
Keuzeopties eerste leerjaar A – uitwerking 

 

Economie (2 uur) 

 

Voor het schooljaar 2018-2019 kan hier gedeeltelijk gebruik gemaakt worden van het 

huidige leerplan Handel voor het eerste jaar.  

We stimuleren ook (weliswaar af te spreken op niveau scholengemeenschap) een aantal 

toevoegingen te doen waardoor het geheel ook een abstractere insteek kan hebben. Het is 

ook belangrijk de inhouden af te toetsen aan het leerplan SEI om zo voorafnames of dubbels 

te vermijden. 

Het toekomstige vak ‘Mens en maatschappij’ kan hierin ook zijn plaats vinden. Inhouden 

ervan kunnen geïntegreerd of uitgediept worden. 

 

Meertalige communicatie en cultuur (2 uur) 

 

Uitgaande van 50 lestijden (af te spreken in onderling overleg) op jaarbasis: 

 

 5 uur: CLIL-prikkels (zowel Frans als Engels) 

 20 uur: cultuur (zowel Frans als Engels) 

o Belang van Frans en Engels als wereldtaal 

o Geografische gegevens - toerisme: kennismaking met een stad, regio… 

o Culturele componenten: film, muziek, leefgewoontes 

o Actua: brexit, presidentsverkiezingen, onderwijssystemen… 

 25 uur: vaardigheden (zowel Frans als Engels) 

o Spreek- en gespreksvaardigheden: zich voorstellen, zeggen hoe men zich 

voelt of hoe men iets vindt, iets bestellen, iets of iemand beschrijven, spreken 

over het weer, tijdsaanduidingen, de weg uitleggen 

o Leesvaardigheid: eenvoudige boodschappen en artikels, folders, strips, 

jeugdboeken (+ trainen op contextueel lezen) 

o Luistervaardigheid: eenvoudige boodschappen en hoofdzaken uit gesprekken 

distilleren 

o Schrijfvaardigheid: zich in beknopte stijl kunnen voorstellen, een 

boodschappenlijstje opmaken, beschrijven van gevoelens, personen en 

objecten, een eenvoudige SMS, mail of briefje schrijven 

De vaardigheden die hier aan bod kunnen inpikken op de leerstof Frans en Engels of kunnen 

een uitbreiding zijn op. Deze lessen dienen echter niet ter vervanging van de reguliere lessen 

Frans en Engels. Ze vormen wel degelijk een extra en een ander uitgangspunt. 

 

 



Latijn (4 uur) 

 

Hier wordt het huidige leerplan Latijn gevolgd. 

 

Spaans (2 uur) 

 

 Cultuur: een aantal culturele componenten en actua kunnen hierin aan bod komen 

(belang van de taal, geografisch, leefgewoontes, een stukje geschiedenis…) 

 Kennis van woordenschat, grammatica en cultuur met daaraan gekoppeld de nodige 

taalvaardigheden (spreek-, gespreks-, luister-, lees- en schrijfvaardigheid) worden 

aangeleerd in volgende taalsituaties: 

o Dagelijks leven: familie, hobby’s, ontspanning, wooninrichting, vrienden 

uitnodigen, telefoneren, mailen, omgaan met anderen… 

o Eten en drinken 

o Tijd en ruimte: tijdsaanduidingen, de weg vragen/tonen, verkeerssituaties, 

weerbericht 

o Winkelen: boodschappen doen 

o Diensten en beroepen: soorten, inlichtingen nemen… 

o Gevoelens: soorten, ziek zijn… 

Minimumdoelstelling is om binnen het Europees referentiekader het niveau A1 

(basisgebruiker) te behalen. 

 
 

Sociale en creatieve vorming (3 uur) 

 

We vertrekken vanuit mogelijke inhouden uit het leerplan STV. 

Drie kanttekeningen: 

 In het creatieve luik komt ook het mode-luik aan bod. 

 Er kunnen ook een aantal toevoegingen gedaan die het geheel ook wat abstracter 

kunnen maken en die zich op het domein van de psychologie bevinden. 

