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Profiel van een leerling van 1 Handel en Sociale Vorming
LESSENTABEL
VAKKEN

Aantal uren/week

Godsdienst

2

Nederlands

5

Frans

4

Wiskunde

4

Aardrijkskunde

2

Natuurwetenschappen

2

Geschiedenis

1

Lichamelijke opvoeding

2

Muzikale opvoeding

1

Plastische opvoeding

2

Techniek

3

Sociale en technische vorming

2

Handel

2

Totaal

32

In dit eerste jaar wordt zowel aandacht besteed aan de mens op sociaal als op economisch
vlak. Dat betekent dat je voorbereid wordt op een verdere sociale richting, maar ook op
een economische richting.
Je houdt daarom niet alleen van de mensen om je heen, maar je helpt ook graag mensen.
Je toont interesse voor de moderne technieken om informatie te verwerken. Je wordt op
een praktijkgerichte manier voorbereid op computervaardigheden, klavierbeheersing en
boekhoudkundige verwerking. Anderzijds bemoedig je graag en geef je gemakkelijk een
ruggensteuntje aan iemand die het moeilijk heeft.
Je kan niet alleen met iemand meejuichen als het goed gaat, maar je kan ook iemand
aanmoedigen en stimuleren als het minder goed gaat. Ook voeding vind je erg belangrijk.
Je hebt belangstelling voor de manier waarop de mens thuis en in de industrie met voeding
omgaat. Je steekt graag zelf de handen uit de mouwen.
Maar je kan ook een stevig pakket algemene vorming aan. Je bent bereid elke avond
de nodige tijd te besteden aan je studie. Deze richting bereidt je niet alleen voor op het
beroepsleven, maar ook op het hoger onderwijs.
Je moet zelfstandig kunnen werken en studeren, het schoolwerk kunnen organiseren met
steeds minder hulp van je ouders en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel bezitten.
Je leert je behoorlijk uitdrukken in het Nederlands en later ook in het Frans en het Engels:
vlot kunnen zijn in samenwerking en in omgang met anderen is belangrijk zowel in een
sociale richting als in een economische richting.

