogelijk kennen. 

• Sport en ontspanning: aan de hand van 
PXL Challenges streven we naar een 
gezonde geest in een gezond lichaam. 
We worden hier begeleid door de vak-
groep Lichamelijke Opvoeding en de 
studenten van de keuzemodule Fitness 
& Personal training.  

• EHBO & UD Woonlabo: in levensechte 
omstandigheden leer je initiatie EHBO 
en levensreddende handelingen aan. 
We bezoeken ook de meegroeiwo-
ning. Daar ontdekken we de mogelijk-

heden van universal design (behoud 
van woon- en levenskwaliteit) in deze 
toegankelijke en bruikbare woning voor 
ieder een, een woning die “mee kan 
groeien” met de veranderende wensen 
en noden.  

• Makerspace: hier ontdekken en ontwik-
kelen we eigen technische skills in een 
“speel-en-experimenteertuin”. Je gaat 
zelf aan de slag met onder andere digi-
tal prototyping, 3D-printen, lasercutten, 
technisch tekenen en solderen. 

• Lekker én gezond koken, ook voor wie 
niet veel tijd/budget heeft of voor de 
eerste keer achter de potten staat. 

• My favourite afternoon: deze namid-
dag vullen we samen in naargelang je 
interesses! 

De workshops zijn onder voorbehoud van 
lesgevers en beschikbaarheid.  

We houden rekening met de dan gelden-
de coronamaatregelen. 

WAT IS DE PXL-SUMMERSCHOOL
Met deze 10-daagse zomerschool (gratis!) van maandag 17 t.e.m. vrijdag 28 augustus 2020 willen we je grotere slaagkansen geven van bij 
de start van het nieuwe academiejaar. Dit doen we door een gevarieerd programma aan te bieden waarbij we zowel focussen op essentiële 
leerstofonderdelen als op educatieve en ontspannende verrijking die jouw persoonlijke groei bevorderen.  

IN DE NAMIDDAG PROGRAMMEREN WE O.A.DEZE WORKSHOPS: 

HET PROGRAMMA 
  We starten om 9u00 en eindigen om 16u00.  

IN DE VOORMIDDAG WORDEN VOLGENDE ESSENTIËLE 
LEERSTOFINHOUDEN AANGEBODEN 

1. Wiskunde 
2. Frans 
3. Nederlands 
4. Chemie 
5. Elektriciteit 
6. Elektronica 

Je maakt een keuze 
uit twee vakken 



WAAROM PXL-SUMMERSCHOOL

Inschrijven 
Deze PXL-Summerschool is volledig 
gratis. We werken met een no show 
fee. We vragen je engagement. In-
schrijven = deelnemen.  

Inschrijven via deze link kan tot en 
met 16 juli 2020. 

0p 17 juli krijg je definitief te horen of 
je erbij bent.  

Contactgegevens  
Elke Martens 
Coördinator PXL-Summerschool 

Elfde-Liniestraat 24 
B-3500 Hasselt 
tel. +32 11 77 55 15 
gsm +32 484 351 873  
website: www.pxl.be/summerschool  

Email: summerschool@pxl.be  

Wat deze Summerschool zo bijzonder 
maakt en waarin ze verschilt van onze 
opfrissingscursussen die we jaarlijks in 
september inrichten, is de individuele 
begeleiding. Op basis van een mogelijk 
advies van de klassenraad en een korte 
bevraging bij de start van de PXL-Sum-
merschool bepalen we leerdoelen per 
deelnemer. 

De leerdoelen die voor jou worden 
opgesteld, helpen je probleemoplossend 
te denken en verbeteren je leerproces. 
Bovendien wordt je taalvaardigheid bijge-
schaafd en krijg je tips rond attitudevor-
ming en sociale vaardigheden. 

Binnen elke klasgroep bieden we maat-
werk op basis van voorkennis, interes-
ses, ervaringen of omstandigheden. We 
hebben bijzondere aandacht voor de sfeer 
waarin jouw ontwikkeling gebeurt. We 
zorgen voor een sense of community, 
waar jij gerespecteerd wordt.  

De taak van de PXL-Summerschool ligt 
erin jou maximale ontwikkelingskansen te 
bieden, door bij iedereen op een stimule-
rende manier in te spelen op zijn talenten 
in een sfeer van vertrouwen. Kortom 
PXL-Summerschool leert je net dat ietsje 
meer zodat je klaargestoomd wordt voor 
het hoger onderwijs. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xWb_C9tF7UaLgYeVngabkGSKNlG2Fc5AgyVDgsLiNJRUQ0c2RlRaVDdZMkpNMU9BNTNDTlRYWlYwWSQlQCN0PWcu


Onderwijsdoelen die we willen bereiken 
in het voormiddagluik zijn:

VOOR WISKUNDE 

De leerlingen kunnen oefeningen op het 
sommatieteken, bewerkingen, algemene 
algebraïsche rekenregels, de regel van 
3, machtsverheffingen, worteltrekken, 
omvormen van formules, berekenen van 
procenten, logaritmen, wetenschappelijke 
notatie van getallen, eentermen & veelter-
men, vergelijkingen, stelsels van vergelij-
kingen, functies en goniometrie oplossen. 

