
EERSTE GRAAD

EERSTE LEERJAAR B

Je bent graag actief bezig en praktijk spreekt je aan.•

Je hebt meer interesse in wat onmiddellijk bruikbaar is dan in theorie.•

Je vindt een kleine klasgroep en extra hulp voor wat je moeilijk vindt belangrijk voor jou.•

Je vindt voeding, haarzorg, verzorging of mode boeiend.•

Dan is 1B een goede keuze voor 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 B

Vakbenaming Uren/Week

Godsdienst 2

Frans 1+1**

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappelijke vorming 3

Muzikale opvoeding 1+1*

Natuurwetenschappen 2

Nederlands 4+1**

Plastische opvoeding 3

Techniek 6

Wiskunde 4

Leefsleutels 1*

Begeleidingsuur* (1*)

Totaal 32 (33)

** 1u. extra uitleg en inoefening van de leerstof.

Bij de schooleigen keuzes staat er in de lessentabel een * naast. Tussen haakjes staan de

extra lesuren die we als school aanbieden naast de 32 effectieve uren.

Je krijgt les in kleine klasgroepen, waardoor de leerkrachten je persoonlijk kunnen

begeleiden.

•

Je leert de nieuwe leerstof in 1B in kleine stapjes. Er wordt veel tijd gemaakt om de

leerstof uit te leggen en in te oefenen, op een rustig tempo dat aangepast is aan jouw

noden.

•

Binnen de vakken Nederlands, Frans en wiskunde herhaal je de leerstof van de twee

laatste jaren van het basisonderwijs, zodat je dit goed begrijpt.

•

Je leert in 1B vooral al doende, eerder dan uit boeken. 'Met je handen kunnen of willen

werken' is belangrijk.

•

Je krijgt in het begeleidingsuur een aanbod van studiebegeleiding/huiswerkklas en van

extra begeleiding voor Nederlands, wiskunde en Frans.

•

Via het vak techniek verken je verschillende vakgebieden. Je ontdekt waar je goed in

bent en welke beroepenvelden het best aansluiten bij jouw interesses. Zo word je

voorbereid op de keuze van beroepenvelden in het tweede

beroepsvoorbereidend leerjaar.

•

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

Datum opmaak: mei 2017.