 Realisaties worden geïntegreerd en vormen toepassingen binnen het theoretisch 

kader. Zo kunnen bepaalde realisaties gekaderd worden binnen een 

cultuurhistorische context: kerst, …. 

Basisgebruiker  

A1  Kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen gericht op de bevrediging van  
concrete behoeften begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf aan anderen voorstellen en 
kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij 
woont, mensen die hij/zij kent en dingen die hij/zij bezit. Kan op een simpele wijze 
reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid 
is om te helpen.  



Het is ook belangrijk nauw samen te werken met de leerkracht toegepaste 

natuurwetenschappen om tijdens de oefeningen de wetenschappelijke theorie ook aan de 

oefeningen te koppelen. 

 

Toegepaste natuurwetenschappen (1 uur) – sociale en creatieve vorming/sport 

 

 Prikkels en prikkelverwerking – zintuigen en zintuiglijke waarneming 

 Chemische elementen en toepassingen op de voeding (mineralen, additieven…) 

 Wetenschappelijke artikels 

 Medisch aspect van de voeding en beweging 

 Basis anatomie (spierweefsels) 

 Zintuiglijke waarneming: oog-handcoördinatie en invloed op en rol van hersenen 

 

Sport (3 uur) 

 

In het vak Sport komen sportdisciplines aan bod die nauwelijks of nooit in de lessen 

lichamelijke opvoeding aan bod komen. De school bepaalt zelf welke sportdisciplines aan bod 

kunnen komen. 

Het is de bedoeling om naast de praktische component ook een theoretische insteek te 

geven. Het is ook belangrijk nauw samen te werken met de leerkracht toegepaste 

natuurwetenschappen om tijdens de oefeningen de wetenschappelijke theorie ook aan de 

oefeningen te koppelen. 

 
 
STEM-technieken (4 uur) 
 
 
Een aantal praktijkoefeningen uit de huidige keuze-opties ABT, IW en NT kunnen hier aan 
bod komen, maar even goed een project uit STEM-wetenschappen. 
 
Er is voldoende complementariteit met het vak Techniek. Er wordt ook aandacht besteed 
(geïntegreerd) aan het luik Engineering en de uitdiepingsdoelen Techniek. 
 
Klemtoon ligt hier vooral op de praktische uitwerking. 
 
 
STEM-wetenschappen (4 uur) 
 
Ook hier wordt het vak Techniek (2 uur) geïntegreerd in het vak STEM (wat het geheel op 6 
uur brengt). 
 
De huidige projecten die nu aan bod komen in Moderne wetenschappen-STEM, kunnen hier 
verdergezet worden. Binnen de 6 uur wordt aandacht besteed aan Sciences&Maths, 



Technology en Engineering. De 4 componenten worden geïntegreerd in projecten zoals 
lucht- en ruimtevaart, veiligheid, microscopie… 
 
 

Keuzeopties eerste leerjaar B – uitwerking 

 
Sociale en creatieve vorming (2 uur) 
 
Hier komen volgende componenten aan bod: 
 

 Uitbreiding sociale vaardigheden (in samenspraak met het extra uur Nederlands) – 
omgaan met (psychologie van) kinderen, jongeren en volwassenen 

 Praktijk voeding (basistechnieken restaurant) 

 Creatief werken met verschillende (seizoensgebonden) materialen 
 
 
Sport (2 uur) 
 
In het vak Sport komen sportdisciplines aan bod die nauwelijks of nooit in de lessen 

lichamelijke opvoeding aan bod komen. De school bepaalt zelf welke sportdisciplines aan bod 

kunnen komen. 

In tegenstelling tot het eerste leerjaar A wordt hier vooral de nadruk gelegd op de praktijk. 
 
 
STEM (2 uur) 
 
Dit is een uitbreiding van de nijverheidstechnische component van het vak Techniek. 
Volgende velden komen hier aan bod: 
 

 Mechanica/metaal 
 Elektriciteit 
 Hout 

 Land- en tuinbouw 


