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Gids in je grensverleggend leerproces

Opleidingsvorm 4

1ste graad

1ste graad A-stroom — B-stroom
Wie ben ik?
Heb je een brede belangstelling voor de wereld rondom jou? Hou je van ondernemen en organiseren? Heb jij interesse voor talen en handel? Werk je graag met de
computer?
Zit jij er niet mee in om na schooltijd dagelijks aan taken en toetsen te
werken? Wil je na de middelbare school graag verder studeren in het hoger
onderwijs maar weet je nog niet precies wat?
Ben je op zoek naar een veelzijdige opleiding met ruime keuze aan
toekomstmogelijkheden?
Antwoord je op al deze vragen: ‘ja’? Dan is de A-stroom iets voor jou!
Steek jij graag de handen uit de mouwen? Leer jij het liefste door te doen?
Kun je lessen beter onthouden als je ze hebt kunnen ondervinden: zien,
horen, voelen, ruiken, proeven?
Vind je het niet erg om ook na de lessen nog even voor school te werken?
Antwoord je op al deze vragen: ‘ja’? Dan is de B-stroom iets voor jou!

Wat is belangrijk in de eerste graad?
In de eerste graad ligt de nadruk op het ontdekken van jouw mogelijkheden en
sterktes. Wat doe je graag? Waar ben je goed in?
Doorheen de lessen helpt ons schoolteam jou om jouw sterktes te versterken én om
oplossingen te vinden voor opdrachten die voor jou niet vanzelfsprekend zijn.
Door jezelf beter te leren kennen, kun je na de eerste graad een goede keuze maken,
voor je verdere schoolloopbaan.

Wat leer ik in de eerste graad A-stroom?
In 1A (= eerste leerjaar A-stroom) gebruiken we de kennis en vaardigheden die je in de
basisschool opdeed en bouwen hierop verder in de vakken wiskunde, Nederlands,
Frans... Je ontdekt nieuwe vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuurwetenschappen en techniek en maakt voor het eerst kennis met de vakken Handel en ICT.
In 2A (= tweede leerjaar A-stroom) leer je een tweede vreemde taal (Engels) gebruiken
en komt het vak Initiatie in de Bedrijfseconomie er bij.

Wat leer ik in de eerste graad B-stroom?
In 1B (eerste leerjaar B-stroom) leer je allerlei schoolse vaardigheden tot een niveau
zesde leerjaar.
In het Beroepsvoorbereidend leerjaar (tweede leerjaar B-stroom) maak je kennis met
de beroepenvelden Kantoor-Verkoop en Verzorging-Voeding.

Buitengewoon, wat betekent dat?
Gelijk
Buitengewoon betekent niet dat de aangeboden leerstof gemakkelijker is dan in het
gewoon onderwijs. Onze leerlingen moeten immers aan dezelfde leerplandoelstellingen
voldoen en behalen op het einde net hetzelfde getuigschrift of diploma als in het
gewoon secundair onderwijs.

En toch verschillend
In onze school sta je er niet alleen voor! Het volledige schoolteam staat voor je klaar.
Samen met jou gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw vraag of probleem.

Nabije opvolging
Elk schooljaar heb je een klastitularis bij wie je terecht kan met al je vragen. Hij zorgt
ervoor dat iedereen in de klas zich goed voelt en dat elke leerling maximaal kan leren.
Je volledige studietijd hier op school word je ook opgevolgd door een leerbegeleider.
Bij hem kan je terecht met allerlei vragen rond studeren, studierichting, faalangst,
leerproblemen,…

Ondersteuning in de klas
In onze school zijn de klassen klein. Elke vakleerkracht kan dus meer tijd aan elke
individuele leerling besteden. De vakleerkracht heeft ook kennis van allerlei
methodieken en hulpmiddelen die het leren voor jou eenvoudiger kunnen maken.
Daarnaast kun je in veel lessen rekenen op extra hulp van een logopedist, ergotherapeut, kinesist, opvoeder of extra leerkracht die in de klas komt ondersteunen.

Ondersteuning op maat
Tijdens de wekelijkse klassenraad gaat het schoolteam op zoek naar een aanpak die bij
jou past. Regelmatig wordt deze geëvalueerd, bijgestuurd en betrekken we ook jou en
jouw ouders in dit zoekproces.

Ondersteuning bij schoolwerk
Leren Leren
De klastitularis leert je stap voor stap hoe je je schoolwerk kan aanpakken. Van het
maken van een goede studieplanning tot het vlot studeren van Franse woordjes. Dit
komt wekelijks aan bod in het uur Leren Leren.

T(é)-L(é)-uur
Tijdens dit uur kun je onder begeleiding van een opvoeder studeren of ga je naar
individuele therapie.
T staat voor individuele therapie (vanuit MFC). L staat voor Leren Leren.

Begeleide avondstudie
Op maandag en dinsdag kun je in kleine groep én onder begeleiding studie volgen. De
studiebegeleiders helpen je met het maken van je planning, geven je tips en leren je
hoe je het studeren efficiënt aanpakt.

Samenwerking MFC
Op deze school werken we heel nauw samen met het MFC (multifunctioneel centrum). Zij zorgen er onder andere voor dat je tijdens de schooluren een beroep kunt
doen op individuele therapie (bv. kine, logo, ergo).

Lessentabellen

1ste graad A-stroom
Godsdienst
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Leren leren
Lichamelijke Opvoeding
Muzikale opvoeding
Natuurwetenschappen
Nederlands
Plastische opvoeding
Techniek
T(é)-L(é)-uur
Wiskunde
Handel
ICT
ICT-vaardigheden en klavierbeheersing
Initiatie en bedrijfseconomie
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Godsdienst
Dactylografie
Frans
Gezondheidsopvoeding
Leren leren
Lichamelijke opvoeding
Maatschappelijke vorming
Muzikale opvoeding
Natuurwetenschappen
Nederlands
Plastische opvoeding
Wiskunde
Techniek
T(é)-L(é)-uur
ICT-vaardigheden en klavierbeheersing
Initiatie in administratie, retail
en logistiek
Personenzorg
Zorg voor leef- en woonsituatie
Zorg voor voeding
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Nog vragen?
Neem contact op met de leerbegeleider van opleidingsvorm 4:
Lot Verstraete lotverstraete@dominieksavio.be 0479 78 07 11

S.O. Dominiek Savio, Koolskampstraat 24, 8830 Gits
Tel. 051 230 718 | second@dominiek-savio.be
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