
OUD AANBOD Hasp-O

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.

LICHAMELIJKE OPVOEDING EN SPORT (+ VOETBAL/ TOEGEPASTE INFORMATICA/Rem. LO)

2de graad 

Wat?

We leren jou een waaier aan bewegings– en spelvaardigheden. Er is geen specialisatie in één bepaalde sporttak, maar verschillende sporttak-
ken komen aan bod: atletiek, zwemmen, toestelturnen, volleybal, basketbal, handbal, voetbal, … . Via meerdaagse sportieve excursies wakkeren 
we de teamgeest aan en worden diverse sporten uitgevoerd. Even belangrijk als de praktische vorming is de positief-wetenschappelijke vorming. 

Voor wie?

Ben je sportief en beoefen je één of andere sport? Beleef je plezier aan bewegen en heb je doorzettingsvermogen? Wil je zelfstandig oefenen 
en ben je sociaal? Ben je geïnteresseerd in wetenschappen in het algemeen en in het menselijk lichaam in het bijzonder? Dan is de richting 
Lichamelijke Opvoeding en Sport (LOS) iets voor jou. We organiseren eind augustus een adviserende toelatingsproef. 

Toekomstmogelijkheden?

Al deze vakken leggen de basis voor verdere studies. In het eerste leerjaar LOS van de derde graad zal je gedurende één week werken in een 
bedrijf of instelling naar keuze. Dit in het kader van het arbeidsoriëntatieproject (AOP).  
In het tweede leerjaar LOS van de derde graad wordt de geïntegreerde proef (GIP) georganiseerd. Je organiseert samen met klasgenoten een 
sportief evenement voor validen en ook andersvaliden. Je legt een dossier aan i.v.m. gezondheid en sport. Dit alles verwerk je in een persoon-
lijk verslag, dat je presenteert voor een deskundige jury.

Lessenrooster:    VOETBAL  Toegepaste informatica / Rem.LO 
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LEERJAAR: I II I II

Godsdienst 2 2 2 2

Aardrijkskunde 1 1 1 1

Biologie - 1 - 1

Chemie - 1 - 1

Engels 2 2 2 2

Frans 3 3 3 3

Fysica - 2 - 2

Geschiedenis 1 1 1 1

Informatica 1 1 1 1

Muzikale opvoeding 1 1 1 1

Natuurwetenschappen 4 - 4 -

Nederlands 4 4 4 4

Plastische opvoeding 1 1 1 1

Wiskunde 3 3 3 3

Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2

Sport 7 7 7 7

Voetbal 2 2 - -

Toegepaste informatica - - 1 1

Remediëring LO - - 1 1

TOTAAL 34 34 34 34


