SCHOOLJAAR
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mogelijkheden en interesses verkend. We

LESSENTABEL

zetten in op een brede algemene vorming.

ALGEMENE VORMING

Het project maatschappij & welzijn staat voor
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instituut

In de eerste graad B-stroom worden jouw

EERSTE
GRAAD

elke leerling van 1B op het programma.

Lichamelijke opvoeding

2
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Daarbij kies je in 1B nog voor één van de

Maatschappelijke vorming
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twee onderstaande projecten

Moderne vreemde talen
- Frans
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Beste leerling, starten in het eerste

1
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jaar secundair onderwijs is niet niks

Nederlands
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en beangstigt jou misschien

Wiskunde
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een beetje. Wij helpen je
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•
•

STEM-technieken

- Engels

kunst & creatie

In 2B volg je de basisoptie kunst en creatie en
daarnaast kies je uit de opties

B-STROOM

graag bij deze overstap;

•

economie – organisatie

Artistieke vorming

•

grafische-STEM-technieken

Techniek

4

2

je al mogen proeven

Natuur & ruimte

3

1

van zin in leren en die

Ons doel is om jou uit te dagen, jou
voldoende ondersteuning te geven
en samen met jou op zoek te
gaan naar een geschikte
studierichting in de tweede
graad.

de voorbije jaren heb

zin willen we graag verder

DIFFERENTIATIE

ontwikkelen. Daarom bieden

Remediëring algemene vakken

2

1

we een brede waaier van

Klasuur

1

1

studiemogelijkheden aan.

PROJECTEN

Je bent welkom in 1B zonder getuigschrift

Maatschappij en welzijn

2

Keuze uit

STEM-technieken

2

Kunst & creatie

2

van het basisonderwijs.
Onze troeven
•

een brede algemene vorming

BASISOPTIES

•

projectweken en uitstappen

Kunst & creatie

5

•

kleine klasgroepen

Keuze uit

Economie - organisatie

5

•

extra ondersteuning wiskunde en taal

•

gespreide evaluatie

Grafische-STEM-technieken

5

•

gedifferentieerd werken

•

begeleiding leerlingen in hun 			
persoonlijkheidsontwikkeling

•

veel aandacht voor sociale en 		
maatschappelijke vorming

Wilgendaalstraat 7
2900 Schoten

Tel.: 03 658 94 49
info@sintcordula.be

•

brede basiszorg: redicodis, leerling-		
begeleiding, taalondersteuning, …

Voor meer informatie nodigen wij u uit op
het infomoment van 18 maart en/of de
kijkdag van 26 april.

SINT
CORDULA

instituut

Ook op onze website www.sintcordula.be
kan u de meest actuele info terugvinden.

BSO
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ASO
MTW
Moderne talen wetenschappen

EMT
Economie moderne talen

OMC
Office
management
en communicatie

4
+
3

WET
Wetenschappen

ECO
Economie

OCO
Ondernemen en
communicatie

AIT
Accountancy
en IT

MAO
Marketing en
ondernemen

OIT
Ondernemen en IT

ITN
IT en
netwerken

MUM
Multimedia

GRM
Grafische
media

optie
MODERNE TALEN WETENSCHAPPEN

optie
ECONOMIE - ORGANISATIE

optie
GRAFISCHE-STEM-TECHNIEKEN

optie
KUNST - CREATIE*

1A
1Aa optie VERDIEPING
met 2 projecten te kiezen bij inschrijving
2u project
MODERNE TALEN (focus Engels)

1Ab optie REMEDIËRING
met 2 projecten te kiezen bij inschrijving
2u project
STEM-TECHNIEKEN

RAL-RAV
Retail-visual
merchandising
Logistiek

LOD
Duaal leren logistiek

ROA
Retail en office assistent

DRV
Drukvoorbereiding

DRV
Drukken en voorbereiden

2B met basisoptie KUNST & CREATIE
en met keuze uit 2 basisopties

2A met keuze uit 4 basisopties

1

Vanaf 2020
Duaal leren - digitale drukker

TSO
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2

RMV
Retail management en
visual merchandising

2u project
KUNST & CREATIE

optie
ECONOMIE - ORGANISATIE

optie
GRAFISCHE-STEM-TECHNIEKEN

1B
met 1 project te kiezen bij inschrijving
2u project
STEM-TECHNIEKEN

2u project
KUNST & CREATIE

