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1ste Leerjaar B - Eerste graad

Beschrijving van de studierichting "1ste Leerjaar B"
1B is bedoeld voor leerlingen die niet alle leerstof uit de lagere school hebben
begrepen en/of verworven. De belangrijkste onderwerpen worden dan ook herhaald.
Dit is niet het enige verschil met het 1e leerjaar A.
Nieuwe leerstof wordt in 1B trager onderwezen dan in 1A, je hebt er minder
leerkrachten en 'met je handen kunnen of willen werken' is belangrijk. Je leert
er namelijk vooral al doende, eerder dan uit boeken (veel techniek en praktijk). Je zit
ook met minder leerlingen in de klas.
Let op: Voor de studierichtingen waarin je rechtstreeks in contact komt met voeding is
het mogelijk dat je een bijkomend medisch attest moet hebben waaruit blijkt dat je
medisch geschikt bent om met voedingswaren te werken! Het schoolbestuur beslist
hierover en dit wordt via het schoolreglement gecommuniceerd.
Je hoeft dit attest maar 1 keer aan te vragen tijdens je secundaire studies. De
geschiktheidsverklaring is immers geldig voor de rest van je (ononderbroken)
secundaire studies waarin je werkt rond voeding. Een arts, aangesteld door de school,
dient dit attest uit te reiken vóór 1 oktober van het schooljaar. Schrijf je je later in dan
dient dit attest onmiddellijk uitgereikt te worden.
Meer info nodig? Contacteer je school of je CLB.

Wie wordt toegelaten tot "1ste Leerjaar B" ?
Je kunt starten in 1B als je ofwel:



het 6de leerjaar van het gewoon basisonderwijs hebt beëindigd én niet geslaagd bent
(geen getuigschrift)
reeds 12 jaar bent op 31 december van dat schooljaar én het 6de leerjaar niet hebt
gevolgd.

Bijzondere toelatingsvoorwaarde:
Als bijzondere toelatingsvoorwaarde geldt dat de leerling positief geëvalueerd is door de
toelatingsklassenraad op een geschiktheidsproef die de school in kwestie eventueel georganiseerd
heeft als de school in de tweede en de derde graad het studiedomein kunst en creatie en/of het
studiegebied ballet en/of het studiegebied podiumkunsten zonder andere studiedomeinen of
studiegebieden aanbiedt. Die geschiktheidsproef is eenmalig en geldt voor de duur van de opleiding,
onverminderd de mogelijkheid tot één herkansing voor de leerling die negatief is geëvalueerd. De
proef peilt naar de artistieke aanleg van de leerling. In deze situatie moeten in de
toelatingsklassenraad ambtshalve raadgevende externe deskundigen worden opgenomen. Het aantal
externe deskundigen wordt door de school bepaald; deze deskundigen mogen geen voordrachtgever
in de betrokken school zijn.

Welke lessen krijg ik in "1ste Leerjaar B" ?

De lessentabel bestaat uit 32 lestijden per week.
Basisvorming (27 uur) + Keuzegedeelte (5 uur).
De vakken van de basisvorming zijn voor iedereen hetzelfde.
In het keuzegedeelte (5 uur differentiatie) wordt er in het 1ste jaar verder gebouwd op de
basisvorming: verdiepen en remediëren van de basisvorming. De school
bepaalt welke (combinatie van) keuzevakken zij aanbiedt, meestal bepaalt zij ook de
inhoud van deze vakken. Zo kan je in het praktische vak techniek les krijgen over
houtbewerking, maar evengoed over kleding, voeding …
De scholen kunnen vanaf september 2019 meer dan ooit eigen accenten leggen. Ze kunnen nog steeds
kiezen voor een klassiek lessenrooster maar ze mogen verschillende vakken ook samenvoegen in
vakkenclusters (bijv. Nederlands + techniek + wiskunde). Ze kunnen lessen ook aanbieden in de vorm
van projecten. Meer informatie vind je op de websites van de scholen.
De verschillende onderwijskoepels respecteren de vrijheid van scholen om het lesaanbod te
organiseren. Hieronder vind je per onderwijsnet de wijze waarop men het lesaanbod vorm wil geven.

Voorbeeld:
Filteren

op net

Gesubsidieerd Vrij Onderwijs

De scholen kunnen er ook voor kiezen om de vakken Muziek & Beeld samen te voegen tot Artistieke vorming.
Men kan als school tevens kiezen om de vakken Techniek, Natuurwetenschappen & Aardrijkskunde samen te voegen
tot Natuur, ruimte & techniek.

