
LESSENTABELLEN

Tweede en derde graadGraad:

Algemeen secundair onderwijsOnderwijsvorm:



ASO 2e graad, eerste en tweede leerjaar

algemeen secundair onderwijsStudiegebied:

ASO 2e graad, eerste en tweede leerjaarEconomie

Leerplannen2424Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Het leerplan 2016/003 kreeg een nieuw nummer nl. OO-2018-003. Inhoudelijk werd er (t.a.v. het leerplan 2016/003) niets gewijzigd.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2018-00311AardrijkskundeAV

2012/00811BiologieAV

2012/00611ChemieAV

2012/00333EngelsAV

2012/00233FransAV

2012/00511FysicaAV

2012/01022GeschiedenisAV

2015/00422Lichamelijke opvoedingAV

2012/01944NederlandsAV

2005/04444WiskundeAV

Leerplannen44Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Economie

2006/15544EconomieAV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2018-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-008.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-002.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-005.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-010.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-044.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-155.pdf


Leerplannen44Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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algemeen secundair onderwijsStudiegebied:

ASO 2e graad, eerste en tweede leerjaarGrieks

Leerplannen2424Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Het leerplan 2016/003 kreeg een nieuw nummer nl. OO-2018-003. Inhoudelijk werd er (t.a.v. het leerplan 2016/003) niets gewijzigd.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2018-00311AardrijkskundeAV

2012/00811BiologieAV

2012/00611ChemieAV

2012/00333EngelsAV

2012/00233FransAV

2012/00511FysicaAV

2012/01022GeschiedenisAV

2015/00422Lichamelijke opvoedingAV

2012/01944NederlandsAV

2005/04444WiskundeAV

Leerplannen44Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Grieks

2010/02444GrieksAV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2018-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-008.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-002.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-005.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-010.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-044.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2010-024.pdf


Leerplannen44Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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algemeen secundair onderwijsStudiegebied:

ASO 2e graad, eerste en tweede leerjaarGrieks-Latijn

Leerplannen2424Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Het leerplan 2016/003 kreeg een nieuw nummer nl. OO-2018-003. Inhoudelijk werd er (t.a.v. het leerplan 2016/003) niets gewijzigd.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2018-00311AardrijkskundeAV

2012/00811BiologieAV

2012/00611ChemieAV

2012/00333EngelsAV

2012/00233FransAV

2012/00511FysicaAV

2012/01022GeschiedenisAV

2015/00422Lichamelijke opvoedingAV

2012/01944NederlandsAV

2005/04444WiskundeAV

Leerplannen88Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Grieks-Latijn

2010/02444GrieksAV

2008/01544LatijnAV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2018-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-008.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-002.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-005.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-010.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-044.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2010-024.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2008-015.pdf


algemeen secundair onderwijsStudiegebied:

ASO 2e graad, eerste en tweede leerjaarHumane wetenschappen

Leerplannen2424Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Het leerplan 2016/003 kreeg een nieuw nummer nl. OO-2018-003. Inhoudelijk werd er (t.a.v. het leerplan 2016/003) niets gewijzigd.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2018-00311AardrijkskundeAV

2012/00811BiologieAV

2012/00611ChemieAV

2012/00333EngelsAV

2012/00233FransAV

2012/00511FysicaAV

2012/01022GeschiedenisAV

2015/00422Lichamelijke opvoedingAV

2012/01944NederlandsAV

2005/04444WiskundeAV

Leerplannen44Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Humane wetenschappen

2006/01922CultuurwetenschappenAV

2006/02222GedragswetenschappenAV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2018-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-008.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-002.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-005.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-010.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-044.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-022.pdf


Leerplannen44Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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algemeen secundair onderwijsStudiegebied:

ASO 2e graad, eerste en tweede leerjaarLatijn

Leerplannen2424Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Het leerplan 2016/003 kreeg een nieuw nummer nl. OO-2018-003. Inhoudelijk werd er (t.a.v. het leerplan 2016/003) niets gewijzigd.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2018-00311AardrijkskundeAV

