DON BOSCO GENK
Meer dan je denkt!

AANBOD
EERSTE GRAAD

Dag nieuwe leerling,
Dag ouder,

In onze Don Boscoschool willen wij een kwaliteitsvolle vorming aanbieden.

Vanuit ons opvoedingsproject leggen wij vooral de nadruk
op redelijkheid, hartelijkheid en een familiale sfeer.
We volgen al enkele jaren het pad van de vernieuwing met
projecten als HorizonTaal, co-teaching en projecten in de
B-stroom. Zo leert de leerling zelfstandig werken op haar/
zijn eigen niveau.
We gaan ten volle voor de vernieuwing door te kiezen voor
oriënterende projecten waarbij de leerling verschillende interessevelden leert verkennen.
Meer dan ooit willen we inzetten op interesses en talenten.

WAT IS DIE VERNIEUWENDE
EERSTE GRAAD?
Alle leerlingen krijgen een basispakket van 27 uren algemene
vorming
Er wordt gedifferentieerd, dit wil zeggen dat elke leerling
remediëring en/of verdieping aangeboden krijgt
Er is meer aandacht voor ICT - vaardigheden in alle vakken
Elke leerling leert observeren en oriënteren: zij/hij leert haar/
zijn talenten ontdekken en maakt kennis met verschillende interessevelden, latere studiegebieden. De studiekeuze wordt
uitgesteld tot op het einde van de eerste graad
Een goede evaluatie van het basispakket met oog voor talenten en vaardigheden

SCHEMA EERSTE GRAAD
Algemene vorming  

Differentiatie  

Basisoptie

1A
27 uren

5 uren

1B
2A
2B

25 uren

20 uren

2 5 uren

2

10 uren

WAT BIEDEN WIJ AAN?
Een lessentabel met 27 uren algemene vorming,
waarvan één uur Engels (nieuw)
2u differentiatie = remediëring en verdieping voor Taal en Wiskunde
(uitbreiding)
1 uur ICT (nieuw leerplan)
2u oriënterende projecten (nieuw):
Je ontdekt je talenten en interesses.
Je krijgt 5 projecten aangeboden waarin je verschillende
domeinen leert kennen.
Elk project duurt ongeveer 6 weken.
Binnen elk project wordt vakoverschrijdend en
gedifferentieerd gewerkt.
Volgende interessevelden komen aan bod:
Op weg in een nieuwe school
Maatschappij en Welzijn
Sport
Taal en cultuur
Wetenschap en techniek

LESSENTABELLEN 1ste JAAR
1ste LEERJAAR A
BASISVORMING

1ste LEERJAAR B
27u

BASISVORMING

27u

Godsdienst

2u

Godsdienst

2u

Nederlands

4u

Nederlands

4u

Frans

3u

Frans

2u

1u

Engels

Wiskunde

4u

Wiskunde

Geschiedenis

1u		

Aardrijkskunde

2u		

Natuurwetenschappen

2u

Engels

NIEUW

NIEUW

1u
4u

Natuurwetenschappen

3u

Mens en		
Samenleving NIEUW
2u

Maatschappelijke
vorming

3u

Techniek

2u

Techniek

4u

Beeld

1u

Beeld

1u

Muziek

1u

Muziek

1u

Lichamelijke Opvoeding 2u

Lichamelijke Opvoeding 2u

DIFFERENTIATIE

5u

DIFFERENTIATIE

5u

ICT

1u

ICT

1u

NIEUW LEERPLAN

Remediëring/verdieping		
Wiskunde/Taal
2u

NIEUW LEERPLAN

Remediëring/verdieping
Wiskunde/Taal
2u

Oriënterende		Oriënterende
projecten NIEUW
2u
projecten NIEUW
TOTAAL

32u

TOTAAL

2u
32u

VANAF SCHOOLJAAR 2019-2020
ZIE JE ENKELE NIEUW IGHEDEN
IN ONZE LESSENTABELLEN
ENGELS
Ten gevolge van de mondialisering en de steeds toenemende digitalisering, is het noodzakelijk om naast Nederlands en Frans, nu ook
Engels aan te bieden in ons taalonderwijs. Dit zal je zeker helpen om
in de steeds kleiner wordende en meer gedigitaliseerde wereld, vlot
mee te kunnen.
MENS EN SAMENLEVING
In 1A wordt het vak “Mens en samenleving” geïntroduceerd. Hierin ontwikkel je aandacht voor en inzicht in je persoonsvorming en
identiteit. Hoe ontwikkel je duurzame, sociale en relationele vaardigheden? Hoe neem je deel aan de samenleving als consument en
hoe staat het met je economische en financiële geletterdheid? En
tenslotte leer je inzichten verwerven in maatschappelijke vragen en
ontwikkelingen. We gaan hierbij uit van een sociaal-maatschappelijk
en economisch perspectief.
DIFFERENTIATIE
Problemen en uitdagingen pakken we aan tijdens de lessen differentiatie. Hier zal je specifiek begeleid worden, volledig toegespitst op
jouw leerproces. Via extra uitleg, oefeningen, … zullen we je helpen
om je leerdoelen te bereiken of dagen we je uit om kennis en vaardigheden te verdiepen.
ICT
Om je basiskennis en vaardigheden uit te breiden op computationeel
gebied, besteden we wekelijks een lesuur aan ICT. ICT zal vanzelfsprekend ook tijdens al je lessen aan bod komen. Dit wil zeggen dat
er aandacht is voor mediawijsheid, verantwoord omgaan met sociale
media, programmeren, hardware en software ….

