
 

 

 

Studierichting 1A 

 

   PROFIEL 
 

 

Onze structuur in de eerste graad A-stroom: 

A-stroom  

In het eerste jaar heb je 32 lesuren per week. Het basispakket van 27 uur vormt het grootste deel 
en is voor alle eerstejaars hetzelfde. Binnen onze OOM-uren bieden we onderwijs op maat 
naargelang de noden van uw kind. Wij zetten in op een brede eerste graad door modules aan te 
bieden zodat leerlingen kunnen ontdekken waar hun talenten liggen, waardoor hun 
schoolloopbaan vlot verloopt. Daarnaast maken leerlingen een keuze voor sport of STEM. 

 

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: economie en organisatie, STEM, maatschappij & welzijn, taal & cultuur, ICT & 
mediawijsheid.  

 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, dans of wielrennen 

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. 

 
 

 