2012/00811BiologieAV

2012/00611ChemieAV

2012/00333EngelsAV

2012/00233FransAV

2012/00511FysicaAV

2012/01022GeschiedenisAV

2015/00422Lichamelijke opvoedingAV

2012/01944NederlandsAV

2005/04444WiskundeAV

Leerplannen44Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Latijn

2008/01544LatijnAV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2018-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-008.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-002.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-005.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-010.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-044.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2008-015.pdf


Leerplannen44Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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Specifieke studierichtingsportStudiegebied:

ASO 2e graad, eerste en tweede leerjaarSportwetenschappen

Leerplannen2424Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Voor AV Aardrijkskunde werd het leerplannummer 2018/006 door OO-2018-003 vervangen. Inhoudelijk werd er niets gewijzigd.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2018-00311AardrijkskundeAV

2012/00911BiologieAV

2012/00711ChemieAV

2012/00333EngelsAV

2012/00233FransAV

2012/00411FysicaAV

2012/01022GeschiedenisAV

2016/00722Lichamelijke opvoedingAV

2012/01944NederlandsAV

44WiskundeAV

Leerplannen77Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Het +-teken in de kolom met het aantal lestijden betekent dat dit bijkomende uren zijn voor dit vak. Dit vak wordt ook gegeven in de basisvorming.

Het leerplan AV Lichamelijke opvoeding uit de basisvorming is geïntegreerd in het leerplan AV Sport uit het specifiek gedeelte.

Voor zowel AV Biologie, AV Chemie, AV Fysica als AV Wiskunde  wordt uitsluitend het leerplan uit het specifiek gedeelte gevolgd.

Specifiek gedeelte Sportwetenschappen

Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2018-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-009.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-002.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-010.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2016-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-019.pdf


2012/009+1+1BiologieAV

2012/007+1+1ChemieAV

2012/004+1+1FysicaAV

2016/00733SportAV

2005/044+ 1+ 1WiskundeAV

Leerplannen11Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-009.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2016-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-044.pdf


algemeen secundair onderwijsStudiegebied:

ASO 2e graad, eerste en tweede leerjaarWetenschappen

Leerplannen2424Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Voor AV Aardrijkskunde werd het leerplannummer 2018/006 door OO-2018-003 vervangen. Inhoudelijk werd er niets gewijzigd.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2018-00311AardrijkskundeAV

2012/00911BiologieAV

2012/00711ChemieAV

2012/00333EngelsAV

2012/00233FransAV

2012/00411FysicaAV

2012/01022GeschiedenisAV

2015/00422Lichamelijke opvoedingAV

2012/01944NederlandsAV

44WiskundeAV

Leerplannen44Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Het +-teken in de kolom met het aantal lestijden betekent dat dit bijkomende uren zijn voor dit vak. Dit vak wordt ook gegeven in de basisvorming.

Voor zowel AV Biologie, AV Chemie, AV Fysica als AV Wiskunde wordt uitsluitend het leerplan uit het specifiek gedeelte gevolgd.

Specifiek gedeelte Wetenschappen

2012/009+1+1BiologieAV

2012/007+1+1ChemieAV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2018-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-009.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-002.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-010.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-009.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-007.pdf


2012/004+1+1FysicaAV

2005/044+ 1+ 1WiskundeAV

Leerplannen44Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-044.pdf


Specifieke studierichtingsportStudiegebied:

ASO 2e graad, eerste en tweede leerjaarWetenschappen-topsport

LeerplannenAantal lestijden:

321Leerjaar:

Alle leerplandoelstellingen worden gerealiseerd binnen 32 lestijden. Er zijn 12 lestijden voor topsport voorzien.

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Voor AV  Aardrijkskunde werd het leerplannummer 2016/003 door OO-2018-003 vervangen. Inhoudelijk werd er niets gewijzigd.

