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STARTEN OP NIEUWEN BOSCH

BREDE EERSTE GRAAD

ONTDEK VOLOP JE TALENTEN
EN MAAK NA HET TWEEDE JAAR
DE JUISTE STUDIEKEUZE

Weet je nog niet precies
wat je wil studeren of
waar jouw sterktes en
interesses liggen?
Of ken je je talenten net
wel en wil je ze verder
verkennen?
Dan ben je bij ons aan
het juiste adres!

De eerste graad bestaat uit het eerste en het
tweede jaar van het secundair onderwijs. Wij
beschouwen de 1ste graad als een echte
brug tussen de lagere en middelbare school.
Onze aanpak kadert in de modernisering van
het secundair onderwijs die gestart is op
1 september 2019 en waarbij de studiekeuze van de leerlingen stapsgewijs verloopt.
De observerende en brede eerste graad
vormt de eerste stap.
In onze eerste graad krijg je volop tijd en
ruimte om je mogelijkheden, talenten en
interesses te ontdekken. Concreet betekent
dit dat je een heel ruime algemene vorming
krijgt en kan ontdekken wat je goed kan en
interessant vindt.
Alleen op die manier kan je na het tweede
jaar een goed doordachte studiekeuze maken. Wij helpen je natuurlijk bij die keuze en
werken samen met jou aan een succesvolle
schoolloopbaan.

EERSTE LEERJAAR A
Beste ouders
Beste leerling van het 6de leerjaar
Binnenkort stap je de wereld van de middelbare school binnen. Er staat je een boeiende tijd te wachten met een aantal
nieuwe vakken, veel nieuwe leerkrachten en een hoop nieuwe
vrienden. Wij op Nieuwen Bosch doen ons uiterste best om
ervoor te zorgen dat je je zo vlug mogelijk thuis voelt.

PROJECT
LATIJN
3 uur

29 uur

In de twee leerjaren van de eerste graad slaan wij de brug met
de lagere school en werken we verder aan een brede algemene
basisvorming. Daarnaast kan je proeven van een waaier van
belangstellingsgebieden. Op die manier ontdek je je mogelijkheden, interesses en talenten en kan je na het tweede jaar met
onze hulp de juiste studiekeuze maken.
In het eerste jaar kan je kiezen voor project Expert of project
Latijn. Dit wil zeggen: je maakt kennis met verschillende studiedomeinen of met de taal en de wereld van de Romeinen. Hiernaast
vind je meer uitleg over welke lessen alle leerlingen van het eerste
jaar krijgen en welke lessen je nog extra krijgt op basis van de keuze
die je gemaakt hebt.

BASISVORMING
PROJECT
EXPERT
3 uur

!

In het 1ste leerjaar A krijgen alle leerlingen een basispakket van
29 lestijden. Elke leerling krijgt dus een brede vorming, los van het
keuzepakket (Project Expert of Project Latijn) dat hij kiest.

WELKE ACCENTEN LEGGEN WIJ IN 1A?
In het kader van de vernieuwing van het secundair onderwijs hebben wij een aantal eigen accenten
gelegd. Doel hiervan is onze leerlingen van bij de start alle kansen geven op een succesvolle middelbare schoolloopbaan en een goede voorbereiding op hogere studies of de arbeidsmarkt.

Het vak Beeld bouwt verder op het vroegere vak
Plastische Opvoeding. In dit vak maken de leerlingen
kennis met allerlei kunstvormen. Daarnaast gaan zij
ook zelf creatief en artistiek aan de slag.
Engels (1 uur)
Op onze school krijgen leerlingen vanaf het 1ste jaar
het vak Engels. Het leren succesvol communiceren in
verschillende situaties staat centraal. Daarnaast maken we de leerlingen ook wegwijs in de verschillende
bouwstenen die noodzakelijk zijn om zich goed uit te
drukken in het Engels (woordenschat, grammatica,
spelling, uitspraak … ).

