
 

Bijlage: Op stap naar het secundair onderwijs 

 
1. HET EERSTE LEERJAAR A 

 

• Godsdienst of zedenleer  (2uur) 

Godsdienst: 

In dit vak wordt er vertrokken vanuit je eigen levensverhaal. Je vertrek van belangrijke momenten en 

verhalen in je eigen leven, om dan te leren hoe in de verschillende godsdiensten deze momenten 

gevierd worden en welke verhalen in die godsdiensten belangrijk zijn. Ook leer je over de betekenis 

en het belang van een gemeenschap. 

 

Niet-Confessionele Zedenleer: 

In de lessen NCZ werk je rond onderwerpen die iedereen aanbelangen. Je ontdekt wat er 

vandaag in de wereld allemaal gebeurt (=actualiteit). 

De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen: geweld en vandalisme, het milieu, de gevolgen 

van roken, lichaamstaal, de puberteit, verschillende gezinsvormen, omgaan met emoties, 

vriendschap, liefde en seksualiteit, armoede, dierenmishandeling, merkkledij, het belang van de 

wetenschap, het ontstaan van de aarde, kinderrechten, … 

 

• Nederlands (4, 5, 6 of 7les uren) 

In de lagere school heet dit vak meestal ‘taal’. Tijdens het vak Nederlands zal je werken aan de 

volgende vaardigheden: luisteren, lezen, spreken en schrijven. Ook taalbeschouwing (met 

bijvoorbeeld spelling en spraakkunst) komt aan bod.  

 

• Frans (4, 5 of 6 lesuren) 

In het begin van het eerste jaar wordt het Frans van de lagere school nog eens grondig opgefrist. Er is 

zowel aandacht voor de kennis van de taal als voor de vaardigheden zoals lezen, luisteren, schrijven 

en spreken.  

 

• Wiskunde (4, 5 of 6 lesuren) 

Dit vak ken je al! In de lagere school noemt dit meestal rekenen. In dit vak vertrek je van definities, 

eigenschappen, rekenregels en tekenregels. De studie van de “taal der wiskunde” is nodig om vlot 

oefeningen te kunnen maken. In het eerste jaar krijg je meetkunde en getallenleer.  

 

• Aardrijkskunde (2 lesuren) 

Tijdens de lessen aardrijkskunde leer je kaarten en plattegronden lezen door gebruik te maken van 

legende, schaal en oriëntatie en de atlas Daarnaast leer je over  enkele gesteenten, over de bodem 

en de ondergrond, over verschillende soorten landschappen en hun kenmerken. Ook over het weer 

en het klimaat ga je meer te weten komen. De volgende onderwerpen: industrie, steden, verkeer, 

toerisme, bevolking en multiculturele samenleving komen ook aan bod. 

 

• Natuurwetenschappen (2 lesuren) 

Vroeger heette dit vak biologie. Vanaf september 2010 wordt dit niet meer gegeven. In het vak 

natuurwetenschappen ga bijvoorbeeld over de delen van planten en bloemen leren, over de mens en 

het spijsverteringsstelsel, ademhalingsstelsel, de bloedsomloop, het uitscheidingsstelsel, het 

voortplantingsstelsel, ….   Daarnaast ga je ook leren over verschillende soorten krachten tussen 

voorwerpen, over de massa en het volume van materie en over atomen en moleculen, …. 

 

• Geschiedenis (1 lesuur) 

In dit vak bestudeer je het verleden. Je leert over aspecten van de tijd, de ruimte, de sociale, 

politieke, economische, en culturele verschijnselen. Je overloopt de belangrijkste periodes in de 
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geschiedenis en gaat dieper in op minstens twee samenlevingen, zoals bijvoorbeeld de Egyptische 

beschaving en de Griekse en Romeinse beschaving.  

 

• Lichamelijke Opvoeding (2 lesuren) 

Dit vak heet in de lagere school turnen en zwemmen. Sporten die aan bod komen zijn: atletiek, 

gymnastiek, dans en expressie, verdedigingssporten en zwemmen.  

 

• Muzikale Opvoeding (1 lesuur) 

In dit vak leer je gericht luisteren naar wereldmuziek. Hierbij zal je de voornaamste muziektechnische 

aspecten (melodie, ritme, …), de verschillende stemsoorten en de instrumentengroepen leren 

herkennen. Daarnaast ga je ook zelf muziek maken. Dit door te zingen en eenvoudige stukjes te 

spelen op instrumenten.  