Basisvorming

Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2018-003AardrijkskundeAV

BiologieAV

ChemieAV

2012/003EngelsAV

2012/002FransAV

FysicaAV

2012/010GeschiedenisAV

Lichamelijke opvoedingAV

2012/019NederlandsAV

WiskundeAV

15Schooljaar 2020-2021

http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2018-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-002.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-010.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-019.pdf


LeerplannenAantal lestijden:

321Leerjaar:

Het +-teken in de kolom met het aantal lestijden betekent dat dit bijkomende uren zijn voor dit vak. Dit vak wordt ook gegeven in de basisvorming.

Voor zowel AV Biologie, AV Chemie, AV Fysica als AV Wiskunde wordt uitsluitend het leerplan uit het specifiek gedeelte gevolgd.

Het leerplan AV Lichamelijke opvoeding uit de basisvorming is geïntegreerd in het leerplan AV Sport uit het specifiek gedeelte.

Specifiek gedeelte Wetenschappen-topsport

2012/009++BiologieAV

2012/007++ChemieAV

2012/004++FysicaAV

2007/001Sport (topsport atletiek: afstandslopen)AV

2006/136Sport (topsport atletiek: explosieve nummers)AV

2007/020Sport (topsport basketbal)AV

2007/019Sport (topsport golf)AV

2007/003Sport (topsport gymnastiek)AV

2007/004Sport (topsport handbal)AV

2007/018Sport (topsport kunstschaatsen)AV

2007/005Sport (topsport ruitersport)AV

2007/135Sport (topsport schermen)AV

2007/006Sport (topsport taekwondo)AV

2007/008Sport (topsport tafeltennis)AV

2007/011Sport (topsport tennis)AV

2007/012Sport (topsport triatlon-duatlon)AV

2007/013Sport (topsport voetbal)AV

2007/014Sport (topsport volleybal)AV

2007/015Sport (topsport wielrennen)AV

2007/016Sport (topsport windsurfen)AV

2007/017Sport (topsport zeilen)AV

2005/044++WiskundeAV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-009.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-001.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-136.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-005.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-135.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-008.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-011.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-013.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-014.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-015.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-016.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-017.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-044.pdf


ASO 3e graad, eerste en tweede leerjaar

algemeen secundair onderwijsStudiegebied:

ASO 3e graad, eerste en tweede leerjaarEconomie-moderne talen

Leerplannen2121Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

2017/01211AardrijkskundeAV

2014/01422EngelsAV

2014/01533FransAV

2014/01222GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/00922NatuurwetenschappenAV

2015/01244NederlandsAV

2006/05933WiskundeAV

Leerplannen88Aantal lestijden:

321Leerjaar:

De leerlingen kunnen kiezen tussen AV Duits (keuzeletter A) en AV Spaans (keuzeletter B).

Het +-teken in de kolom met het aantal lestijden betekent dat dit bijkomende uren zijn voor dit vak. Dit vak wordt ook gegeven in de basisvorming.

Specifiek gedeelte Economie-moderne talen

2006/04122ADuitsAV

2006/04244EconomieAV

2015/030+1+1EngelsAV

2015/030+1+1FransAV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-014.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-015.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-009.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-059.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-041.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-042.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-030.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-030.pdf


2007/04522BSpaansAV

Leerplannen33Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-045.pdf


algemeen secundair onderwijsStudiegebied:

ASO 3e graad, eerste en tweede leerjaarEconomie-wetenschappen

Leerplannen2222Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

2017/02811AardrijkskundeAV

2014/00511BiologieAV

2014/00711ChemieAV

2014/01422EngelsAV

2014/01533FransAV

2014/01011FysicaAV

2014/01222GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2015/01244NederlandsAV

2006/05933WiskundeAV

Leerplannen88Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Het +-teken in de kolom met het aantal lestijden betekent dat dit bijkomende uren zijn voor dit vak. Dit vak wordt ook gegeven in de basisvorming.

Voor  AV Aardrijkskunde, AV Biologie, AV Chemie en AV Fysica worden uitsluitend de leerplannen uit het specifiek gedeelte gebruikt.

