1A techniek
Harelbeke

Engineering

1e graad

Wil je weten hoe toestellen werken? Vind je het
fascinerend om op basis van technische inzichten
apparaten in elkaar te steken? Hou je ervan de
handen uit de mouwen te steken en om aan de
slag te gaan met verschillende materialen? Ben je
een knutselaar en steek je graag dingen in
elkaar? Dan ben jij de actieveling die wij zoeken.
Je maakt kennis met de basisprincipes uit
mechanica, elektriciteit, bouw en hout.
Je krijgt twee FLEX-uren met aandacht voor
remediëring: Frans en wiskunde.

Typisch voor deze richting
In deze richting
Heb je hetzelfde leerplan als in de andere basisopties van 1A, maar heb je meer tijd om de leerstof
van de hoofdvakken te verwerken, en beperk je je tot de basisleerstof.
Ben je vaak actief bezig en probeer je veel dingen zelf uit.
Combineer je theorievakken met praktijk.
Maak je in het eerste jaar kennis met technische basisprincipes uit de mechanica, elektriciteit, bouw
en hout.
Kies je in het tweede jaar voor de opties ‘elektriciteit-mechanica’ of ‘bouw-hout’.
Pas je de technische basiskennis toe in de uitvoering van een project.

Lessentabel
Aantal uur
BASISVORMING (27 u)
aardrijkskunde

2

Engels

1

Frans

3

geschiedenis

1

godsdienst

2

lichamelijke opvoeding

2

mens en samenleving

2

muziek

1

natuurwetenschappen

2

Nederlands

4

beeld

1

techniek

2

wiskunde

4

KEUZE (5 u)
Frans

1

wiskunde

1

technische activiteiten

3

Wat erna
In het eerste jaar volgde je een talentenmodule zoals bijvoorbeeld ‘Taal en Cultuur’ of ‘Economie en
Organisatie’. In het tweede jaar kies je voor een basisoptie die daarop aansluit omdat het jou interesseert of
kies je voor iets anders. Deze basisopties dienen als kennismaking zodat je kan ontdekken waarvoor je
talent en belangstelling hebt, om dan na het tweede jaar een goede keuze te kunnen maken.
Natuurlijk kan wie in het eerste jaar niet voor ‘Klassieke talen’ koos, dit ook niet volgen in het tweede jaar.
Tot slot moet je rekening houden met het attest dat je behaalt op het einde van het eerste jaar.
A-attest: je bent geslaagd en mag elke basisoptie volgen
A-attest met beperkingen: Je bent geslaagd maar wordt voor 1 of meer basisopties uitgesloten.
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