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Hervorming secundair onderwijs
De school neemt vandaag een belangrijke
plaats in in het leven van je kind. School en
opleiding hebben bovendien een grote
impact op zijn of haar latere leven. Daarom
is het belangrijk dat er toponderwijs is, voor
élk talent.
Het plan dat de Vlaamse regering heeft
goedgekeurd, hervormt het secundair
onderwijs grondig en wil ervoor zorgen dat
ons onderwijs alle jongeren zo goed
mogelijk voorbereidt op de samenleving
van morgen.

Jongeren krijgen dankzij de nieuwe
maatregelen meer de kans om uit te zoeken
waar hun interesses liggen, wat hun talenten
zijn en wat voor hen de geknipte opleiding is.
Ze krijgen extra steun waar het nodig is en
worden extra uitgedaagd waar het kan. Zodat
ze de juiste studiekeuze kunnen maken. En
zodat ze ook na het secundair onderwijs hun
mannetje kunnen staan.

De hervorming van het secundair
onderwijs zorgt ervoor dat al onze jongeren
het onderwijs krijgen dat ze verdienen. Of
ze nu liefst met hun neus in de boeken
zitten of liever de handen uit de mouwen
steken.
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Lessentabel 1ste jaar
1A

1B
ALGEMENE VORMING 27U

Godsdienst
Nederlands
Frans
Engels
Wiskunde
Aardrijkskunde
Natuurwetenschappen
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Muziek
Beeld
Techniek
Mens en samenleving
Actief leren
Nederlands
ICT
FlexIT / FlexBiZZ

2u
4u
3u
1u
4u
2u
2u
1u
2u
1u
1u
2u
2u

Godsdienst
Nederlands
Frans
Engels
Wiskunde
Maatschappelijke vorming
Wetenschappen
Lichamelijke opvoeding
Muziek
Beeld
Techniek

LESUREN DIFFERENTIATIE
2u Actief leren
1u Nederlands
1u ICT
1u FlexBiZZ

2u
4u
2u
1u
4u
3u
3u
2u
1u
1u
4u

2u
1u
1u
1u
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Wanneer inschrijven?
Tijdens de kantooruren van 8.30 uur tot 16 uur.
Tijdens de infoavonden tussen 18 uur en 20 uur,
op vrijdag 26 april en donderdag 27 juni.
Tijdens de infonamiddag op 27 april tussen 13.30 uur en 17 uur.
In de zomervakantie van 29 juni tot 6 juli en van 19 augustus tot 31 augustus,
maandag tot vrijdag van 16 uur tot 20 uur en zaterdag van 10 uur tot 14 uur.
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