Specifiek gedeelte Economie-wetenschappen

2017/0280+ 1AardrijkskundeAV

2014/005+ 10BiologieAV

2014/007+1+1ChemieAV

2006/04244EconomieAV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-028.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-005.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-014.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-015.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-010.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-059.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-028.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-005.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-042.pdf


2014/010+1+1FysicaAV

2006/059+ 1+ 1WiskundeAV

Leerplannen22Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte

20Schooljaar 2020-2021

http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-010.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-059.pdf


algemeen secundair onderwijsStudiegebied:

ASO 3e graad, eerste en tweede leerjaarEconomie-wiskunde

Leerplannen2222Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

2017/01211AardrijkskundeAV

2014/00611BiologieAV

2014/00811ChemieAV

2014/01422EngelsAV

2014/01533FransAV

2014/01111FysicaAV

2014/01222GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2015/01244NederlandsAV

33WiskundeAV

Leerplannen88Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Het +-teken in de kolom met het aantal lestijden betekent dat dit bijkomende uren zijn voor dit vak. Dit vak wordt ook gegeven in de basisvorming.

Voor AV Wiskunde wordt uitsluitend het leerplan van het specifiek gedeelte gebruikt.

Specifiek gedeelte Economie-wiskunde

2006/04244EconomieAV

2006/060+ 4+ 4WiskundeAV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-008.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-014.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-015.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-011.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-042.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-060.pdf


Leerplannen22Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte

22Schooljaar 2020-2021



algemeen secundair onderwijsStudiegebied:

ASO 3e graad, eerste en tweede leerjaarGrieks-Latijn

Leerplannen2121Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

2017/01211AardrijkskundeAV

2014/01422EngelsAV

2014/01533FransAV

2014/01222GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/00922NatuurwetenschappenAV

2015/01244NederlandsAV

2006/05933WiskundeAV

Leerplannen88Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Grieks-Latijn

2010/03344GrieksAV

2008/02344LatijnAV

Leerplannen33Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte

23Schooljaar 2020-2021

http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-014.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-015.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-009.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-059.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2010-033.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2008-023.pdf


algemeen secundair onderwijsStudiegebied:

ASO 3e graad, eerste en tweede leerjaarGrieks-moderne talen

Leerplannen2121Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

2017/01211AardrijkskundeAV

2014/01422EngelsAV

2014/01533FransAV

2014/01222GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/00922NatuurwetenschappenAV

2015/01244NederlandsAV

2006/05933WiskundeAV

Leerplannen88Aantal lestijden:

321Leerjaar:

De leerlingen kunnen kiezen tussen AV Duits (keuzeletter A) en AV Spaans (keuzeletter B).

Het +-teken in de kolom met het aantal lestijden betekent dat dit bijkomende uren zijn voor dit vak. Dit vak wordt ook gegeven in de basisvorming.

Specifiek gedeelte Grieks-moderne talen

2006/04122ADuitsAV

2015/030+1+1EngelsAV

2015/030+1+1FransAV

2010/03344GrieksAV

2007/04522BSpaansAV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-014.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-015.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-009.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-059.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-041.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-030.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-030.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2010-033.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-045.pdf


Leerplannen33Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte

25Schooljaar 2020-2021



algemeen secundair onderwijsStudiegebied:

ASO 3e graad, eerste en tweede leerjaarGrieks-wetenschappen

Leerplannen2222Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

2017/02811AardrijkskundeAV

2014/00511BiologieAV

2014/00711ChemieAV

2014/01422EngelsAV

2014/01533FransAV

2014/01011FysicaAV

2014/01222GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2015/01244NederlandsAV

2006/05933WiskundeAV

Leerplannen88Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Het +-teken in de kolom met het aantal lestijden betekent dat dit bijkomende uren zijn voor dit vak. Dit vak wordt ook gegeven in de basisvorming.

Voor AV Aardrijkskunde, AV Biologie, AV Chemie en AV Fysica worden uitsluitend de leerplannen uit het specifiek gedeelte gebruikt.

