Toelichting bij de lessentabellen voor het schooljaar 2018-2019
De lessentabellen SO voor het volgend schooljaar kunnen geraadpleegd worden op http://pro.go.be/pedagogische-begeleiding/secundair-onderwijs/leerplannen-en-lessentabellen-secundair-onderwijs
In het voorjaar van 2018 voegen we er ook de leerplannummers aan toe.
Graag lichten we hieronder de aangebrachte wijzigingen in vergelijking met de lessentabellen 2017-2018
toe.

Eén jaar uitstel voor de hervorming SO
De hervorming van het secundair onderwijs wordt een jaar uitgesteld waardoor de vernieuwingen pas
vanaf 1 september 2019 ingaan.

Deze hervorming van het secundair onderwijs start in de eerste graad, die vanaf dan anders zal worden
vormgegeven. Dit betekent ook dat er voor het komende schooljaar 2018-2019 niets wijzigt.

Informatie over de leerplannen (gekoppeld aan de lessentabellen)
Eind januari werden de nieuwe leerplannen (voor het schooljaar 2018-2019) ter advisering aan de inspectie
voorgelegd. Deze leerplannen werden op twee uitzonderingen na gezamenlijk met de andere officiële
onderwijsverstrekkers nl. OVSG en POV ontwikkeld. Deze leerplannen kunnen aan de volgende nummering
worden herkend: OO-2018-XXX. De leerplannen die enkel door het GO! werd ontwikkeld, hebben de
nummers 2018/001 en 2018/002 toegekend gekregen.
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Eerste graad
Nieuwe lessentabel voor de basisoptie Techniek-wetenschappen (A-stroom).

Tweede graad
Studiegebied Mechanica-elektriciteit
 Doorvoering (tweede leerjaar) voor de studierichting Elektromechanica (TSO).
 Doorvoering (tweede leerjaar) voor de studierichting Industriële wetenschappen (TSO).

Derde graad
Doorvoering eindtermen natuurwetenschappen in het tweede leerjaar van de derde graad TSO/KSO
Doorvoering geactualiseerde eindtermen aardrijkskunde in het tweede leerjaar van de derde graad
TSO/KSO
Op 1 september 2017 werden er in de derde graad TSO (eerste leerjaar) eindtermen voor
natuurwetenschappen ingevoerd. Er gingen op dat moment eveneens geactualiseerde eindtermen voor
aardrijkskunde van kracht.
In studierichtingen waar reeds toegepaste biologie/natuurwetenschappen werd ingericht, werden de
eindtermen voor natuurwetenschappen in de bestaande leerplannen geïntegreerd.
In studierichtingen waar tot nog toe geen toegepaste biologie/natuurwetenschappen werd voorzien, kon
de school kiezen om die geïntegreerd via het leerplan voor aardrijkskunde dan wel via een afzonderlijk
leerplan te realiseren.
Overzicht van het doorvoeren van de reeds voor het schooljaar 2017-2018 aangebrachte veranderingen
in de leerplannen en lessentabellen
1 De studierichting had voor het schooljaar 2017-2018 toegepaste biologie of toegepaste
natuurwetenschappen in het curriculum:
a. Voor toegepaste biologie of toegepaste natuurwetenschappen werden er vanaf september
2017 geactualiseerde leerplannen met integratie van de eindtermen voor natuurwetenschappen
(geen wijziging in de lestijden).
b.

Doorvoering in het tweede leerjaar van het geactualiseerde leerplan aardrijkskunde (1/1).

c.

De lessentabel werd niet veranderd.

2 De studierichting had voor het schooljaar 2017-2018 geen toegepaste biologie of toegepaste
natuurwetenschappen in het curriculum. Hier kan de school zelf een keuze kunnen maken tussen a of b.
a. De school realiseert de eindtermen voor natuurwetenschappen via het geïntegreerde leerplan
/aardrijkskunde/natuurwetenschappen/.
De lessentabel bleef gelijk, enkel het vak AV aardrijkskunde (1/1) werd nu het vak AV
/aardrijkskunde/natuurwetenschappen/ (1/1) (nieuw leerplan).Tijdens het schooljaar 2018-2019
wordt dit nieuwe leerplan doorgevoerd.
b. De school realiseert de eindtermen voor natuurwetenschappen via het leerplan
natuurwetenschappen dat 1 graadsuur omvat en ofwel in het vijfde ofwel in het zesde jaar wordt
ingericht. De school beslist zelf in welke zin ze daarvoor de lessentabel wijzigt. Daarnaast realiseert
de school de eindtermen voor aardrijkskunde via het geactualiseerde leerplan aardrijkskunde.
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Studiegebied Mechanica-elektriciteit
 Doorvoering (tweede leerjaar) voor de studierichting Elektrische installatietechnieken
(TSO).
 Doorvoering (tweede leerjaar) voor de studierichting Industriële ICT (TSO).
Over bedrijfsbeheer en toegepaste economie
De Vlaamse regering heeft beslist dat het vanaf 1 september 2018 niet langer nodig is dat startende
ondernemers in Vlaanderen een attest van bedrijfsbeheer moeten voorleggen. Vermits bedrijfsbeheer
onder de vorm van toegepaste economie voor sommige studierichtingen vandaag als verplicht vak
voorkomt, heeft dit gevolgen voor de lessentabellen. Er werd beslist om de schrapping progressief door te
voeren, namelijk voor het schooljaar 2018-2019 (ingang per 1 september 2018) in het eerste leerjaar van
de derde graad en het voor het schooljaar 2019-2020 (ingang per 1 september 2019) in het tweede leerjaar
van de derde graad en dit voor de onderstaande studierichtingen binnen de derde graad:







BSO Brood- en banketbakkerij en confiserie ,
BSO Restaurant en keuken,
BSO Slagerij en verkoopsklare gerechten,
TSO Hotel,
TSO Informaticabeheer,
TSO Slagerij en vleeswaren.

Meer informatie hierover is op de virtuele klassen terug te vinden.

Voor bijkomende informatie over deze toelichting:
Cel curriculum
tel.: 02 790 96 26
e-mail: nele.mannaert@g-o.be
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