// STUDIEAANBOD CAMPUS

BERINGEN

2e LEERJAAR A
ALGEMENEVORMING 25u*
Nederlands

4

Frans

3

Wiskunde

4

Aardrijkskunde

1

Engels

2

Geschiedenis

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Muziek

1

Natuurwetenschappen

2

Techniek

2

KEUZEGEDEELTE 7u
Differentiatie

2u

Basisoptie

5u

In de differentiatie-uren** kies je voor één pakket van 2 lesuren.
Kies je voor Frans, voor wiskunde of voor beide vakken een bijkomend lesuur, dan
heb je meer tijd om de leerstof aan een rustig tempo goed onder de knie te krijgen.
Zo ben je prima voorbereid op de 2e en 3e graad in de bovenbouw. Een echte
aanrader!
Ben je een kei in Frans én wiskunde, haal je ook voor de andere vakken van de
algemene vorming hoge punten, dan kan je je laten prikkelen door 2u economie of
2u wetenschappen. Je leraren van 1A zeggen je wel welk pakket het best bij jouw
talenten past. Volg hun goede raad!
Wiskunde 1u
Frans 1u

Wiskunde 1u
Spaans 1u

Frans 1u
Economie 1u

Economie 2u

Wetenschappen 2u

In het 1e leerjaar A ben je via het keuzepakket al op zoek gegaan naar een
studiedomein dat je boeit en uitdaagt. Die zoektocht zet je in het 2e leerjaar A verder
in een basisoptie***. Deze basisopties sluiten aan bij een studiedomein van de 2e
en 3e graad secundair onderwijs.
Economie & organisatie 5u

Latijn 5u

Maatschappij & welzijn 5u

Moderne talen & wetenschappen 5u

STEM - technieken 5u

STEM - wetenschappen 5u

* De inhoud van de vakken van de algemene vorming is voor elke leerling dezelfde.
Elke leerling moet voor elk vak de basisdoelen bereiken.
** In de 2u differentiatie kan je niet kiezen voor een vak dat behoort tot de basisoptie die jij volgt.
*** De keuze voor een basisoptie is nog geen definitieve studiekeuze. Na 2A kan je in het 3e leerjaar nog een richting uit een
ander studiedomein kiezen.
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