TWEEDE JAAR

WELKOM IN HET TWEEDE GEMEENSCHAPPELIJK LEERJAAR
TWEEDE GEMEENSCHAPPELIJK LEERJAAR

Wie kan starten
Wie met vrucht het eerste leerjaar A gevolgd heeft of met vrucht
het beroepsvoorbereidend jaar beëindigd heeft.
Getuigschrift
Na het tweede jaar behalen de leerlingen die met vrucht geslaagd
zijn, een getuigschrift van de eerste graad secundair onderwijs.
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Lessentabel
Alle leerlingen volgen gedurende 25 uur dezelfde vakken.
Je maakt 2 of 3 keuzes:
1 Je kiest voor ‘Basis’ of ‘Basis + verdieping’ voor alle vakken in
de 25 uur.
2 Je kiest een basisoptie van 5 uur of 7 uur. Gedurende deze 5 of
7 uur kan je proeven van bepaalde vakken. Deze keuze is nog niet
definitief en laat nog alle keuzemogelijkheden open in het derde
jaar. Je maakt een keuze uit Latijn, Moderne vreemde talen-wetenschappen-economie, Maatschappij en welzijn, STEM-technieken
(Industriële) of STEM-wetenschappen.
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3 Je koos een basisoptie van 5 uur. Je maakt nog een bijkomende
keuze voor 2 uur. Ofwel kies je voor 2 uur ondersteuning voor Frans
en/of wiskunde ofwel voor een verkennend pakket. Wij bieden als
verkennend pakket aan: Creatieve en sociale vorming, Experimenteel wetenschappelijk werk, Spaans, Media en IT, Meertalige communicatie & cultuur en Sport (algemeen of tennis).
Wie kiest voor de basisoptie Moderne vreemte talen-wetenschappen-economie kan niet kiezen voor het verkennend pakket experimenteel wetenschappelijk werk omdat dit vak in de basisoptie
vervat zit.

Op advies van de klassenraad kan het verkennend pakket tijdelijk vervangen worden door 2 uur remediëring voor Frans en/of
wiskunde.

Nieuw vanaf 2019-2020!
Stap 1

Stap 2

Vakken Basisvorming:
Basis of Basis + Verdieping

Basisoptie
5 of 7 uur

Aardrijkskunde

1

Engels

2

Frans

4

Geschiedenis

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Muzikale opvoeding

2

Natuurwetenschappen

1

Nederlands

4

Techniek

2

Wiskunde

4

Keuze

7

TOTAAL

25 UUR

Latijn

Latijn

Maatschappij
en welzijn

Moderne vreemde STEMtalen-wetenschap- technieken
pen-economie
(Industriële)

STEMwetenschappen

5

Socio-economische
intiatie

2

Sociale en technische
vorming

2

5

STEM-wetenschappen

5

Technische activiteiten

5

Wetenschappelijk werk
Totaal

3
5

5
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Stap 3
Je koos voor een basispakket van 5 uur.
Je maakt nog een bijkomende keuze voor 2 uur.
Ofwel 2 uur ondersteuning voor Frans en/of wiskunde
Ofwel 2 uur verkenning: je maakt een keuze uit:
Creatieve en
Experimenteel Wetensociale vorming schappelijk werk

Initiatie
Spaans

Media
en IT

(Niet voor Moderne vreemde talen-wetenschappeneconomie)

Meertalige communicatie en
cultuur
(Engels en Frans)

Sport
(Algemeen of
tennis)

Het verkennend pakket kan op advies van de klassenraad tijdelijk vervangen worden door 2 uur remediëring voor Frans en/of wiskunde

Algemeen

Graad 1

Graad 2 & 3

OKAN

Internaat

Oud-lln.

