1‐2 EERSTE GRAAD

1e leerjaar B en 2e BVL (Nijverheid)

Je leertraject
Heel belangrijk is dat deze leerlingen opnieuw succes ervaren. Soms is het basisonderwijs lastig en
moeilijk geweest en hebben deze jongeren een achterstand opgelopen in de aangeboden leerstof.
Vandaar dat de belangrijkste onderwerpen herhaald worden en dat het aanbrengen van nieuwe
leerstof trager onderwezen wordt dan in een 1A.
Je hebt er minder verschillende leerkrachten en de klasgroepen worden klein gehouden. Dit alles
omdat er een hechte band zou kunnen groeien tussen alle betrokkenen. Pas in het derde jaar moet je
een keuze maken naar een bepaalde studierichting.

Je opleiding
'Met je handen kunnen of willen werken' is hier heel belangrijk. Je leert er namelijk vooral al doende,
eerder dan uit boeken.
Tijdens de lesuren techniek komen de leerlingen met diverse domeinen in aanraking. Hierdoor
kunnen de leerlingen ervaren wat ze het liefst doen en waar ze het meest handig in zijn.
In het tweede jaar bieden wij het beroepenveld Nijverheid aan. Dit bestaat uit een kennismaking met
bouw, hout, metaal en elektriciteit. Er worden domein‐overschrijdende projecten gerealiseerd, die
als basis dienen om verder te werken in de bovenbouw.
We werken met kleine klasgroepen zodat er een optimale begeleiding kan gegeven worden. De
leerlingen van de eerste graad worden samen gezet in het A‐gebouw om zo hun eigen plekje te
hebben op de school. De coach , de GOK‐werking en de mogelijke handelingsplannen spelen hierbij
een motiverende rol (raadpleeg hiervoor onze website www.olvtd.be )

Je lessenrooster
1e jaar

2e jaar

UREN

UREN

Godsdienst

2

2

Frans

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Maatschappelijke vorming

3

2

Muzikale opvoeding

1

1

Natuurwetenschappen

2

2

Nederlands

4

3

Plastische opvoeding

3

1

Wiskunde

4

3

Techniek

8

ICT

1

Klasuur met coach

1

VAKKEN: basisvorming

Technische activiteiten bouw

4

Technische activiteiten elektriciteit

3

Technische activiteiten hout

4

Technische activiteiten mechanica

3
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