Aardrijkskunde

2

Beeld

1

Engels

1

Frans

4

Geschiedenis

2

Mens & Samenleving (2 uur)

Godsdienst

2

In het vak Mens & Samenleving staan economischfinanciële en maatschappelijke thema’s centraal.
Concrete onderwerpen die aan bod komen zijn: de
jongere als consument, mediagebruik, betaalmiddelen, sociale vaardigheden, gezonde levensstijl, rol van
de overheid, duurzaamheid …

Lichamelijke Opvoeding

2

Mens & Samenleving

2

Muziek

1

Natuurwetenschappen

2

Nederlands

4

Techniek

2

Wiskunde

4

Nederlands plus en Wiskunde plus (2 uur)
Alle leerlingen krijgen in de algemene vorming 4
uur Nederlands en 4 uur Wiskunde. In het uur
Nederlands PLUS en Wiskunde PLUS gaan we zowel
remediërend als verdiepend te werk. Remediëren wil
zeggen dat we de leerlingen versterken om de basisdoelstellingen Nederlands en Wiskunde te bereiken.
Verdiepen wil zeggen dat we de leerlingen extra
uitdagen wanneer ze basisdoelstellingen al hebben
bereikt.

Nederlands plus

1

Wiskunde

1

plus

KEUZEPAKKET 1ste LEERJAAR A
Project EXPERT

3

Project LATIJN

3

TOTAAL

32

LESSENTABEL EERSTE LEERJAAR A

Beeld (1 uur)

BASISPAKKET 1ste LEERJAAR A

KEUZEPAKKET
PROJECT EXPERT
3 UUR PER WEEK

STEM
Opdrachten en projecten over
wetenschappen, wiskunde,
technologie en programmeren.

Waarom kiezen voor PROJECT EXPERT?
*

Je onderdompelen in 3 studiedomeinen:
STeM, Economie en Organisatie, Taal en Cultuur.

*

Klas- en vakoverstijgend aan de slag met verschillende
projecten.

*

Experimenteren met wiskunde, talen, wetenschappen,
sociale vaardigheden ...

*

Expertise verwerven in zelfstandig werken, groepswerk,
jezelf inschatten, evalueren en bijsturen ...

*

Interesses, mogelijkheden en talenten op een actieve
manier ontdekken en ontplooien.

*

Begeleiding en feedback van expert-coaches via een
expert-rapport.

ECONOMIE EN ORGANISATIE
Opdrachten en projecten over
economie, ondernemen, ict en
wiskunde.

TAAL EN CULTUUR
Opdrachten en projecten over
Nederlands, Frans, Engels,
cultuur en toerisme.

KEUZEPAKKET
LATIJN
3 UUR PER WEEK

TAAL EN WOORDENSCHAT
Woordenschat Latijn en moderne vreemde talen (Nederlands,
Frans, Engels, Italiaans ...).

Waarom kiezen voor Latijn?
*

Je neemt een duik in de taal en de boeiende wereld van
de Romeinen.

*

Je wordt taal- en leesvaardiger in het Nederlands en in
andere vreemde talen. Je krijgt inzicht in de manier waarop een taal is opgebouwd.

*

Je leert goed memoriseren en wetenschappelijke en
andere moeilijke woorden begrijpen.

*

Je leert doorzetten en nauwkeurig en grondig werken
bij het vertalen van Latijnse woorden, zinnen en teksten.

*

Bij elk maandrapport ontvang je ook uitvoerig informatie
over je leerproces.

SPRAAKKUNST
Latijnse en Nederlandse taalbeschouwing en taalvaardigheid.

CULTUUR
Het dagelijkse leven van de Grieken
en de Romeinen.

TWEEDE LEERJAAR A

OPTIE
LATIJN

De eerste twee leerjaren van de eerste graad vormen bij ons
een echte brug tussen de lagere en de middelbare school en
staan in het teken van een brede algemene basisvorming en
het ontdekken van je interesses en talenten.
Ook in het tweede leerjaar krijg je een heel ruime basisvorming, maar kies je daarnaast een basisoptie. Deze basisoptie
biedt je de mogelijkheid om je interesses en talenten verder te
verkennen. Zo weet je op het einde van het tweede jaar welke
richting je wil inslaan in de tweede graad.

