B-stroom 1e jaar

Je kan in 1B starten als je ofwel:
•
•
•

het 6e leerjaar van het gewoon basisonderwijs hebt beëindigd maar niet geslaagd bent.
reeds 12 jaar bent op 31 december volgend op de aanvang van dat schooljaar.
een getuigschrift basisonderwijs hebt (na gewoon of buitengewoon onderwijs) én je ouders akkoord
gaan.
Vooraf moeten je ouders ook een advies van het CLB hebben ontvangen.

Indien de leerling aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, wordt de redelijkheid afgewogen van eventuele
aanpassingen die nodig zijn.  Dit gebeurt steeds in overleg met de ouders,  de klassenraad en het CLB
op basis van het verslag dat voor de leerling werd afgeleverd.
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vrijdag 10 maart 2017 17 - 21 u.
Opendeurdag alle jaren
vrijdag 21 april 2017 17 - 21 u.
Sint-Norbertusinstituut, Stationsstraat 6, 2570 Duffel
015 30 38 58 mail@snorduffel.be, www.snorduffel.be
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Na het eerste leerjaar van de B-stroom behaal je je getuigschrift van het basisonderwijs en kan je
naar een tweede beroepsvoorbereidend leerjaar.

Info en inschrijvingen 1e jaar
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aangepast onderwijs		
individuele begeleiding			
differentiatie op niveau van de leerling
kleine groepen		
extra uur SL2
projectwerking
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B-STROOM
EERSTE GRAAD

Brochure schooljaar 2017-2018
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Voorbereidingsklas:
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Dan is 1B zeker een geschikte studierichting voor jou!
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Heb je de leerstof van het basisonderwijs nog niet helemaal onder de knie en ben je geïnteresseerd om met je handen te werken?

1e leerjaar B

Beroepsvoorbereidend leerjaar

Lessenpakket van 32 uur

Basispakket van 20 uur:

2 uur Frans
2 uur godsdienst
2 uur lichamelijke opvoeding
3 uur maatschappelijke vorming
1 uur muzikale opvoeding
2 uur natuurwetenschappen
4 uur Nederlands
3 uur plastische opvoeding
1 uur SL2
8 uur techniek
4 uur wiskunde
Doorstroming naar het beroepsvoorbereidend leerjaar

+

2 uur Frans
2 uur godsdienst
2 uur lichamelijke opvoeding
2 uur maatschappelijke vorming
1 uur muzikale opvoeding
2 uur natuurwetenschappen
4 uur Nederlands
2 uur plastische opvoeding
3 uur wiskunde

12 uur in beroepenvelden:

Studieaanbod B-stroom in onze school
1e leerjaar B

Kantoor en verkoop - Verzorging-voeding
2 uur ICT- en klaviervaardigheden
2 uur initiatie in retail, administratie en logistiek
2 uur personenzorg
2 uur zorg voor leef- en woonomgeving
4 uur zorg voor voeding

2e beroepsvoorbereidend
leerjaar
2e graad bso
Verkoop
Verzorging-voeding

3e graad bso
Verkoop
Verzorging
7e jaren
Kinderzorg
Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
Winkelbeheer en etalage

