Invulling op Don Bosco Helchteren: STEM-onderwijs voor Denkers en Makers
Onze school is al jaren gespecialiseerd in STEM-onderwijs waarbij Science, Technology, Engineering en Mathematics op een evenwaardige manier in
onze opleidingen aan bod komen. Wij leiden de toekomstige Denkers en Makers op. Ingenieurs, IT’ers, elektrotechniekers, CNC-machine operators,
monteurs, houtbewerkers, lassers, onderhoudstechniekers, CV-installateurs, … het zijn stuk voor stuk producten van onderwijs in ons studiedomein bij
uitstek, STEM!
In onze vernieuwde 1ste graad willen we jongeren opleiden met een uitgesproken interesse in techniek en wetenschap. We voorzien in ons differentiatiepakket dan ook extra STEM & ICT. Daarnaast maken we ook ruimte voor hun vorming als mens en lerende in het vak Leren & Leven. Met dit vak willen we
jongeren leren hoe ze respectvol met elkaar en met anderen omgaan, hoe ze weerbaar kunnen worden, hoe ze leerstof kunnen verwerken, …
Leerlingen uit onze A-stroom kunnen kiezen voor extra wiskunde of STEM. In deze lesuren worden ze zowel extra uitgedaagd als versterkt in hun
wiskundige of STEM-talenten. In de B-stroom zullen onze leerlingen in hun talenturen dan weer kennismaken met verschillende interessegebieden zoals
sport, voeding, handel, verzorging, kunst, …
Wat verandert er?
● Je krijgt een grondig opgefrist basispakket algemene vorming, aangepast aan onze moderne samenleving.
● Binnen de algemene vorming worden basisdoelen vooropgesteld die voor iedere leerling hetzelfde zijn. Via verdieping wordt een eerste inschatting
gemaakt van het studieniveau dat je wellicht na de 1ste graad zal aankunnen.
● Je kan in het differentiatiepakket keuzes maken naargelang je interesse, talent of belangstelling.
● Je kiest voor een basisoptie in het 2de jaar.
● Na de 1ste graad zal je een keuze moeten maken voor een studieniveau.
○ Studieniveau doorstroming bereidt voor op hoger onderwijs.
○ Studieniveau dubbele finaliteit kan een leerling voorbereiden op hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt
○ Studieniveau arbeidsmarkt levert een leerling af die arbeidsrijp is en kan gaan werken.
● Na de 1ste graad zal je een keuze moeten maken voor een studiedomein.
○ Studiedomeinen zijn STEM, Taal en Cultuur, Kunst en Creatie, Land- en Tuinbouw,
Economie en Organisatie, Maatschappij en Welzijn, Sport, Voeding en Horeca.
○ In principe kan elke leerling na de 1ste graad nog elke studierichting (behalve Latijnse) aanvatten.
○ De studierichtingen binnen deze 8 studiedomeinen liggen nog niet volledig vast maar vertrekken vanuit de bestaande studierichtingen die in 		
deze domeinen worden ondergebracht. Sommige richtingen zullen wellicht verdwijnen, andere worden samengevoegd om beter in te spelen
op de noden van onze moderne samenleving.
Tot slot zijn we een Don Boscoschool, een school waarin de pedagogie van Don Bosco een sleutelrol speelt. Zo willen we dichtbij onze leerlingen
staan, creëren we ruimte voor sport en spel, proberen we in onze omgang met leerlingen hartelijkheid en redelijkheid als uitgangspunt te nemen,
voeden we jongeren op tot verantwoordelijkheid, willen we leerlingen die extra kansen nodig hebben zeker een warme en stimulerende omgeving
aanbieden en maken we ook ruimte voor zingeving.

Studieaanbod eerste graad
2019-2020

Modernisering van het secundair onderwijs: de observerende en oriënterende 1ste graad
In het schooljaar 2019-2020 start je in de modernisering van het secundair onderwijs,
een grondige update van ons onderwijssysteem. De bedoeling van de modernisering is om
leerlingen een bredere algemene vorming te bieden en tegelijk kennis te laten maken met
verschillende interessegebieden. Na 2 jaar moet je zo een betere studiekeuze kunnen
maken wat betreft niveau en studiegebied in de 2de en 3de graad.

A-Stroom

1 STEM

Wiskunde

1 STEM

Technieken

2 STEM-

Wetenschappen

2 STEMTechnieken

Algemene vorming			
27u
27u		
25u
25u
Geschiedenis					 1		 1			 2		 2
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Nederlands						 4		 4			 4		 4
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4			 4		 4
Muziek						 1		 1			 1		 1
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1		
1
Techniek						 2		 2			 2		 2
Natuurwetenschappen				 2		 2			 1		 1
Aardrijkskunde					 2		 2			 1		 1
Differentiatie (remediëring/verdieping)
5u		
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2u
STEM & ICT						 2		 4			 		
Leren & Leven					 1		 1			 1		 1
STEM-Technieken				 			 			 		 1
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B-Stroom
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Algemene vorming			
27u
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Godsdienst						 2		 2			
Lichamelijke Opvoeding				 2		 2			
Maatschappelijke Vorming				
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Moderne Vreemde Taal: Engels			
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Moderne Vreemde Taal: Frans			
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Nederlands						 4		 3		
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Differentiatie (remediëring/verdieping)
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2u			
STEM & ICT						 2		 			 		
Leren & Leven					 1		 1			
Talenturen				 		 2			 		
STEM-Technieken						
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10u
STEM-Technieken			 				10
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