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1E LEERJAAR A

1E LEERJAAR B
Aspecten die in de focus staan ...

BASISVORMING 28 lesuren
TAAL: spreken, luisteren, schrijven: een boeiende
afwisseling
Nederlands

4u

Frans

3u

Engels

1u

MENS EN SAMENLEVING: alles over de wereld
van vroeger en nu
Geschiedenis

1u

Godsdienst

2u

Mens & samenleving

2u

EXPRESSIE: mezelf sportief en creatief uitleven
Lichamelijke opvoeding

2u

Artistieke vorming

2u

8u

5u

4u

STEM: logisch redenerenen en probleemoplossend
denken
11u
Wiskunde

4u

Natuur, ruimte & techniek

6u

ICT

1u

FLEX 4 lesuren

Remediëren, verdiepen en verbreden van het
basispakket; vakoverschrijdende projecten op maat op
basis van eigen talenten en interesses

ZELFBEWUST
• Bewust en zorgzaam omgaan met jezelf
• Werken aan emotionele en psychische groei
• Voor jezelf durven opkomen
MAATSCHAPPELIJK BEKWAAM
• Leren omgaan met de identiteit en diversiteit van
jezelf en medeleerlingen
• Kritisch naar de wereld kijken
• Verantwoordelijk omgaan met jezelf, de wereld
en anderen
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CREATIEF
• Gevoeligheid ontwikkelen voor kunst en cultuur

Mens & samenleving

2u

RELATIEVAARDIG
• Werken aan relationele en communicatieve
vaardigheden
• Leren omgaan met gevoelens
• Aangaan en onderhouden van relaties
• Respectvol handelen en communiceren over
relaties en seksualiteit
• Leren omgaan met gender en genderverschillen
• Eigen integriteit bewaken

Lichamelijke opvoeding

2u

Artistieke vorming

2u

MEDIAWIJSHEID
• Zorgzaam en kritisch met media omgaan
• Creatief omgaan met media

FLEX 4 lesuren

ONDERNEMEND
• Durven initiatief nemen
• Prikkelen van de ondernemingszin
• De eigen schoolloopbaan in handen nemen
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