Specifiek gedeelte Grieks-wetenschappen

2017/0280+ 1AardrijkskundeAV

2014/005+ 10BiologieAV

2014/007+1+1ChemieAV

2014/010+1+1FysicaAV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-028.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-005.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-014.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-015.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-010.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-059.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-028.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-005.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-010.pdf


2010/03344GrieksAV

2006/059+ 1+ 1WiskundeAV

Leerplannen22Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2010-033.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-059.pdf


algemeen secundair onderwijsStudiegebied:

ASO 3e graad, eerste en tweede leerjaarGrieks-wiskunde

Leerplannen2222Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

2017/01211AardrijkskundeAV

2014/00611BiologieAV

2014/00811ChemieAV

2014/01422EngelsAV

2014/01533FransAV

2014/01111FysicaAV

2014/01222GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2015/01244NederlandsAV

33WiskundeAV

Leerplannen88Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Het +-teken in de kolom met het aantal lestijden betekent dat dit bijkomende uren zijn voor dit vak. Dit vak wordt ook gegeven in de basisvorming.

Voor AV Wiskunde wordt uitsluitend het leerplan van het specifiek gedeelte gebruikt.

Specifiek gedeelte Grieks-wiskunde

2010/03344GrieksAV

2006/060+ 4+ 4WiskundeAV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-008.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-014.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-015.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-011.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2010-033.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-060.pdf


Leerplannen22Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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algemeen secundair onderwijsStudiegebied:

ASO 3e graad, eerste en tweede leerjaarHumane wetenschappen

Leerplannen2121Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

2017/01211AardrijkskundeAV

2014/01422EngelsAV

2014/01533FransAV

2014/01222GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/00922NatuurwetenschappenAV

2015/01244NederlandsAV

2006/05933WiskundeAV

Leerplannen77Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Humane wetenschappen

2006/04043CultuurwetenschappenAV

2006/04934GedragswetenschappenAV

Leerplannen44Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-014.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-015.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-009.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-059.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-040.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-049.pdf


algemeen secundair onderwijsStudiegebied:

ASO 3e graad, eerste en tweede leerjaarLatijn-moderne talen

Leerplannen2121Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

2017/01211AardrijkskundeAV

2014/01422EngelsAV

2014/01533FransAV

2014/01222GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/00922NatuurwetenschappenAV

2015/01244NederlandsAV

2006/05933WiskundeAV

Leerplannen88Aantal lestijden:

321Leerjaar:

De leerlingen kunnen kiezen tussen AV Duits (keuzeletter A) en AV Spaans (keuzeletter B).

Het +-teken in de kolom met het aantal lestijden betekent dat dit bijkomende uren zijn voor dit vak. Dit vak wordt ook gegeven in de basisvorming.

Specifiek gedeelte Latijn-moderne talen

2006/04122ADuitsAV

2015/030+1+1EngelsAV

2015/030+1+1FransAV

2008/02344LatijnAV

2007/04522BSpaansAV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-014.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-015.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-009.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-059.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-041.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-030.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-030.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2008-023.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-045.pdf


Leerplannen33Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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algemeen secundair onderwijsStudiegebied:

ASO 3e graad, eerste en tweede leerjaarLatijn-wetenschappen

Leerplannen2222Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

2017/02811AardrijkskundeAV

2014/00511BiologieAV

2014/00711ChemieAV

2014/01422EngelsAV

2014/01533FransAV

2014/01011FysicaAV

2014/01222GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2015/01244NederlandsAV

2006/05933WiskundeAV

Leerplannen88Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Het +-teken in de kolom met het aantal lestijden betekent dat dit bijkomende uren zijn voor dit vak. Dit vak wordt ook gegeven in de basisvorming.

Voor  AV Aardrijkskunde, AV Biologie, AV Chemie en AV Fysica worden uitsluitend de leerplannen uit het specifiek gedeelte gebruikt.