VOOR NEDERLANDS 

De leerlingen beheersen de basisgramma-
tica (woordleer, zinsleer), spellingsregels, 
professionele woordenschat, begrijpend 
lezen, spreken en luisteren, spelling van 
het werkwoord, schrijven en structureren 
van teksten uitvoeren. Plus de onderwijs-
doelen taal die we gedurende de twee 
weken nastreven (zie boven). 

VOOR FRANS 

• De leerlingen kunnen oefeningen 
Frans op basis van basisgrammatica 
en -woordenschat net als luisteren en 
spreken uitvoeren. 

• Leerlingen verbeteren de algemene 
taalvaardigheden Frans via begeleid 
zelfstandig leren: woordenschat, gram-
matica. 

• Leerlingen verbeteren lezen en luisteren 
Frans op eigen niveau.

• Leerlingen verbeteren spreken, schrij-
ven en gesprekken voeren op eigen ni-
veau door het mondeling en schriftelijk 
presenteren en beargumenteren van de 
gemaakte keuzes. 

VOOR CHEMIE 

De leerlingen kunnen de basiskennis 
van elementaire chemische begrippen 
begrijpen en toepassen in oefeningen: 
atoombouw met de structuur van de 
elektronenmantel, periodiek systeem van 
de elementen, chemische bindingen, 
interacties tussen moleculen – polariteit, 
vraagstukken met concentraties – mol en 
zuurtegraad – pH-berekeningen 

ONDERWIJSDOELEN 
PXL-SUMMERSCHOOL 

VOOR ELEKTRONICA 

De leerlingen verwerven de basiskennis 
van analoge en digitale elektronica zodat 
het starten met de opleidingsonderdelen 
elektronica 1 en digitale technieken vlot 
verloopt. Onder basiskennis verstaan we: 
basisbegrippen (wisselspanning, ge-
lijkspanning, spanning, stroom, weer-
stand), wet van Ohm met zijn toepas-
singen, serie- en parallelschakeling van 
weerstanden, werken met simulatiesoft-
ware (Multisim), analoog versus digitaal, 
talstelsels en logische functies.

VOOR ELEKTRICITEIT 

De leerlingen verwerven de elementaire 
elektrische begrippen, componenten en 
oplossingsmethodes. Onder elementaire 
kennis verstaan we: basisbegrippen (span-
ning, stroom, weerstand, capaciteit, spoel, 
elektrische en magnetische velden…), wet 
van Ohm, serie- en parallelschakeling 
van weerstanden, verschillende oplos-
singsmethoden voor enkelvoudige en 
complexe netwerken (Knooppuntanalyse, 
Thévenin, Norton…).  

Onderwijsdoelen die we willen bereiken 
in het namiddagluik zijn: 

STUDIE – EN BEROEPS-
GERICHTE KEUZEBEKWAAM-
HEID 

• De leerlingen verwerven een zinvol 
overzicht over studie- en beroepsmo-
gelijkheden, dienstverlenende instanties 
met betrekking tot de arbeidsmarkt of 
de verdere studieloopbaan. 

• De leerlingen zijn bereid alle studie-
richtingen en beroepen naar waarde te 
schatten. 

• De leerlingen houden rekening met hun 
interesses en mogelijkheden bij hun 
studie- of beroepskeuze. 

• De leerlingen kunnen reflecteren over 
hun studie- of beroepskeuze. 

PERSOONLIJKE GROEI 

Aan de hand van het verrijkingsprogram-
ma willen we jongeren op een innovatieve 
en verfrissende manier warm maken om 

hun talenten te ontwikkelen. We bieden 
hen een netwerk waar kansen ontstaan 
door boeiende connecties met andere 
jongeren. Dit netwerk brengt hen tips en 
tricks voor persoonlijk of professioneel 
succes die ze niet in boeken of op school-
banken vinden, binnen handbereik. 
Onderwijsdoelen die we gedurende de 
2 weken bij alle deelnemers nastreven:

ATTITUDEVORMING EN 
SOCIALE VAARDIGHEDEN 

• De leerlingen kunnen in groep 
 samenwerken. 
• De leerlingen hebben oog voor 
 elkaars welbevinden. 
• De leerlingen tonen respect voor elkaar 

en voor de omgeving. 
• De leerlingen nemen verantwoordelijk-

heid op voor hun gedrag. 
• De leerlingen formuleren op gepaste 

wijze positieve en negatieve kritiek. 
 
PROBLEMEN OPLOSSEN 

De leerlingen evalueren de gekozen 
oplossingswijze en de oplossing en gaan 
eventueel op zoek naar een alternatief.  

REGULERING 
VAN HET LEERPROCES  
• De leerlingen kunnen een realistische 

werkplanning op langere termijn 
 maken. 
• De leerlingen sturen hun leerproces, 

beoordelen het op doelgerichtheid 
 en passen het zonodig aan. 
• De leerlingen kunnen feedback geven 

en ontvangen over hun leerervaringen. 
• De leerlingen kunnen het eigen aandeel 

in slagen en mislukken inschatten. 
• De leerlingen erkennen de invloed van 

hun interesses en waarden op hun 
motivatie. 

Aangezien alle lessen (behalve uiteraard 
de Franse) in het Nederlands worden 
gegeven, wordt zowel de schriftelijke als 
de mondelinge taalvaardigheid van elke 
leerling versterkt.


