Welkom
Eerste Graad B-stroom

12 JAAR…
EN VOOR EEN MOEILIJKE KEUZE?!

Het wettelijk kader

Schema eerste graad
1A
1B
2A

2B

Differen-

Algemene vorming – 27 lesuren

tiatie
5 lesuren

Algemene vorming – 25 lesuren

Diff
2
uren

Algemene vorming – 20
lesuren

Diff
2
uren

Basisoptie
5 lesuren

Basisoptie
10 lesuren

Keuzegedeelte
3

12 JAAR…
EN VOOR EEN MOEILIJKE KEUZE?!

De vernieuwde eerste graad in het SintCatharinacollege

Eerste graad – eerste leerjaar B
Bestaat uit basisvorming (27 uren gemeenschappelijk)
Vak

Aantal uur

Beeld

2

Engels

1

Frans

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Maatschappelijke vorming

3

Muzikale opvoeding

1

Natuur en ruimte

2

Nederlands

4

Techniek

4

Wiskunde

4

TOTAAL

27

Eerste graad – eerste leerjaar B
Vijf complementaire uren
1 uur ICT +
1 uur Sociale vorming/klassenuur
3 uren te kiezen uit
 Maatschappij en welzijn
In dit vak en in deze werkwinkel staat jouw groei op persoonlijk en sociaal vlak
centraal. We gaan bewust om met materialen en maken fantastische creaties. We leren
andere culturen kennen. We geven aandacht aan wat belangrijk is in de wereld van nu.
We maken gezonde gerechten in onze kookworkshops. Tijdens de lessen haarzorg
gaan we aandacht besteden aan de
zorg voor onszelf. Klaar om deel te nemen aan JOUW ontdekkingsreis?

 STEM – technieken
STEM – technieken is er voor alle jongens en meisjes die uitgedaagd willen worden in
projecten met verschillende technieken en met verschillende materialen: hout, metaal,
elektriciteit , elektronica en kunststoffen...

Je kan als leerling je eigen ding doen om je project een persoonlijke toets te geven.
Zonder techniek staat de wereld stil!

Eerste graad – tweede leerjaar B
Bestaat uit basisvorming (20 uren gemeenschappelijk)
Vak

Aantal uur

Beeld

0

Engels

2

Frans

1

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Maatschappelijke vorming

2

Muziek

1

Natuur en ruimte

2

Nederlands

3

Techniek

2

Wiskunde

3

TOTAAL

20

Eerste graad – tweede leerjaar B
Twaalf complementaire uren
1 uur Nederlands
1 uur Sociale vorming/klassenuur
10 uren te kiezen uit
 Maatschappij en welzijn:
In dit vak en in deze werkwinkel staat jouw groei op persoonlijk en sociaal vlak
centraal. We gaan bewust om met materialen en maken fantastische creaties. We leren
andere culturen kennen. We geven aandacht aan wat belangrijk is in de wereld van nu.
We maken gezonde gerechten in onze kookworkshops. Tijdens de lessen haarzorg
gaan we aandacht besteden aan de zorg voor onszelf.

In de tweede graad heb je de keuze uit Haar- en Schoonheidsverzorging of Zorg
en Welzijn.

 STEM – technieken:
STEM – technieken is er voor alle jongens en meisjes die uitgedaagd willen worden in
projecten met verschillende technieken en met verschillende materialen: hout, metaal,
elektriciteit , elektronica en kunststoffen...
Je kan als leerling je eigen ding doen om je project een persoonlijke toets te geven.

In de tweede graad heb je de keuze uit Elektriciteit, Hout en Mechanica.

Inschrijvingen
Digitaal via Website

Voorrangperiode 15 maart – 2 april
(broers/zussen, kinderen personeelsleden en
indicatorleerlingen)
Vanaf 19 april: iedereen
Rondleidingen op aanvraag en na afspraak

Aan allen een prettige dag
En graag…
… tot volgend schooljaar?

