
EERSTE GRAAD

EERSTE LEERJAAR A HANDEL

    Je wil een stevige algemene opleiding, en leert die gemakkelijkst in concrete

    toepassingen.

•

    Je houdt van spreken met en voor mensen, en wil ook kunnen communiceren

    in andere talen.

•

    Je bent ondernemend, houdt van aanpakken, zet graag projecten op. •

    Je hebt feeling voor informatica of (multi)media, of misschien zelfs allebei. •

    Cijfers schrikken je zeker niet af. •

Studieprofiel van de richting:

Is deze richting iets voor jou?

Zet jouw eigen inschatting van jouw

studieprofiel af tegenover dit van de

gekozen richting

Dit kan op: www.sint-michiel.be

Datum opmaak: mei 2017.

www.sint-michiel.be


LESSENTABEL 1 A HANDEL

Vakbenaming Uren/Week

Godsdienst 2

Aardrijkskunde 2

Frans 5 (*)

Geschiedenis 1

Lichamelijke opvoeding 2

Muzikale opvoeding 1

Natuurwetenschappen 2

Nederlands 5

Plastische opvoeding 2

Wiskunde 5 (**)

Techniek 2

Totaal algemene vakken 27

Frans extra 2

Wiskunde extra 2

ICT (informatica) 1

Totaal 32 (34)

(*) Frans-plus: vrijwillig kan men een extra uur Frans volgen. (In totaal krijg je dan 6 uur

Frans in de week)

(**) wiskunde-plus: vrijwillig kan men een extra uur wiskunde volgen. (In totaal krijg je dan

6 uur wiskunde in de week)

   Je krijgt een stevige basis mee doordat we voldoende tijd maken om de leerstof uit

   te leggen en in te oefenen, op een tempo, dat aangepast is aan jouw noden.

•

   In de richting Handel ga je actief op verkenning in de handelswereld.•

   Je leert onder meer over vraag en aanbod, omzet, budgetteren en winst maken.•

   Je bekijkt hoe een koop of verkoop tot stand komt en hoe betalingen kunnen

   gebeuren.

•

   Je leert koop- en verkoopgesprekken voeren en verkoopdocumenten opstellen.•

   Je maakt kennis met moderne vormen van communicatie en je krijgt tijdens de

   opleiding verschillende computerprogramma’s onder de knie. 

•

   Omdat talen zeer belangrijk zijn in de (internationale) handelswereld, krijg je ook

   een ruime basisvorming Frans en Engels.

•

Voor uitgebreide informatie kunt u terecht op de website: www.ihka.be

Datum opmaak: mei 2017.