Basisvorming/Specifiek gedeelte

1° jaar B

Beeld

1

Engels

1/2

Frans

2/1

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Maatschappelijke vorming

3

Muziek

1

Nederlands

4

Techniek

4

Wetenschappen

3

Wiskunde

4

Keuzegedeelte
Lesuren differentiatie

5

Wat kan je behalen na "1ste Leerjaar B" ?
Je kan één van volgende Oriënteringsattesten behalen: A of C




een A- attest wanneer je GESLAAGD bent; de klassenraad kan je eventueel
verplichte remediëring opleggen in het 2e leerjaar.
een C- attest wanneer je NIET GESLAAGD bent; dit C-attest wordt alleen
toegekend in uitzonderlijke omstandigheden.
een Attest van regelmatige lesbijwoning (en geen oriënteringsattest) als je school
werkt volgens het systeem van 'uitstel van de delibererende klassenraad tot het
einde van een graad'. Hiermee mag je starten in het 2de leerjaar.

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen
Veranderen van school mag altijd.


Tot en met 15 januari mag je overstappen naar het beroepsvoorbereidend
leerjaar (BVL) op voorwaarde dat je reeds een volledig 1A of 1B had gevolgd. Dit
geldt enkel nog voor het schooljaar 2019-2020.

Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze data.

Wat na "1ste Leerjaar B" ?
Als je een A-attest (= geslaagd zijn) behaalt, mag je starten in 1A. Deze overgang is slechts
haalbaar als je zeer goed hebt gepresteerd voor onder andere de vakken Nederlands, Frans
en wiskunde. Vraag raad aan school en het CLB, als je deze overstap overweegt.
Bij dit A-attest kan de klassenraad je ook verplichten je bij te werken voor een bepaald
vak. Men kan je ook verbieden om bepaalde basisopties of pakketten te kiezen in 2B.
Na 1B volgen de meeste leerlingen het beroepsvoorbereidend leerjaar. Je kan in dit 2e
leerjaar kiezen tussen volgende (combinaties van) beroepenvelden:

Basisopties B-stroom

Onderverdeling (pakket)

Economie en organisatie
Kunst en creatie

Haar- en schoonheidszorg
Mode
Maatschappij en welzijn

Verzorging

Opstroomoptie
Sport

Elektriciteit
Hout en bouw
Land- en tuinbouw
Mechanica
Schilderen en decoratie
Printmedia
Textiel
STEM-technieken

Zeevisserij en binnenvaart
Bakkerij-slagerij

Voeding en horeca

Restaurant en keuken

Waar kan ik "1e leerjaar B" volgen?
Liedekerke
Instituut voor Katholiek Secundair Onderwijs
St-Gabriëlstraat 152
1770 Liedekerke
053-66 60 29
info@ikso.be
http://www.ikso.be
GO! Campus KAD Middenschool Liedekerke
Kleemputtenstraat 20
1770 Liedekerke
053-64 10 17
msl@kadenderleeuw.be
http://www. atheneumdenderleeuw.be

Denderleeuw
GO! Campus KAD Middenschool
De Nayerstraat 11A
9470 Denderleeuw
053-64 78 78
msd@kadenderleeuw.be
http://www.atheneumdenderleeuw.be
Instituut voor Katholiek Secundair Onderwijs
Nieuwstraat 1
9470 Denderleeuw
053-66 60 29
info@ikso.be
http://www.ikso.be

Aalst
TechniGO! Middenschool
Ledebaan 101
9300 Aalst
053-46 70 00
info@technigo.be
http://www.technigo.be
Vrij Technisch Instituut De Puyteput
Sinte-Annalaan 198
9300 Aalst
053-73 92 51
puytenput@vtiaalst.be
http://www.vti-aalst.be
Dames van Maria Handels-, Technisch en Beroepsonderwijs
Onderwijsstraat 5
9300 Aalst
053-72 96 80
info@dvmhtbaalst.be
http://www.dvmhtbaalst.be

Sint-Augustinusinstituut
Leopoldlaan 9
9300 Aalst
053-70 33 79
info@sai-aalst.be
http://www.sai-aalst.be

Asse
GO! Middenschool Vijverbeek
Nieuwstraat 122
1730 Asse
02-451 61 01
middenschool@vijverbeek.be
http://www.vijverbeek.be
Sint Martinusscholen - Middenschool
Parklaan 17
1730 Asse
02-452 64 38
Info.ms@martinusasse.be
http://www.ms.martinusasse.be

