1A

LESSENTABEL EERSTE JAAR
1A

theoretisch

Het onderwijs in de theoretische A-klassen
van de eerste graad biedt een brede
algemene basisvorming van 27 lesuren per
week met extra diepgang voor de hoofdvakken, aangevuld met 1 flex-uur waar je je
eigen leerproces bijstuurt.

Basisvorming
27u
Levensbeschouwing
2u
Geschiedenis
2u
Aardrijkskunde
1u
Mens & samenleving
1u
Nederlands
4u
De basisvorming wordt aangevuld met een
Frans
3u
keuzegedeelte van 4 lesuren. In dit
Engels
1u
keuzegedeelte wordt er via vakgebonden
4u
en/of vakoverschrijdende projecten vooral Wiskunde + STEM
theoretisch verdiept op de basisvorming. We Natuurwetenschappen + STEM
2u
bieden dit keuzegedeelte een schooljaar
Techniek + STEM
2u
lang aan in verkennende opties of zelf
ICT
1u
samen te stellen oriënterende pakketten.
Lichamelijke opvoeding
2u
e
Beeld
1u
Je kan in het 2 jaar steeds elke basisoptie
Muziek
1u
kiezen (uitgezonderd Latijn).
Differentiatie
Flex-uur

basisvorming
De vakken van de
n:
eld in 4 domeine
worden opgede
TAAL
MENS &
SAMENLEVING
EXPRESSIE
STEM

1u
1u

- Remediëren: wiskunde, Nederlands en Frans
- Leren leren
- Challenge projecten

Keuzegedeelte

4u

theoretisch-praktisch

Het onderwijs in de theoretisch-praktische
A-klassen van de eerste graad biedt een
brede algemene basisvorming van 27
lesuren en 1 flex-uur per week.

Basisvorming
27u
Levensbeschouwing
2u
Geschiedenis
2u
Aardrijkskunde
1u
De basisvorming wordt aangevuld met een
Mens & samenleving
1u
keuzegedeelte van 4 lesuren. In dit
Nederlands
4u
keuzegedeelte wordt er via vakgebonden
Frans
3u
en/of vakoverschrijdende projecten
Engels
1u
theoretisch/praktisch verdiept op de
Wiskunde + STEM
4u
basisvorming. We bieden dit keuzegedeelte
een schooljaar lang aan in verkennende
Natuurwetenschappen + STEM 2u
opties of zelf samen te stellen oriënterende Techniek + STEM
2u
pakketten.
ICT
1u
Lichamelijke opvoeding
2u
Je kan in het 2e jaar steeds elke basisoptie
Beeld
1u
kiezen.
Muziek
1u
Differentiatie
Flex-uur

FLEX-uur: één uurtj
e dat ik flexibel
kan inzetten. Bijw
erken voor
bepaalde vakken,
hulp bij studeren
en plannen of een
extra uitdaging
zoeken bij “Challe
nge projecten”.

1u
1u

Verkennen van
Oriënteren naar

1B

praktisch

Het onderwijs in de praktische B-klassen
van de eerste graad biedt een algemene
basisvorming van 27 lesuren en 1 plus-uur
waarin extra aandacht wordt besteed aan
Nederlands, wiskunde en leren leren.
In het keuzegedeelte van 4 lesuren wordt er
via vakgebonden projecten enkel praktisch
verdiept op de basisvorming.
Het keuzegedeelte naar het 2e jaar toe ligt
vast binnen onze school.

waar ik
PLUS-uur: één extra uurtje
voor
g
krij
g
extra ondersteunin
en.
ler
en
ler
en
ken
bepaalde vak

Basisvorming
27u
Levensbeschouwing
2u
Maatschappelijke vorming
2u
Mens & samenleving
1u
Nederlands
4u
Frans
1u
Engels
1u
Wiskunde + STEM
4u
Natuurwetenschappen + STEM 2u
Techniek + STEM
5u
ICT
1u
Lichamelijke opvoeding
2u
Beeld
1u
Muziek
1u
Differentiatie
Plus-uur

- Remediëren: wiskunde en Nederlands
- Leren leren

- Remediëren: wiskunde, Nederlands en Frans
- Leren leren
- Challenge projecten

Keuzegedeelte

4u

Keuzegedeelte

Je kan een optie verkennen of zelf een oriënterende optie samenstellen.

Binnen 1B kan je op Provil één optie verkennen.

Verkennen

of Oriënteren
Je kan kiezen uit één van onderstaande
Zit er geen verkennende optie bij die jouw
opties om gedurende een heel schooljaar
uitgesproken voorkeur heeft, dan kan je
je talenten en interesses verder te
zelf twee oriënterende pakketten
verkennen.
combineren om jouw interesses en
talenten te ontdekken.

