EVEN KENNISMAKEN MET

1 ste graad A-stroom
KEUZE GEMAAKT?
- Heeft deze brochure je interesse gewekt?
- Denk je dat je aan het profiel beantwoordt?
- Ben je gemotiveerd om er ernstig werk van te
maken?
Twijfel dan niet langer en schrijf je in!
Meer info vind je op www.tersterre.be

Campus Ter Sterre - SBSO Rumbeke
Passendaalsestraat 26
8890 Moorslede
www.tersterre.be
051 77 77 75
tersterre.moorslede@g-o.be

Ter Sterre

LESSENTABEL VAN DE

LESSENTABEL VAN DE

EERSTE GRAAD

1STE LEERJAAR A
Als je kiest voor het 1ste leerjaar A dan kies je voor een voorbereiding op de onderwijsvorm
ASO of de onderwijsvorm TSO.
In het 1ste leerjaar A wordt er verder gebouwd op de leerstof uit het basisonderwijs. Het
tempo in de klas ligt hoger dan in de basisschool en er wordt van jou een grotere zelfstandigheid verwacht.

EERSTE GRAAD

1ste leerjaar A

2de leerjaar

TOTAAL

34

TOTAAL

34

Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer

2

Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer

2

Aardrijkskunde

2

Aardrijkskunde

1

WAT NA 1STE LEERJAAR A?

Engels

2

Engels

2

Na het 1ste leerjaar A stroom je door naar het 2de leerjaar. In het 2de leerjaar bieden wij de
basisoptie Moderne Wetenschappen.

Frans

4

Frans

3

Geschiedenis

1

Geschiedenis

2

Lichamelijke opvoeding

2

Lichamelijke opvoeding

2

Muzikale opvoeding

1

Natuurwetenschappen/Wetenschappelijk werk

4

Natuurwetenschappen

1

Nederlands

5

Nederlands

5

Wiskunde

4

Wiskunde

5

Plastische opvoeding

1

Plastische opvoeding

1

Techniek

2

Techniek

2

Economie

2

Complementair gedeelte

6

Complementair gedeelte

4

De basisoptie Moderne wetenschappen bereid je voor op verder studeren in het ASO of TSO.
In het 2de jaar ligt het accent op talen (Nederlands, Frans, Engels) en wiskunde.
Je maakt kennis met economie en wetenschappen en je krijgt zowel wetenschappelijk werk
(3 uur) als socio-economische initiatie (2 uur).
Wetenschappelijk werk wil je doen aanvoelen en begrijpen hoe wetenschap ontstaat en
groeit, hoe in de natuurwetenschappen inzicht, begrip en kennis verworven worden.
Dat gebeurt door gerichte en geleide, maar meestal zelfuitgevoerde werkzaamheden en
experimenten in een daarvoor aangepast labo.
In socio-economische initiatie word je geïnformeerd over een aantal sociaal-economische
gegevens. Zo maak je kennis met een brede waaier van maatschappelijke aangelegenheden.

(Leren Leren, Begeleide Studie, Modulaire Workshops)

(Leren Leren, Begeleide Studie, Modulaire Workshops)

Nauwkeurig

PROFIEL

Leergierig
Vasthoudend

DOORSTROOMMOGELIJKHEDEN 2DE GRAAD ASO & TSO

VAN DE LEERLING
Je moet kiezen voor een
studierichting in de 1ste graad.
En je bent ....

Taalvaardig

Gedisciplineerd

WETENSCHAPPEN

ECONOMIE

HUMANE WETENSCH.

GRAFISCHE MEDIA

Deze studierichting bestaat
uit twee gebonden componenten: wetenschappen
en wiskunde. Deze geven
de klemtonen van de
studierichting aan.

Accenten liggen op het
ontwikkelen van:
Communicatieve en creatieve competenties in het
Nederlands en moderne
vreemde talen (leesstrategieën toepassen, lite-raire
smaak ontwikkelen...)
Competentie op vlak van
taalbeschouwing (analiseren van en reflectie over
taalstructuren, communicatie, taal-fenomenen...)
Interculturele competenties
(literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele
diversiteit onderkennen en
respecteren ...).

Je kiest voor Humane
wetenschappen omdat je
belangstelling hebt voor de
mens en de samenleving
in het algemeen. Je maakt
kennis met de wetenschappelijke
benadering
van mens en maatschappij.
Je wordt communicatief
en sociaal vaardig en je
leert vanuit gedrags- en
cultuurwetenschappelijke
invalshoek te kijken naar
individu en samenleving.
Je leert daarbij kritische
vragen stellen en omgaan
met informatie verzamelen,
verwerken en rapporteren.

Als je kiest voor de studierichting Grafische Media dan
kies je voor de onderwijsvorm TSO.

De component wetenschappen omvat vakken als
biologie, chemie, fysica en
aardrijkskunde. Hier wordt
tijd en aandacht besteed
aan het verzamelen van
empirisch feitenmateriaal
en aan de inzichtelijke
verwerking ervan.

Deze onderwijsvorm biedt
een combinatie van algemene vorming, technische
vakken en praktijkvakken.
Deze opleiding geeft zowel
een voorbereiding op de arbeidsmarkt als op het hoger
onderwijs.

