
eerste graad a en b 
Domein Maatschappij & Welzijn

Zorg voor de toekomst  



Welkom bij SAI
Zet je de stap naar het secundair onderwijs?  
Dan kan je bij ons terecht.

 EERSTE JAAR 
Je kan vakken kiezen die aansluiten bij jouw interesse. 
Dit noemen we differentiatie-uren.

 TWEEDE JAAR 
Onze school organiseert enkel de basisoptie Maatschappij en  
Welzijn. Nadien kan je bij ons richtingen volgen binnen het 
domein Maatschappij en Welzijn.

In de basisoptie Maatschappij en Welzijn leer je over jezelf en over 
een gezonde levensstijl.  Je oefent in sociale en communicatieve 
vaardigheden. Wie ben ik en wie wil ik zijn? Hoe sta ik in relatie met 
anderen? Hoe speelt je leefomgeving en je persoonlijke uitstraling 
hier een rol? In 1A (5u) is de aanpak theoretisch, In 2B (10u) is het 
praktijkgericht en maak je ook kennis met beroepen die aansluiten 
bij dit domein.

 



1a 2a

Engels 1 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Mens & samenleving 2 0
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
Artistieke vorming 2 2
Techniek 2 2
Natuurwetenschappen 2 1
Aardrijkskunde 2 1
Differentiatie 5 2
Basisoptie Maatschappij en Welzijn 0 5

Totaal 32 uur 32 uur

lessentabel 
a



Differentiatie-uren 1ste jaar A (verkenning)

 1 uur ICT 

 2 uur (K)uren = kwaliteitsuren 

Deze uren zijn voor leerlingbegeleiding, leren leren 
en sociale vaardigheden. Je kan ook algemene vakken 
zelfstandig inoefenen met behulp van een coach.

 2 uur module verkennend  (1 thema per half schooljaar) 

Kies 2 thema’s: 

WETENSCHAP IN ACTIE 
In dit vak ga je op onderzoek… in het lab, in de natuur: 
doe-wetenschap. 

FIT EN GEZOND 
Je krijgt sport en gezondheidsopvoeding en maakt kennis 
met gekende en minder gekende sporten.

DUURZAAM ONDERNEMEN 
Je leert alles over kopen en verkopen, ondernemen  
en welke keuzes je hierbij moet maken.

STERK IN NEDERLANDS 
Heb je moeite met Nederlands? In dit vak leer je beter 
lezen, luisteren, spreken en schrijven in het Nederlands.

Differentiatie-uren 2de jaar A
 1uur ICT  

 1uur (K)uren 



1b 2b

Engels, Frans 3 3
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke vorming 3 2
Nederlands 4 3
Wiskunde 4 3
Artistieke vorming  2 2
Techniek 4 2
Natuur en ruimte 3 1
Differentiatie 5 2
Basisoptie Maatschappij en Welzijn 0 10

Totaal 32 uur 32 uur

lessentabel 
B



Differentiatie-uren 1ste jaar B (verkenning)

 1 uur ICT 

 2 uur (K)uren = kwaliteitsuren 

Deze uren zijn voor leerlingbegeleiding, leren leren 
en sociale vaardigheden. Je kan ook algemene vakken 
zelfstandig inoefenen met behulp van een coach.

 2 uur module verkennend  (1 thema per half schooljaar) 

Kies 2 thema’s : 

GEZELLIG THUIS
Je steekt je handen uit de mouwen om van je huis een 
echte thuis te maken.

FIT EN GEZOND 
Je krijgt sport en gezondheidsopvoeding en maakt kennis 
met gekende en minder gekende sporten.

INITIATIE IN ADMINISTRATIE
Je maakt kennis met de taken van een administratief 
medewerker.

STERK IN NEDERLANDS 
Heb je moeite met Nederlands? In dit vak leer je beter 
lezen, luisteren, spreken en schrijven in het Nederlands.

Differentiatie-uren 2de jaar B
 1uur ICT  

 1uur (K)uren 



 

053 70 33 79 

info@sai-aalst.be   
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Vragen? 
Contacteer ons:


