
OUD AANBOD Hasp-O

LEERJAAR: II

Godsdienst 2

Aardrijkskunde 1

Engels 2

Frans 4

Geschiedenis 2

Lichamelijke opvoeding 2

Muzikale opvoeding 1

Natuurwetenschappen 1

Nederlands 4

Techniek 2

Wiskunde 4

ICT-vaardigheden & klavierbeheersing 2

Handel 3

Voetbal 2

TOTAAL 32

Voetbal 2

Oud aanbod
2de jaar van de 1ste graad  Tot en met 2019-2020
1ste jaar van de 2de graad  Tot en met 2020-2021
2de jaar van de 2de graad   Tot en met 2021-2022
1ste jaar van de 3de graad  Tot en met 2022-2023
2de jaar van de 3de graad   Tot en met 2023-2024
3de jaar van de 3de graad   Tot en met 2024-2025

Opgelet:
Leerlingen die instromen in een jaar hoger dan het eerste jaar 
van de eerste graad vallen automatisch onder het studieaanbod 
van het oude aanbod.

HANDEL + VOETBAL

1ste graad 

Wat?

Van in het begin zetten we de eerste stappen in de boeiende wereld van de handel. Het vak handel vertrekt vanuit je eigen leefwereld als jonge 
consument en dat maakt het vak zo interessant. We diepen het vak handel verder uit en in het vak ICT-vaardigheden en klavierbeheersing leer 
je vlot typen op het klavier van je computer. We gebruiken hiervoor een didactisch softwarepakket. Het gebruik van de pc wordt in verschil-
lende lessen geïntegreerd. 

Voor wie?

Handel is iets minder theoretisch dan Moderne Wetenschappen. We bieden hoofdzakelijk basiskennis aan in een aangepast lestempo. Er is 
veel aandacht voor opzoeken, verwerken, inoefenen en voorbereiden. Toch is een behoorlijke inzet en een degelijke studiehouding vereist.  

Toekomstmogelijkheden?

In principe zijn na het tweede leerjaar van de eerste graad alle onderwijsvormen en ook bijna alle studierichtingen mogelijk. De keuze van een 
basisoptie is echter wel van groot belang in functie van het derde jaar. De basisoptie Handel bereidt je het best voor op theoretisch-technische 
studierichtingen, zoals op onze campus Ondernemen (Handel), Sociale en Technische Wetenschappen of Lichamelijke Opvoeding en Sport. 

Lessenrooster:
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