Verkennen

Verkennen

STEM-Wetenschappen - IW
STEM-Projecten
STEM-Coding

STEM-Technieken
STEM-Technieken
STEM-IT

Oriëntering
2u
2u

STEM-Wetenschappen
STEM-Projecten
2u
Wetenschappen
2u
Latijn
Latijn
4u
Moderne talen en wetenschappen
Moderne talen
2u
Wetenschappen
2u
Sportwetenschappen
Wetenschappen
Sport

2u
2u

Sportwetenschappen - voetbal
Wetenschappen
Voetbal

2u
2u

Keuze uit twee van onderstaande:

STEM-Projecten
STEM-Coding
Moderne talen
Wetenschappen
Sport of Voetbal

2u
2u
2u
2u
2u

Sport
Sport
Gezondheidswetenschappen
Voetbal
Voetbal
Gezondheidswetenschappen
Maatschappij en welzijn
Maatschappij en welzijn
Gezondheidswetenschappen
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Oriëntering
2u
2u
2u
2u

Keuze uit twee van onderstaande:

STEM-Technieken
STEM-IT
Sport of Voetbal
Maatschappij en welzijn
Gezondheidswetenschappen

2u
2u
2u
2u
2u

2u
2u
2u
2u

M

Je verkent de verschillende domeinen
(metaal, bouw, hout, elektriciteit en
kunststof) die we binnen techniek
aanbieden.

Techniek
Techniek
Lichamelijke opvoeding

3u
1u

V

erkennen of oriënteren?

Provil kiest bewust voor een tweesporenbeleid bij het keuzegedeelte.
Jongeren die al heel goed weten wat ze willen, bieden we een aantal opties aan waarin
ze de kans krijgen om gedurende een heel schooljaar hun interesses maximaal te
verkennen.
Voor de jongeren die nog geen exact idee hebben waar hun talenten liggen, bestaat de
mogelijkheid om zich een jaar lang te oriënteren door een combinatie te maken uit
twee pakketten.

eer informatie

Duinenstraat 1, 3920 Lommel
Tel: 011 79 93 30, Fax: 011 79 93 79
E-mail: info@provil.be, Website: www.provil.be

1u
1u

4u

Je kan een optie verkennen of zelf een oriënterende optie samenstellen.

of Oriënteren
Je kan kiezen uit één van onderstaande
Zit er geen verkennende optie bij die jouw
opties om gedurende een heel schooljaar
uitgesproken voorkeur heeft, dan kan je
je talenten en interesses verder te
zelf twee oriënterende pakketten
verkennen.
combineren om jouw interesses en
talenten te ontdekken.

talenten en interesses

Infoavond 1ste jaar

Donderdag 5 maart 2020, van 18.30u tot 21.00u

Inschrijven via www.provil.be

Opendeurdag
Zondag 7 juni 2020
van 13.00u tot 17.00u

2A

LESSENTABEL TWEEDE JAAR
2A

theoretisch

Het onderwijs in de basisvorming van de
theoretische klassen in 2A bouwt grotendeels verder op de werking in 1A theoretisch.
In deze 2A-klassen wordt verdiept op de
hoofdvakken en wordt de Flex-werking
uitgebreid met een extra uur wiskunde &
coding.

Differentiatie
Flex-uur

basisvorming
De vakken van de
n:
eld in 4 domeine
worden opgede
TAAL
MENS &
SAMENLEVING
EXPRESSIE
STEM

2B

theoretisch-praktisch

Het onderwijs in de basisvorming van de
theoretisch- praktische klassen in 2A bouwt
grotendeels verder op de werking in 1A
theoretisch-praktisch. In deze 2A-klassen
wordt de basis van de hoofdvakken
aangeboden en wordt de Flex-werking
uitgebreid met een extra uur wiskunde.

Basisvorming
25u
Levensbeschouwing
2u
Geschiedenis
1u
Aardrijkskunde
1u
Mens & samenleving
1u
Nederlands
4u
Frans
3u
Engels
2u
Wiskunde + STEM
4u
Natuurwetenschappen + STEM 2u
Techniek + STEM
2u
ICT
1u
Lichamelijke opvoeding
2u
2u
1u

- Remediëren: wiskunde, Nederlands en Frans
- Leren leren
- Challenge projecten

Wiskunde & Coding

1u

Wiskunde en computationeel denken
gecombineerd in kleine projecten.

Basisoptie

2u
1u

FLEX-uur: één uurtj
e dat ik flexibel
kan inzetten. Bijw
erken voor
bepaalde vakken,
hulp bij studeren
en plannen of een
extra uitdaging
zoeken bij “Challe
nge projecten”.

