
 

 

 

Studierichting 1A 

 

   PROFIEL 
 

 

De meeste leerlingen uit het 6de leerjaar lager onderwijs gaan naar het 1ste leerjaar A. Je krijgt er les van 
verschillende leerkrachten. Er wordt verder gebouwd op de leerstof uit het basisonderwijs.  
In dit 1ste leerjaar A ligt de nadruk zoveel mogelijk op een gelijke start en aanpak voor iedereen. 
Het tempo in de klas ligt hoger dan in de basisschool en er wordt van jou een grotere zelfstandigheid 
verwacht. 
De lessentabel omvat 32 lestijden per week en omvat 2 delen: 

 De basisvorming (28u ) 
 Het keuzegedeelte (4u) 

Officieel heeft een eerste leerjaar A geen onderverdelingen.  
De vakken van de basisvorming zijn voor iedereen hetzelfde. Voor het keuzegedeelte kan je op Campus 
Redingenhof kiezen uit volgende opties:  

 Sport:  
Bij ons op school krijg je de mogelijkheid om je toe te leggen op een specifieke sport nl. voetbal, 
hockey, dans, wielrennen, circustechnieken, basketbal of tennis. Deze specifieke keuzesport krijg 
je dan 4 uren per week waarin alle aspecten aan bod komen.  
Daarnaast kan je ook opteren voor omnisport: je krijgt in dat geval 4u sport in totaal, waarvan 2u 
omnisport. Bij omnisport verkennen we minder traditionele sporten zoals muurklimmen, … 2u per 
week krijg je ook leerondersteuning waar aan uitdieping en remediëring wordt gedaan voor 
algemene vakken.  
Of je nu kiest voor omnisport of een optiesport, ook het algemene sportpakket (zwemmen, 
gymnastiek, atletiek, balspelen, ritmiek) blijft belangrijk.  

Als je wil toegelaten worden tot een topsportschool, moet je wel een topsportstatuut bezitten.  
Hiervoor moet je voorgedragen worden door een sportclub en bovendien moet je een positief 
advies van de sportfederatie krijgen.  

 Techniek 
Hier krijg je 2u per week extra les ‘techniek’ boven op het basisaanbod. 2u per week krijg je ook 
leerondersteuning waar aan uitdieping en remediëring wordt gedaan voor algemene vakken.  

 
 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

Lessentabel 1ste jaar 
 

 

1A 

optiesport omnisport techniek topsport 

   BASISVORMING  

Aardrijkskunde 2u 2u 2u 2u 

Engels  2u 2u 2u 2u 

Frans 4u 4u 4u 4u 

Geschiedenis 1u 1u 1u 1u 

Levensbeschouwelijk vak 2u 2u 2u 2u 

Lichamelijke opvoeding * * 2u * 

Muzikale opvoeding 1u 1u 1u 1u 

Natuurwetenschappen 1u 1u 1u 1u 

Nederlands 5u 5u 5u 5u 

Plastische opvoeding 1u 1u 1u 1u 

Techniek 2u 2u 2u 2u 

Wiskunde 5u 5u 5u 5u 

   SPECIFIEK GEDEELTE  

Sport 6u1 4u2 - - 

Onderwijsloopbaanbegeleiding - 2u 2u - 

Techniek - - 2u - 

Topsport: tafeltennis, voetbal 
meisjes of volleybal - - - 6u 

Totaal aantal lesuren 32u 
 

 

* Lichamelijke opvoeding wordt geïntegreerd gegeven in het specifieke gedeelte 

1 waarvan 6 uur keuzeoptie (basket, circus, dans, hockey, tennis, voetbal, wielrennen) 

2 waarvan 4 uur omnisport 

 


