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1A - MAATSCHAPPIJ & WELZIJN
interesse in mens, samenleving en wetenschappen
kennismaken met en toepassen van sociale vaardigheden
stappenplannen leren hanteren
projectmatig en in groep werken

1A - MODERNE TALEN & WETENSCHAPPEN
abstracte leerstof kunnen verwerven en verwerken
abstract leren denken
meer ruimte voor inoefening / verdieping
kennismaking met wetenschappen
kennismaking met media

1A - STEM
kennismaking met verschillende materialen
technisch tekenen, logisch denken
uitvoeringstechnieken
probleemoplossend denken
kennismaking met onderzoeks- en ontwerpmethoden

1B - MAATSCHAPPIJ & WELZIJN

kennismaking met zorgtechnieken voor onze kleding
inzicht krijgen in verantwoorde lichaamsverzorging
kennismaking met de boeiende en creatieve modewereld

1B - TALENTLAB

werken rond verschillende projecten
op zoek gaan naar je interesses
leren om het beste van jezelf naar boven te halen

1A - KLASSIEKE TALEN

onderzoekend en analyserend kunnen studeren
interesse krijgen in cultuur & taal
abstracte leerstof kunnen verwerven en verwerken
abstract leren denken

BASISPAKKET - 1A

BASISPAKKET = 28 lesuren

ECONOMIE & ORGANISATIE
2u Economie + 2 flexuren

STEM
2u STEM + 2 flexuren

MAATSCHAPPIJ & WELZIJN
2u Sociale vorming + 2 flexuren

MODERNE TALEN & WETENSCHAPPEN
1u Engels/Frans + 1u Wiskunde + 2 flexuren

1ste leerjaar A

DIFFERENTIATIE - 1A

Iedereen krijgt per week een basispakket van 
28 lesuren met algemene vakken.

Verken verschillende vakken tijdens de 2 flex- 
uren gedurende een trimester. Dit geeft je een 
goed idee over je toekomstmogelijkheden!
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DIFFERENTIATIE = 4 lesuren

1ste leerjaar B

BASISPAKKET - 1B

BASISPAKKET = 28 lesuren

TALENTLAB
2 lesuren

MAATSCHAPPIJ & WELZIJN / ECONOMIE & ORGANISATIE
2 lesuren

DIFFERENTIATIE - 1B

Iedereen krijgt per week een basispakket van 
28 lesuren met algemene vakken.

Oriënteringsklas - B 
In 1ok ben je op 1, 2, 3 weer mee!

Ben je om een of andere reden in de lagere school achterop geraakt? 
Geen probleem, wij helpen je opnieuw vooruit in het eerste jaar B! 

Dit is een klas waarin leerlingen extra ondersteund worden om alsnog een getuigschrift 
basisonderwijs te halen. Je leerkracht gaat met jou en je klasgenoten aan de slag om je 
achterstand zoveel mogelijk weg te werken … en dit op een to�e manier!
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KLASSIEKE TALEN
4u Latijn

1A - ECONOMIE & ORGANISATIE

kennismaking met de bedrijfswereld
kennismaking met het programmeren
abstracte leerstof kunnen verwerken

1B - ECONOMIE & ORGANISATIE
kennismaking met alle onderdelen van de administratie- 
en verkoopwereld
vaardigheden verwerven om vlot met de computer
te kunnen werken
correct leren typen

Coaching 1




