
ي
B الصف الثا�ن

 المواد العامة : 20 ساعة
+

ن : 2 ساعات  التمي�ي
املساعدة اإلضافية أو التحدت 

+
/ اختيارات أساسية : 10   اختيار أساسي

ساعات
.االستعداد للميادين* التي تبتدأ يف الدرجة الثانية 

التعليم الثانوي      

?!
البنية

ماذا عن مستقبلي ؟ مستقبلي ؟ 

 ابتداء 
 التعليم الثانوي

سوق العملاالنتقال / سوق العمل االنتقال

التغذية وقطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي

الفنون والتصميملزراعة والبستنة

الرياضة

االقتصاد التنظيم

اللغة والثقافةSTEM (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات)

المجتمع والرفاهة

 
اعتبارا من الدرجة الثانية

 
ىل

الدرجة األو

الميادين

 االستعداد للعمل 
ي )لجزء من

 )التعليم الثانوي المه�ن
))الوقت

 من الصف الثالت إىل الصف 
السادس
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مستقبلك من خالل 
B الصف الثاين 

مستقبلك من خالل 
A الصف الثاين 

B الصف األول
المواد العامة : 27 ساعة            
                            +  
ن : 5 ساعات                التمي�ي
املساعدة اإلضافية أو التحدت    

A   الصف األول
المواد العامة : 27 ساعة             

+
ن : 5 ساعات              التمي�ي
املساعدة اإلضافية أو التحدت                    

ي
A الصف الثا�ن

 المواد العامة : 25 ساعة
+

ن : 2 ساعات  التمي�ي
املساعدة اإلضافية أو التحدت 

+
/ اختيارات أساسية : 5   اختيار أساسي

ساعات
.االستعداد للميادين* التي تبتدأ يف الدرجة الثانية 

 رررر رر رررر ررر رر رررر
ي حوار

ادخل �ن

 يمكن للمدرسة أن تسمح 
.بعض االنتقاالت

 فلذلك قم باالتصال بالمدرسة 
(مركز توجيه التالميذ)  CLBأو ال

 االستعداد للعمل / 
متابعة الدراسة

 التعليم الثانوي للفنون/ التعليم
ي
)الثانوي الف�ن

 من الصف الثالت إىل الصف 
السادس

 االستعداد لمتابعة 
الدراسة

/ التعليم ي
 التعليم الثانوي الف�ن

 التعليم الثانوي/ للفنون الثانوي
)العام

 من الصف الثالت إىل الصف 
السادس



2DE LEERJAAR B
20 uren algemene vakken

+
2 uren differentiatie

extra ondersteuning of uitdaging

+
10 uren basisoptie(s)

voorbereiding op de domeinen*
die starten vanaf de 2de graad

1STE LEERJAAR B
27 uren algemene vakken

+
5 uren differentiatie

extra ondersteuning of uitdaging

het secundair 
onderwijs ?!

de structuur

wat met mijn toekomst?

Je toekomst via de
 
A - STROOM

Je toekomst via de
 

B - STROOM

start secundair onderwijs

VOORBEREIDING OP 
VERDER STUDEREN

(ASO/TSO/KSO)

3DE TOT 6DE LEERJAAR

VOORBEREIDING OP
 WERKEN

((D)BSO)

3DE TOT 6DE LEERJAAR

1STE LEERJAAR A
27 uren algemene vakken

+
5 uren differentiatie

extra ondersteuning of uitdaging

 DOORSTROOM/ARBEIDSMARKT ARBEIDSMARKT  DOORSTROOM

2DE LEERJAAR A
25 uren algemene vakken

+
2 uren differentiatie

extra ondersteuning of uitdaging

+
5 uren basisoptie(s)

voorbereiding op de domeinen*
die starten vanaf de 2de graad

Voeding en Horeca

Land - en TuinbouwKunst en Creatie

Sport

Economie en Organisatie

STEMTaal en Cultuur

Maatschappij en Welzijn
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vanaf de 2de graad
1ste graad

* DOMEINEN

ga in gesprek!
De school kan toestemming geven 

om bepaalde overstappen mogelijk te 
maken.

Neem daarvoor contact op met de 
school of het CLB.

VOORBEREIDING OP
 WERKEN/VERDER STUDEREN

(TSO/KSO)

3DE TOT 6DE LEERJAAR