 

• Plastische Opvoeding (2 lesuren) 

Dit vak bouwt verder op de ervaringen die je verworven hebt in het vak muzische vorming in de 

lagere school. Je leert tekenen wat je ziet (waarnemingstekenen) en hierbij leer je ook ruimtelijk 

tekenen. Je leert om met verschillende soorten materialen een tekening te maken. Je zal ook leren 

over kunstenaars en kunststromingen.  

 

• Techniek (2 tot 4 lesuren) 

In het vak Techniek leer je over elektrische kringloop, technisch tekenen, informatie- en 

communicatietechnologie. Je leert ook werken met een computer. 

 

• Engels (2 uur)  

Dit vak wordt alleen in het GO! Onderwijs vanaf het eerste jaar gegeven. Anders heb je dit vak pas 

vanaf het tweede jaar.  

Net zoals je in het vijfde leerjaar Frans als nieuwe taal leerde, zal je nu Engels leren. Ook hier is er 

zowel aandacht voor de kennis van de taal als voor de vaardigheden zoals lezen, luisteren, spreken 

en schrijven. De eenvoudige mondelinge communicatie staat voorop. 
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2. HET EERSTE LEERJAAR B 

 

De meeste vakken van het eerste leerjaar B zijn dezelfde als die van het eerste leerjaar A. In het 

eerste leerjaar B zal je wel veel meer de leerstof van de lagere school herhalen. 

Hier zie je een overzichtje van de vakken met het aantal lesuren.  

 

• Nederlands (4, 5,6 of 7 lesuren) 

• Frans (2, 3, of 4 lesuren) 

• Wiskunde (4, 5 of 6 lesuren) 

• Techniek (6 tot 9 lesuren) 

• Godsdienst of zedenleer  (2 lesuren) 

• Plastische Opvoeding (2 tot 3 lesuren) 

• Lichamelijke Opvoeding (2 lesuren) 

• Natuurwetenschappen (2 lesuren) 

• Muzikale Opvoeding (1of 2 lesuren) 

• aardrijkskunde (1 lesuur) 

• Geschiedenis (1 lesuur) 

 

In het katholiek onderwijs worden de vakken aardrijkskunde en geschiedenis vervangen door 3 

lesuren maatschappelijke vorming.  

 

• Maatschappelijke vorming 

In het vak maatschappelijke vorming leer je onze maatschappij beter kennen via thema’s die 

interessant zijn voor jongeren. Het vervangt de vakken aardrijkskunde en geschiedenis.  

 

• Techniek 

Je krijgt veel lestijden techniek, een vak waarin je vooral praktisch bezig mag zijn. Via praktijk maak je 

kennis met materialen en grondstoffen. Je leert een aantal gereedschappen en apparaten gebruiken. 

Je bereidt zelf een gerecht, je bouwt een nestkastje.... 

Je leert ook de gevaren van het gebruik van machines en de veiligheidsvoorschriften. Technologische 

opvoeding kan ingedeeld worden in elf verkenningsgebieden. Zo maak je kennis met beroepenvelden 

van het tweede leerjaar en met verschillende beroepssectoren. 

- Bouw: metser, stukadoor, vloerder-tegelzetter, voeger, betonwerker, ijzervlechter, 

grondwerker, bekister, … 

- Decoratie (schilder- en grafische technieken): behanger, schilder, … 

- (Land- en) tuinbouw: tuinbouwer zoals bloementeler, groenteteler, sierboomteler…; 

landbouwer zoals veeteler, akkerbouwer… 

- Metaal: plaatbewerker, draaier, frezer, lasser, monteur, mecanicien, installateur centrale 

verwarming en sanitair… 

- Mode (textiel): naaister, kleermaker, stoffeerder, wever… 

- Verzorging: kinderverzorger, bejaardenhelper, schoonheidsspecialist, haarkapper, gezins- en 

sanitair helper… 

- Voeding: kok, bakker, slager, kelner, traiteur… 

- Eenvoudig computergebruik (ICT): tijdens dit onderdeel maakt iedereen kennis met 

computersystemen, internet, tekstverwerking en rekenblad. 

 

 