OPTIE
MODERNE TALEN &
WETENSCHAPPEN

5 uur

OPTIE
ECONOMIE &
ORGANISATIE

BASISPAKKET
25 uur

5 uur
In het 2de leerjaar A krijgen alle leerlingen een basispakket van 25
lestijden. Elke leerling krijgt dus een brede vorming, los van het keuzepakket (Optie Latijn, Optie Moderne Talen & Wetenschappen
of Optie Economie & Organisatie) dat hij kiest. Bovenop dit basispakket krigjen alle leerlingen een uur Nederlands PLUS en een
uur ICT.

5 uur

NEDERLANDS
PLUS
ICT

1 uur

1 uur

Los van de basisoptie die je kiest, breiden we het basispakket uit
met een uur Nederlands PLUS en met een uur ICT.

Wat doen we in Nederlands PLUS (1 uur)?
Net zoals in het eerste jaar gaan we zowel remediërend als verdiepend te werk. We versterken leerlingen om de basisdoelstellingen te bereiken of dagen ze extra uit wanneer ze die doelstellingen al bereikt hebben.

Wat leer je in het vak ICT (1 uur)?
In het vak ICT
* ga je aan de slag met veel gebruikte softwaretoepassingen
* leer je geordend en gestructureerd omgaan met digitale
data
* krijg je inzicht in de opbouw van informatiesystemen
* word je sterker in probleemoplossend denken en handelen.

BASISPAKKET 2de LEERJAAR A
BASISOPTIE 2de LEERJAAR A

Aardrijkskunde

1

Beeld

1

Engels

2

Frans

3

Geschiedenis

2

Godsdienst

2

Lichamelijke Opvoeding

2

Muziek

1

Natuurwetenschappen

1

Project Moderne Talen

2

Nederlands

4

Poject Wetenschappen

2

Techniek

2

Wetenschap & Taal

1

Wiskunde

4

Nederlands PLUS

1

ICT

1

TOTAAL

27

Basisoptie LATIJN
Latijn

5

Basisoptie Moderne Talen &
Wetenschappen

Basisoptie Economie &
Organisatie
Economie & Organisatie

TOTAAL

5

32

LESSENTABEL TWEEDE LEERJAAR A

TWEEDE LEERJAAR A
PLUSUREN

BASISOPTIE
MODERNE TALEN & WETENSCHAPPEN
5 UUR PER WEEK

PROJECT MODERNE TALEN
In project moderne talen verbreden en verdiepen we de algemene vorming Engels, Frans en Nederlands.
*
*

Kies je de basisoptie Moderne talen en wetenschappen dan
maak je een veelzijdige keuze. We vullen deze basisoptie in met
2 uur wetenschappen, 2 uur moderne talen (Nederlands, Engels,
Frans) en 1 uur wetenschap & taal.

*

Je onderzoekt hoe mensen door hun taal tot een groep of cultuur
behoren.
Je leert over literatuur en gaat aan de slag met verhalen en gedichten
in verschillende talen.
Je oefent je communicatieve vaardigheden.

WETENSCHAP & TAAL (wetenschappen meets talen)
PROJECT WETENSCHAPPEN
In project wetenschappen ga je op onderzoek en bestudeer je
de relatie tussen natuurwetenschappen en het dagelijkse leven.
*
*

Je onderzoekt wetenschappelijke verschijnselen en ideeën.
Je ontdekt waar natuur- en technische wetenschappen een
belangrijke rol spelen.

In dit lesuur
*
*
*

*

leer je wetenschappelijke terminologie, onderzoeksvragen
en artikels begrijpen.
ga je op zoek naar verschillen en gelijkenissen tussen
wetenschappelijke terminologie in verschillende talen.
leer je zelf een eenvoudige onderzoeksvraag formuleren en
een wetenschappelijke beschrijving opstellen van een alledaags
voorwerp of fenomeen.
ga je creatief/artistiek aan de slag met wetenschappen.

