
EERSTE GRAAD

EERSTE LEERJAAR A SOCIALE EN TECHNISCHE VORMING (STV)

Je bent sociaal en gaat graag met mensen om.•

Je hebt interesse in voeding en gezondheid, in de mens en zijn milieu.•

Je hebt belangstelling voor wetenschappen en de toepassingen in de praktijk.•

Actief leren en creatieve opdrachten spreken je aan.•

Je wil een brede algemene vorming en een goede voorbereiding op het hoger onderwijs.•

Dan past deze veelzijdige studierichting met een brede algemene vorming bij jou.

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 SOCIALE EN TECHNISCHE VORMING (STV)

Vakbenaming Uren/Week

Godsdienst 2

Aardrijkskunde 2

Frans 4

Geschiedenis 1

Lichamelijke opvoeding 2

Muzikale opvoeding 1

Natuurwetenschappen 2

Nederlands 5

Plastische opvoeding 2

Techniek 2

Wiskunde 4

Creatie en vormgeving 2*

Leefsleutels 1*

Sociale en technische vorming 2*

Begeleidingsuur* (1*)

Klasuur (1*)

Totaal 32 (34)

Lesuren met een * zijn schooleigen keuzes. Tussen haakjes staan de extra lesuren die we

als school aanbieden naast de 32 effectieve uren.

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 keuzevakken creatie en vormgeving en sociale en technische vorming ontdek je je

praktische en creatieve talenten.

•

Je ervaart wat gezonde voeding is en leert de basisvaardigheden in de keuken.•

In deze sociale richting ontwikkel je je sociale vaardigheden en oefen je je in het

samenwerken en omgaan met anderen.

•

Je krijgt levensechte opdrachten en proeven, waaraan we de theorie zoveel mogelijk

koppelen.

•

Je krijgt in het begeleidingsuur een aanbod van studiebegeleiding/huiswerkklas, extra

begeleiding voor Nederlands, wiskunde en Frans en van klaviervaardigheid.

•

Voor uitgebreide informatie kunt u terecht op de website: www.viso-roeselare.be

Datum opmaak: mei 2017.


