Stap 1: Ga ik naar 1A of 1B?
Heb je in het basisonderwijs je getuigschrift behaald,
dan ga je naar het eerste leerjaar A. Heb je geen getuigschrift behaald, dan ga je naar het eerste jaar B.
Ga je naar het eerste jaar A, dan dien je nog een keuze
te maken tussen de basis- of uitbreidingsdoelen.

Stap 2: Kies ik voor de Basis
of de Uitbreiding?
De leerplannen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
voorzien in basis- en uitbreidingsdoelen. Deze leerplannen vormen het uitgangspunt van het onderwijsaanbod in onze school. Ze geven de leerlingen de tijd
en de ruimte om hun zwakke punten bij te spijkeren
en hun sterke punten te ontwikkelen. Een leerling is
geslaagd als hij de basisdoelen bereikt.

De Basis
Als je als leerling in het basisonderwijs extra ondersteuning nodig hebt om de leerstof te begrijpen, kies
je best om bij de algemene vorming de basisdoelen
te bereiken.

De Uitbreiding
Heb je in het basisonderwijs geen problemen om de
leerstof te begrijpen en heb je extra uitdaging nodig,
dan is de uitbreiding de juiste keuze voor jou.

Getuigschrift basisonderwijs behaald?
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• Vlot door basisschool,
zonder ondersteuning
• Nood aan een extra
uitdaging

• Mét ondersteuning om
de leerstof te begrijpen

1A Uitbreiding

1A Basis

1B

algemene vorming:
basis- en
uitbreidingsdoelen

algemene vorming:
basisdoelen

algemene vorming
-> Lees verder op blz. 27

Stap 3: Welke keuze-uren spreken mij aan?
Naast de 27 uren algemene vorming die je krijgt, zijn er ook 5
uren keuze en differentiatie. Op
basis van je interesse kan je een
aantal keuzes maken.

1A Basis: keuzegedeelte
Als je de basisdoelen kiest, dan
krijg je 3 verkennende projecten.
Eerste jaar

Door van alle projecten eens te
proeven, kom je makkelijk te weten waar je sterktes en interesses
liggen.

1A Uitbreiding:
keuzegedeelte

de verkennende projecten met het
oog op een verdere studiekeuze.
Indien je voor uitbreiding kiest,
zullen de projecten iets complexer zijn dan wanneer je kiest
voor basis.

Als je de uitbreidingsdoelen kiest,
kan je kiezen tussen Latijn, STEM of

27 u. algemene vorming

5 u. keuze en differentiatie
Latijn 4 u.
STEM 3 u.

Uitbreiding
-> Ga naar blz. 17
1A

Basis
-> Ga naar blz. 23

ICT 1 u.
Ned. + 1 u. en Frans + 1 u.

Projecten 2 u.:
- STEM-TechniekenWetenschappen
- Economie en Organisatie
- Maatschappij en Welzijn

Frans + 1 u.
wiskunde + 1 u.
Nederlands + 1 u.

Projecten 2 u:
- STEM-Technieken
- Economie en Organisatie
- Maatschappij en Welzijn

Frans + 1 u.
wiskunde + 1 u.
Nederlands + 1 u.

Differentiatie
Binnen de differentiatie-uren kiezen we als school ervoor om extra
uren te integreren in de algemene
vorming. Dit kan je in de lessentabellen zien aan de vermelding
‘+ 1’.
Deze extra uren maken het mogelijk om voor deze vakken in te spelen op de verschillende noden en
vragen van de leerlingen. Zo kan
er geremedieerd worden waar
nodig, terwijl andere leerlingen
extra worden uitgedaagd binnen
de geziene leerstof. Zo willen we
iedereen de kans geven om de
eigen talenten maximaal te ontwikkelen.

