
Maatschappij & welzijn





Interesse ...  

Plaats hier afbeeldingen, foto’s, ...



Interessegebieden

• Lichaamszorg : Het eigen lichaam en welbevinden







Lifestyle : Interieur en sfeerschepping
Vormgeving en mode





Voeding : gezonde maaltijden en samen maaltijd nemen









Domein Ma&W in de brede zin











1B M&O



1B M&O



Verkennende projecten 

Periodes van 6 
weken Max. 2 keer kiezen voor hetzelfde domein!

Tess kiest 
voor

2 lesuren
• Maatschappij & welzijn

Mijn extra 
keuze:

Economie & 
organisatie

Mijn extra 
keuze:
STEM-

wetenschappen

Mijn extra 
keuze:

Kunst & creatie

Thomas 
kiest voor

2 lesuren
• Maatschappij & welzijn

Mijn extra 
keuze:
Sport 

Mijn extra 
keuze:

Moderne talen 
& 

wetenschappen

Mijn extra 
keuze:

Maatschappij & 
welzijn

Madeline 
kiest voor

2 lesuren
• Maatschappij & welzijn

Mijn extra 
keuze:

Maatschappij & 
welzijn

Mijn extra 
keuze:

Maatschappij & 
welzijn

Mijn extra 
keuze:
STEM-

technieken

Voorbeeldproject 
Maatschappij & welzijn 

schooljaar 2019-2020

'Made in Cambodja’

Weet jij waar jouw fruit, 
chocolade of kledij 
vandaan komt en wie 
daar voor zorgt? Wij 
proefden alvast (h)eerlijke 
koekjes en 
appelsiensap... 
(Njammie!) tijdens een 
fairtradespel.



Made in Cambodja



Leg je eigen puzzel 

https://kogeka-studiekeuze.be/configurator/smik/1/a
https://kogeka-studiekeuze.be/configurator/smik/a


Keuzepakket 1e jaar Basisoptie 2e jaar 

Overgang 1e naar 2e jaar 

ICT

1 lesuur
versterken, 
verbreden, 
verdiepen

2 lesuren 
Maatschappij & welzijn 

Mijn extra 
keuze:

Verkennend 
project

Mijn extra 
keuze:

Verkennend 
project

Mijn extra 
keuze:

Verkennend 
project

5 lesuren 

• Economie & organisatie
• Maatschappij & welzijn 
• Moderne talen & 

wetenschappen 
• STEM-wetenschappen 



Bedankt voor uw aandacht

U krijgt de mogelijkheid na te praten in de poly.
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