1-2 SO B-STROOM 1e leerjaar B en 2e leerjaar BVL
Je leertraject
We maken de leerlingen die het moeilijker hebben om zelfstandig te werken sterker in 1B. Heel
belangrijk is dat deze leerlingen terug succes ervaren. Vaak 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 1A.

Je opleiding
Leerlingen die wat meer tijd nodig hebben voor de basisvaardigheden van rekenen en taal en die
eventueel ook wat meer praktisch aangelegd zijn ontvangen we met veel enthousiasme en
begeleiding in onze B-stroom. We steunen hen om vaardig te worden in de verschillende vakken van
het middelbaar onderwijs en maken hen sterker in ‘worden en zijn’.
Er zijn minder verschillende leerkrachten waardoor het vertrouwen en de betrokkenheid het
welbevinden en de leerwinst groter maken.
Als je wat meer praktisch bent aangelegd, eerder een ‘doener’ dan een denker, dan is deze opleiding
de ideale start voor jou in het secundair onderwijs. Je bent verder vooral geïnteresseerd in mensen
en hun welzijn.
In het tweede jaar van de B-stroom maak je kennis met twee verschillende beroepenvelden:
verzorging-voeding en decoratie. In het deel verzorging-voeding word je opgeleid met aandacht voor
de persoon, de voeding en de woning. In het beroepenveld decoratie leer je allerlei materialen
kennen en creatief verwerken.
We werken met kleine klasgroepen zodat er een optimale begeleiding kan gegeven worden. De
leerlingen van de eerste graad hebben een eigen klas om zo hun eigen plekje te hebben op de school.
De coach, de GOK-werking en de mogelijke handelingsplannen spelen hierbij een stimulerende en
remediërende rol waar nodig (raadpleeg hiervoor onze website www.olvtd.be).

Je lessenrooster
1e jaar

2e jaar
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Godsdienst

2

2

Frans

3

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Maatschappelijke vorming

3

2

Muzikale opvoeding

1

1

Natuurwetenschappen

2

2

Nederlands

5

3

Plastische opvoeding

3

1

Wiskunde

4

3

Techniek

7

VAKKEN: basisvorming

Beeldende vorming

7

Personenzorg

2

Zorg voor leef- en woonsituatie

2

Zorg voor voeding

3
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