1-2 SO A-STROOM 1e en 2e leerjaar
Je leertraject
In OLV Ter Duinen campus Heist kiezen we in de A-stroom van de 1e graad voor een traject met twee
sporen. Je wordt voorbereid voor een vervolgtraject TSO in eigen huis met Sociale Wetenschappen of
je kan een verdere ASO-opleiding kiezen in een andere school. Beide mogelijkheden worden deels
geïntegreerd en deels gedifferentieerd georganiseerd.
Je opleiding
Bij de start in het secundair onderwijs moet je kiezen tussen een 1e leerjaar A of een 1e leerjaar B. De
meeste leerlingen gaan naar het 1e leerjaar A, daar ligt de nadruk zoveel mogelijk op een gelijke start
en aanpak voor iedereen. Vandaar dat heel wat vakken gemeenschappelijk zijn, men noemt dit de
basisvorming (27 uur). Daarnaast kan je een aantal vakken kiezen (het keuzegedeelte= 5 uur).
Op Campus Heist worden 2 pakketten aangeboden:

1A Wetenschappen - moderne








Je wil een pakket met een hoog
abstractieniveau en een alternatief
voor de Latijnse, maar dan met
moderne wetenschappen.
Je behaalt goede resultaten in het
basisonderwijs en wiskunde,
Nederlands en Frans zijn vakken waar
je goed in bent.
Je laat de mogelijkheid open om na
een tweede jaar naar ASO te gaan en
zowat overal terecht te kunnen. Later
verder studeren is de bedoeling.
Je kiest voor wetenschappelijk werk en
een opleiding waarin de natuurwetenschappen (biologie, chemie en
fysica) je interesse wegdragen.

1A Sociale en technische vorming








Je bent geboeid in werken met mensen
en het ontwikkelen van sociale
vaardigheden.
Het aangeboden pakket algemene
vakken garandeert nog steeds een
brede vorming met veel mogelijkheden.
Hier kan je ervarend leren en jezelf
ontwikkelen op basis van sociale
wetenschappen en natuurwetenschappen, zowel in ‘kennen’ als in
‘doen’.
Je vervolgtraject in het secundair
onderwijs zal zich vooral situeren in
Sociale en technische wetenschappen of
ander studierichtingen waar welzijn en
zorg voor mensen centraal staan.

We werken met kleine klasgroepen zodat er een optimale begeleiding kan aangeboden worden. De
leerlingen van de 1e graad A-stroom zullen voor de meeste vakken samen les krijgen op een
geïntegreerde manier. De kleinschaligheid laat echter wel toe voldoende te differentiëren zodat elke
leerling nagenoeg op maat wordt voorbereid voor het vervolgtraject dat best past bij de persoonlijke
ontwikkeling en de opleiding van voorkeur. Leren leren krijgt een belangrijke klemtoon en wordt
ondermeer aangebracht in het klasuurtje. De coach, de SOS-klas en de GOK-werking met bijsturing in
taal en de mogelijke concreet uitgewerkte handelingsplannen spelen een stimulerende en
remediërende rol waar nodig (raadpleeg hiervoor onze website www.olvtd.be).
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1ste jaar

2de jaar

UREN

UREN

Godsdienst

2

2

Aardrijkskunde

2

1

Frans

5

4

VAKKEN: basisvorming

Engels

3

Geschiedenis

1

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Muzikale opvoeding

1

1

Natuurwetenschappen

2

1

Nederlands

5

4

Plastische opvoeding

2

Techniek

2

2

Wiskunde

5

5

UREN

UREN

Wetenschappelijk werk - nwt

2

3

ICT

1

VAKKEN: keuzegedeelte
Wetenschappen - moderne

Socio-economische initiatie

2

Sociale en technische vorming
Sociale en technische vorming

2

ICT

1

5

www.olvtd.be