BASISOPTIE
LATIJN
5 UUR PER WEEK

BASISOPTIE
ECONOMIE & ORGANISATIE
5 UUR PER WEEK

Heb je in het eerste jaar gekozen voor Latijn en wil je de taal,
het dagelijkse leven en de mythen en de geschiedenis van de
Romeinen nog beter leren kennen?
Kies dan voor de basisoptie Latijn waarin je 5 lesuren Latijn
krijgt.

Kies je de basisoptie Economie en organisatie dan kies je voor
een richting die je perfect voorbereidt op Economische Wetenschappen (doorstroomfinaliteit) of Toerisme (doorstroom- en
arbeidsmarktfinaliteit) in de tweede graad.

Wat leer je in deze basisoptie?
Je kennis van de Latijnse taal en spraakkunst wordt dieper en je
leest nu al langere teksten over de klassieke helden en heldinnen. Je leert meer en meer verbanden leggen met woorden in
de wetenschappen en de moderne talen. Ook boeiende uitstappen in het kader van cultuur staan op het programma.

Als je voor Economie & organisatie kiest, dan onderzoek je de
sociaaleconomische realiteit en actualiteit.
*
*
*
*

Je leert over banken, winkels, toerisme, bedrijven …
Je leert kritisch kijken naar de wereld van kopen en verkopen
en het gedrag van consumenten.
Je leert vlot informatie- en communicatietechnologie (ICT)
gebruiken.
Je ontwikkelt je sociale en communicatieve vaardigheden.

WAT NA DE EERSTE GRAAD?
2de GRAAD

Doorstroomfinaliteit (ASO)
*
*
*

3 en 4 Economische Wetenschappen
3 en 4 Humane Wetenschappen
3 en 4 Natuurwetenschappen

Doorstroom- en arbeidsmarktfinaliteit (TSO)
*
*

3 en 4 Toerisme
3 en 4 Maatschappij & Welzijn

Arbeidsmarktfinaliteit (BSO)
*

3 en 4 Onthaal & Recreatie

3de GRAAD

Algemeen Secundair Onderwijs
*
*
*
*

5 en 6 Economie-Moderne Talen
5 en 6 Economie-Wiskunde
5 en 6 Moderne Talen-Wetenschappen
5 en 6 Wetenschappen-Wiskunde 6

Technisch Secundair Onderwijs
*
*

5 en 6 Communicatie & Media
5 en 6 Toerisme

WARM + KLEINSCHALIG

TRADITIE + INNOVATIE

Met een open en positieve blik op de toekomst maar ook met oog
voor het verleden: zó bereiden we onze leerlingen al sinds 1810
voor op hoger onderwijs en op de samenleving van vandaag en
morgen.

GEZOND + GROEN

Niet alleen een grote tuin, aandacht voor gezonde voeding en
veel kans om te bewegen maar ook de ruimte om als leerling zelf
initiatieven te nemen. Met een open, respectvolle kijk
op de wereld in al zijn facetten.

UITDAGING + ZORG

Met behulp van ICT stimuleren we actief en zelfstandig leren.
Door er regelmatig op uit te trekken doen al onze leerlingen
nieuwe ervaringen op en verruimen ze hun blik.
Voor leerlingen met specifieke leerproblemen maken we
concrete afspraken en tijdens de examens is er een zorgklas.

WAAR STAAN WIJ VOOR?

Onze kleinschaligheid en hartelijkheid zorgen voor een vlotte
overgang van de lagere naar de middelbare school. Iedereen kent
iedereen. Samen waken we elke dag opnieuw over het
welbevinden van onze leerlingen.
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www.nieuwenboschhumaniora.be
www.facebook.com/nieuwenboschhumaniora

www.instagram.com/nieuwenboschhumaniora
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