ORIËNTERENDE PROJECTEN
Wij kiezen bewust voor 2 lesuren oriënterende projecten. Door deze projecten willen
we je graag laten proeven van verschillende
interessevelden. Om de 6 weken stap je in
een nieuw project, met een nieuwe leerkracht en nieuwe uitdagingen. Dit geeft jou
de kans om beter voorbereid een basisoptie
te kiezen in het 2de jaar.
We starten in september met een project
van 4 weken “op weg in een nieuwe school”
waarin we je begeleiden in de overstap van
de basisschool naar het secundair onderwijs. We helpen je bij het verkennen van
Smartschool, het opmaken van een planning, reiken je tools aan om te leren leren,
…

Aansluitend op het 1ste jaar, waar je alle
oriënterende projecten hebt doorlopen,
geven we je in het 2de jaar al enkele keuzemogelijkheden. Nog geen definitieve
keuze, maar een kans om 1 of 2 basisopties
grondiger te verkennen.

LESSENTABELLEN 2de JAAR
2de LEERJAAR A
BASISVORMING

2de LEERJAAR B
25u

BASISVORMING

20u

Godsdienst

2u

Godsdienst

2u

Nederlands

4u

Nederlands

3u

Frans

3u

Frans

2u

Engels

2u

Engels

Wiskunde

4u

Wiskunde

3u

Geschiedenis

2u

Maatsch. vorming

2u

Aardrijkskunde

1u

Natuurwetenschappen

1u

Natuurwetenschappen

1u

Techniek

2u

Techniek

2u

Beeld

1u

Beeld

1u

Muziek

1u

Muziek

1u

NIEUW

1u

Lichamelijke Opvoeding 2u

Lichamelijke Opvoeding 2u

DIFFERENTIATIE

DIFFERENTIATIE

2u

Differentiatie		
Wiskunde/Taal
2u

Differentiatie
Wiskunde/Taal

2u

BASISOPTIES (keuze)

BASISOPTIES (keuze)

2u

5u

10u

Maatschappij en Welzijn 5u
Maatschappij en Welzijn 4u
5u
Keuze met 2 opties:
Sport NIEUW
		
sport NIEUW
3u
		
economie en organisatie 3u
		
haarzorg
3u
voeding en horeca
3u
		

TOTAAL

32u

TOTAAL

32u

BASISOPTIES 2A
IN DE BASISOPTIE “MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN”:
krijg je inzicht in het sociale gedrag van mens en maatschappelijke
fenomenen
zal je leren een persoonlijke en gezonde levensstijl te ontwikkelen
vanuit een mens- en natuurwetenschappelijke benadering
oefen je sociale en communicatieve vaardigheden
IN DE BASISOPTIE “SPORT” WORDEN 3 DIMENSIES BENADRUKT:
beweging
onderzoeken
sociale en communicatieve vaardigheden

BASISOPTIES 2B
VOOR ALLE LEERLINGEN WORDT DE BASISOPTIE
‘MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN’ (4 lestijden per week) INGERICHT:
je krijgt inzicht in het sociale gedrag van mens en maatschappelijke
fenomenen
je zal er leren een persoonlijke en gezonde levensstijl te ontwikkelen vanuit een mens- en natuurwetenschappelijke benadering
je oefent sociale en communicatieve vaardigheden
Bij inschrijving kan je 3 voorkeuren opgeven. Daarvan proberen we
er minstens 2 te organiseren. Dit hangt af van de keuzes die alle
nieuwe leerlingen maken.
SPORT (3u)
je beweegt graag
je leert onderzoeken vanuit een sportieve context
je maakt kennis sociale en communicatieve vaardigheden

ECONOMIE EN ORGANISATIE (3u)
je leert reflecteren vanuit het perspectief
van de consument
je verkent de wereld van de onderneming
en de overheid
je gebruikt ICT om binnen een economische context data functioneel te
verzamelen en te verwerken
je ontwikkelt ondernemerszin en ondernemerschap
HAARZORG (3u)
je hebt interesse voor alles wat met
haarzorg te maken heeft
je maakt kennis met de basistechnieken
van haarverzorging en styling
je leert omgaan met mensen en hen onthalen en begeleiden
VOEDING EN HORECA (3u)
je maakt kennis met basismateriaal en
grondstoffen
je leert materialen en toestellen gebruiken in eenvoudige bereidingen
je leert de basis- en vakterminologie van
de voedings- en horecasector
je leert de basishandelingen, -technieken
en -attitudes nodig in de keuken, bakkerij
en slagerij en nodig bij de bediening in
en organisatie van de zaal

PRAKTISCHE INFORMATIE
Wij helpen je in de eerste graad om je talenten te ontdekken.
Door een waaier aan keuzemogelijkheden en lessen op maat, werken
we samen met jou en je ouders aan een studiekeuze op jouw maat.
Wij wensen jou alvast heel veel succes met je studieloopbaan.

HOE ZIET JE DAG ERUIT?
08.30u

1ste lesuur

09.20u

2de lesuur

10.10u

pauze

10.25u

3de lesuur

11.15u

4de lesuur

12.05u

middagpauze

12.55u

5de lesuur

13.45u

6de lesuur

14.35u

7de lesuur

15.25u

vrije avondstudie

Meer info vind je op de
website van de school:

HOE KAN JE ONS BEREIKEN?
Aan het station van Genk vertrekken volgende bussen naar
onze school:
Bus nummer G4:
elke 15 minuten
Bus nummer 46:
enkel om 08.15u
(2 bussen naar onze
school)
Vanuit Zonhoven:
Bus nummer 46

Studentenhuis

GSM 0489 44 36 47
(jongens/meisjes)

www.dbgenk.be

Internaat O.L.V.-lyceum

Volg ons ook op

(meisjes)

Tel. 089 35 19 91