Specifiek gedeelte Latijn-wetenschappen

2017/0280+ 1AardrijkskundeAV

+1-BiologieAV

2014/007+1+1ChemieAV

2014/010+1+1FysicaAV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-028.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-005.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-014.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-015.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-010.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-059.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-028.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-010.pdf


2008/02344LatijnAV

2006/059+ 1+ 1WiskundeAV

Leerplannen22Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2008-023.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-059.pdf


algemeen secundair onderwijsStudiegebied:

ASO 3e graad, eerste en tweede leerjaarLatijn-wiskunde

Leerplannen2222Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

2017/01211AardrijkskundeAV

2014/00611BiologieAV

2014/00811ChemieAV

2014/01422EngelsAV

2014/01533FransAV

2014/01111FysicaAV

2014/01222GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2015/01244NederlandsAV

33WiskundeAV

Leerplannen88Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Het +-teken in de kolom met het aantal lestijden betekent dat dit bijkomende uren zijn voor dit vak. Dit vak wordt ook gegeven in de basisvorming.

Voor AV Wiskunde wordt uitsluitend het leerplan van het specifiek gedeelte gebruikt.

Specifiek gedeelte Latijn-wiskunde

2008/02344LatijnAV

2006/060+ 4+ 4WiskundeAV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-008.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-014.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-015.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-011.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2008-023.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-060.pdf


Leerplannen22Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte

36Schooljaar 2020-2021



Specifieke studierichtingsportStudiegebied:

ASO 3e graad, eerste en tweede leerjaarModerne talen-topsport

LeerplannenAantal lestijden:

321Leerjaar:

Alle leerplandoelstellingen worden gerealiseerd binnen 32 lestijden. Er zijn 12 lestijden voor topsport voorzien.

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Basisvorming

Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

2017/012AardrijkskundeAV

2014/014EngelsAV

2014/015FransAV

2014/012GeschiedenisAV

Lichamelijke opvoedingAV

2014/009NatuurwetenschappenAV

2015/012NederlandsAV

2006/059WiskundeAV

LeerplannenAantal lestijden:

321Leerjaar:

De leerlingen kunnen kiezen tussen AV Duits (keuzeletter A) en AV Spaans (keuzeletter B).

Het +-teken in de kolom met het aantal lestijden betekent dat dit bijkomende uren zijn voor dit vak. Dit vak wordt ook gegeven in de basisvorming.

Het leerplan AV Lichamelijke opvoeding uit de basisvorming is geïntegreerd in het leerplan AV Sport uit het specifiek gedeelte.

Specifiek gedeelte Moderne talen-topsport

2006/041ADuitsAV

2015/030++EngelsAV

2015/030++FransAV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-014.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-015.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-009.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-059.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-041.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-030.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-030.pdf


2007/045BSpaansAV

2007/001Sport (topsport atletiek: afstandslopen)AV

2006/136Sport (topsport atletiek: explosieve nummers)AV

2007/031Sport (topsport basketbal)AV

2007/019Sport (topsport golf)AV

2007/003Sport (topsport gymnastiek)AV

2007/004Sport (topsport handbal)AV

2007/018Sport (topsport kunstschaatsen)AV

2007/005Sport (topsport ruitersport)AV

2007/136Sport (topsport schermen)AV

2007/006Sport (topsport taekwondo)AV

2007/009Sport (topsport tafeltennis)AV

2007/011Sport (topsport tennis)AV

2007/012Sport (topsport triatlon-duatlon)AV

2007/013Sport (topsport voetbal)AV

2007/014Sport (topsport volleybal)AV

2007/015Sport (topsport wielrennen)AV

2007/016Sport (topsport windsurfen)AV

2007/017Sport (topsport zeilen)AV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-045.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-001.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-136.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-031.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-005.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-136.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-009.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-011.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-013.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-014.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-015.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-016.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-017.pdf


algemeen secundair onderwijsStudiegebied:

ASO 3e graad, eerste en tweede leerjaarModerne talen-wetenschappen

Leerplannen2222Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

2017/02811AardrijkskundeAV

2014/00511BiologieAV

2014/00711ChemieAV

2014/01422EngelsAV

2014/01533FransAV

2014/01011FysicaAV

2014/01222GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2015/01244NederlandsAV

2006/05933WiskundeAV

Leerplannen88Aantal lestijden:

321Leerjaar:

De leerlingen kunnen kiezen tussen AV Duits (keuzeletter A) en AV Spaans (keuzeletter B).

