
 

 

 

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: 

 27 uur basisvorming  

 5 uur specifiek gedeelte 

De vakken van de basisvorming zijn voor iedereen hetzelfde (algemene vakken, mens-taal-
cultuur, STEM).  

Het specifieke gedeelte bestaat uit het volgende:  

 1 lesuur ‘ondersteuning op maat’ (OOM) waar we onze leerlingen remediëring of uitdieping 
aanbieden.  

 2 lesuren per week ‘module’: Hier laten we onze leerlingen proeven van verschillende 
domeinen die in het tweede jaar als basisoptie kunnen gekozen worden. Alle leerlingen 
krijgen volgende modules aangeboden: STEM-wetenschappen, STEM-technieken, ICT en 
mediawijsheid, mens en maatschappij, taal en cultuur, economie en organisatie.  

 Voor de overige 2 lesuren van het specifieke gedeelte kan je op campus Redingenhof 
kiezen uit volgende opties:  

o Sport:  
Bij ons op school krijg je de mogelijkheid om je toe te leggen op een specifieke 
sport nl. omnisport, voetbal of optiesport (dans, wielrennen, circustechnieken, 
basketbal of tennis). 

o STEM: 
 Hier krijg je 2u per week extra les ‘STEM’ boven op het basisaanbod.  

 

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. 

 

 
 
 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

Lessentabel 1ste jaar A-stroom 
 

 
VOETBAL OPTIESPORT

* 
STEM TOPSPORT 

BASISVORMING 

ALGEMENE VORMING 

Leren op maat 1u 1u 1u 1u 

Levensbeschouwelijk vak  2u 2u 2u 2u 

Lichamelijke opvoeding ** 2u 2u ** 

MENS, TAAL EN CULTUUR  

Burgerschap  1u 1u 1u 1u 

Engels 2u 2u 2u 2u 

Frans 3u 3u 3u 3u 

Geschiedenis  1u 1u 1u 1u 

Muzikale opvoeding 1u 1u 1u 1u 

Nederlands 4u 4u 4u 4u 

Plastische opvoeding 1u 1u 1u 1u 

STEM  

Aardrijkskunde 2u 2u 2u 2u 

Natuurwetenschappen 1u 1u 1u 1u 

Techniek  2u 2u 2u 2u 

Wiskunde 4u 4u 4u 4u 

SPECIFIEK GEDEELTE  

Module 2u 2u 2u - 

Ondersteuning op maat 1u 1u 1u 1u 

Sport – Lichamelijke 
opvoeding 4u 2u - - 

STEM - - 2u - 

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

Totaal aantal lesuren 32u 32u 32u 32u 

 

*  Keuze tussen omnnisport, basket, circus, dans, tennis of wielrennen 

** Lichamelijke opvoeding wordt geïntegreerd gegeven in het specifieke gedeelte 

 
 