Wiskunde

Basisoptie

5u

In 2A theoretisch-praktisch kan je 1 basisoptie kiezen die je wil verkennen. Het leerplan
en het aantal uren van de basisopties zijn vastgelegd.

De keuze van de basisoptie in 2A is niet bindend voor een keuze in het derde jaar.

De keuze van de basisoptie in 2A is niet bindend voor een keuze in het derde jaar.

4u
1u
2u
3u

Moderne talen en wetenschappen
Moderne talen
2u
Natuurwetenschappen
3u
n
nende keuze va
Wil je de verken
er zetten, dan
het 1e jaar verd
e
n basisoptie di
volg je best ee
jn
uwt. Deze zi
hierop verder bo
.
een
aangeduid met
Was de verkennende
keuze van het
1e jaar niet helemaal
je ding of heb
je in 1A ontdekt wat je
wil doen via
de oriëntering? Dan ka
n je altijd een
(andere) basisoptie kie
zen uit het
2e jaar (behalve Latij
n).

2

de

1

Latijn
Latijn

5u

Sportwetenschappen
Natuurwetenschappen
Sportwetenschappen
Sport

2u
1u
2u

Sportwetenschappen - voetbal
Natuurwetenschappen
Sportwetenschappen
Voetbal
Sport

2u
1u
1u
1u

Latijn

jaar

ste

jaar

Latijn

STEM-Technieken - ME
Mechanica-elektriciteit
STEM-Technieken - BH
Bouw- & houttechnieken
Maatschappij en welzijn
Maatschappij en welzijn

STEMWetenschappen IW

STEMWetenschappen

Moderne talen
en
wetenschappen

SportWetenschappen

STEMWetenschappen IW

STEMWetenschappen

Moderne talen
en
wetenschappen

SportWetenschappen

5u
5u
5u

(algemeen/voetbal)

Oriëntering

2u
1u

Techniek + STEM

1u

3u
2u

Voetbal
Voetbal
Sport
Natuurwetenschappen

2u
1u
2u

STEMTechnieken BH

STEMTechnieken

Basisoptie

10u

In 2B kan je kiezen om de verkennende basisoptie “Techniek” verder te verkennen.
Heb je in het 1e jaar ontdekt dat je meer talent hebt voor “bouw & hout” of “metaal”, dan
kan je dit talent verder ontplooien in een specifieke basisoptie.
De keuze van de basisoptie in 2B is niet bepalend voor een keuze in het derde jaar.

Sport
Sport
Natuurwetenschappen

STEMTechnieken ME

(algemeen/voetbal)

Differentiatie
Plus-uur

1u

In 2A theoretisch kan je 1 basisoptie kiezen die je wil verkennen. Het leerplan en het
aantal uren van de basisopties zijn vastgelegd.

STEM-Wetenschappen - IW
Industriële wetenschappen
Coding
STEM-Wetenschappen
Industriële wetenschappen
Natuurwetenschappen

Basisvorming
20u
Levensbeschouwing
2u
Maatschappelijke vorming
2u
Mens & samenleving
1u
Nederlands
3u
Frans
1u
Engels
1u
Wiskunde + STEM
3u
Natuurwetenschappen + STEM 2u
Techniek + STEM
2u
ICT
1u
Lichamelijke opvoeding
2u

- Remediëren: wiskunde en Nederlands
- Leren leren

waar ik
PLUS-uur: één extra uurtje
voor
g
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- Remediëren: wiskunde, Nederlands en Frans
- Leren leren
- Challenge projecten

talenten en interesses

praktisch

Het onderwijs in de basisvorming van de
praktische klassen in 2B bouwt verder op de
werking in 1B. In 2B wordt de basisvorming
van 20 lesuren per week aangevuld met een
Plus-uur en een extra uur techniek.

Basisvorming
25u
Levensbeschouwing
2u
Geschiedenis
1u
Aardrijkskunde
1u
Mens & samenleving
1u
Nederlands
4u
Frans
3u
Engels
2u
Wiskunde + STEM
4u
Natuurwetenschappen + STEM 2u
Techniek + STEM
2u
ICT
1u
Lichamelijke opvoeding
2u
Differentiatie
Flex-uur

5u

Verkennen van
Oriënteren naar

Techniek
Bouw- en houttechnieken
Realisaties bouw
Realisaties hout
Metaaltechnieken
Realisaties metaal

Sport

Maatschappij
en welzijn

Sport

Maatschappij
en welzijn

(algemeen/voetbal)

(algemeen/voetbal)

2u
2u
2u
1u
3u

Techniek - BH
Bouw- en houttechnieken
Realisaties bouw
Realisaties hout
Techniek - M
Metaaltechnieken
Realisaties metaal

Techniek

Oriëntering

Techniek BH

Techniek

2u
4u
4u
2u
8u

Techniek M