Het +-teken in de kolom met het aantal lestijden betekent dat dit bijkomende uren zijn voor dit vak. Dit vak wordt ook gegeven in de basisvorming.

Voor  AV Aardrijkskunde, AV Biologie, AV Chemie en AV Fysica worden uitsluitend de leerplannen uit het specifiek gedeelte gebruikt.

Specifiek gedeelte Moderne talen-wetenschappen

2017/0280+ 1AardrijkskundeAV

2014/005+ 10BiologieAV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-028.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-005.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-014.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-015.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-010.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-059.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-028.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-005.pdf


2014/007+1+1ChemieAV

2006/04122ADuitsAV

2015/030+1+1EngelsAV

2015/030+1+1FransAV

2014/010+1+1FysicaAV

2007/04522BSpaansAV

2006/059+ 1+ 1WiskundeAV

Leerplannen22Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-041.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-030.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-030.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-010.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-045.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-059.pdf


algemeen secundair onderwijsStudiegebied:

ASO 3e graad, eerste en tweede leerjaarModerne talen-wiskunde

Leerplannen2222Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

2017/01211AardrijkskundeAV

2014/00611BiologieAV

2014/00811ChemieAV

2014/01422EngelsAV

2014/01533FransAV

2014/01111FysicaAV

2014/01222GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2015/01244NederlandsAV

33WiskundeAV

Leerplannen88Aantal lestijden:

321Leerjaar:

De leerlingen kunnen kiezen tussen AV Duits (keuzeletter A) en AV Spaans (keuzeletter B).

Het +-teken in de kolom met het aantal lestijden betekent dat dit bijkomende uren zijn voor dit vak. Dit vak wordt ook gegeven in de basisvorming.

Voor AV Wiskunde wordt uitsluitend het leerplan van het specifiek gedeelte gebruikt.

Specifiek gedeelte Moderne talen-wiskunde

2006/04122ADuitsAV

2015/030-+1+1EngelsAV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-008.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-014.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-015.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-011.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-041.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-030.pdf


2015/030+1+1FransAV

2007/04522BSpaansAV

2006/060+ 4+4WiskundeAV

Leerplannen22Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-030.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-045.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-060.pdf


Specifieke studierichtingsportStudiegebied:

ASO 3e graad, eerste en tweede leerjaarSportwetenschappen

Leerplannen2020Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Basisvorming Sportwetenschappen

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

2017/01211AardrijkskundeAV

2014/00811ChemieAV

22EngelsAV

33FransAV

22GeschiedenisAV

2017/01522Lichamelijke opvoedingAV

44NederlandsAV

33WiskundeAV

Leerplannen109Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Het +-teken in de kolom met het aantal lestijden betekent dat dit bijkomende uren zijn voor dit vak. Dit vak wordt ook gegeven in de basisvorming.

Het leerplan AV Lichamelijke opvoeding uit de basisvorming (eerste leerjaar) is geïntegreerd in het leerplan AV /Sport/Natuurwetenschappen/ uit het specifiek gedeelte.

Specifiek gedeelte Sportwetenschappen

2017/01555/Sport/Natuurwetenschappen/AV

2006/059+ 1+ 1WiskundeAV

2017/01421/Biologie/Toegepaste biologie/AV/TV

2017/01322/Fysica/Toegepaste fysica/AV/TV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-008.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-015.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-015.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-059.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-014.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-013.pdf


Leerplannen23Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte

44Schooljaar 2020-2021



Specifieke studierichtingsportStudiegebied:

ASO 3e graad, eerste en tweede leerjaarWetenschappen-topsport

LeerplannenAantal lestijden:

321Leerjaar:

Alle leerplandoelstellingen worden gerealiseerd binnen 32 lestijden. Er zijn 12 lestijden voor topsport voorzien.

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Basisvorming

Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

2017/028AardrijkskundeAV

2014/005BiologieAV

2014/007ChemieAV

2014/014EngelsAV

2014/015FransAV

2014/010FysicaAV

2014/012GeschiedenisAV

Lichamelijke opvoedingAV

2015/012NederlandsAV

2006/059WiskundeAV

LeerplannenAantal lestijden:

321Leerjaar:

Het +-teken in de kolom met het aantal lestijden betekent dat dit bijkomende uren zijn voor dit vak. Dit vak wordt ook gegeven in de basisvorming.

Voor AV Aardrijkskunde, AV Biologie, AV Chemie en AV Fysica worden uitsluitend de leerplannen uit het specifiek gedeelte gebruikt.

Het leerplan AV Lichamelijke opvoeding uit de basisvorming is geïntegreerd in het leerplan AV Sport uit het specifiek gedeelte.

Specifiek gedeelte Wetenschappen-topsport

2017/0280+AardrijkskundeAV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-028.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-005.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-014.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-015.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-010.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-059.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-028.pdf


2014/005+0BiologieAV

2014/007++ChemieAV

2014/010++FysicaAV

2007/001Sport (topsport atletiek: afstandslopen)AV

2006/136Sport (topsport atletiek: explosieve nummers)AV

2007/031Sport (topsport basketbal)AV

2007/019Sport (topsport golf)AV

2007/003Sport (topsport gymnastiek)AV

2007/004Sport (topsport handbal)AV

2007/018Sport (topsport kunstschaatsen)AV

2007/005Sport (topsport ruitersport)AV

2007/136Sport (topsport schermen)AV

2007/006Sport (topsport taekwondo)AV

2007/009Sport (topsport tafeltennis)AV

2007/011Sport (topsport tennis)AV

2007/012Sport (topsport triatlon-duatlon)AV

2007/013Sport (topsport voetbal)AV

2007/014Sport (topsport volleybal)AV

2007/015Sport (topsport wielrennen)AV

2007/016Sport (topsport windsurfen)AV

2007/017Sport (topsport zeilen)AV

2006/059++WiskundeAV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-005.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-010.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-001.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-136.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-031.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-005.pdf
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-013.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-014.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-015.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-016.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-017.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-059.pdf


algemeen secundair onderwijsStudiegebied:

ASO 3e graad, eerste en tweede leerjaarWetenschappen-wiskunde

Leerplannen2222Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

2017/02811AardrijkskundeAV

2014/00511BiologieAV

2014/00711ChemieAV

2014/01422EngelsAV

2014/01533FransAV

2014/01011FysicaAV

2014/01222GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2015/01244NederlandsAV

33WiskundeAV

Leerplannen77Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Het +-teken in de kolom met het aantal lestijden betekent dat dit bijkomende uren zijn voor dit vak. Dit vak wordt ook gegeven in de basisvorming.

Voor  AV Aardrijkskunde, AV Biologie, AV Chemie, AV Fysica en AV Wiskunde worden uitsluitend de leerplannen uit het specifiek gedeelte gebruikt.

Specifiek gedeelte Wetenschappen-wiskunde

2017/0280+ 1AardrijkskundeAV

2014/005+ 10BiologieAV

2014/007+1+1ChemieAV

2014/010+1+1FysicaAV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-028.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-005.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-014.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-015.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-010.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-028.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-005.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-010.pdf


2006/060+ 4+ 4WiskundeAV

Leerplannen33Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-060.pdf


Specifieke studierichtingsportStudiegebied:

ASO 3e graad, eerste en tweede leerjaarWiskunde-topsport

LeerplannenAantal lestijden:

321Leerjaar:

Alle leerplandoelstellingen worden gerealiseerd binnen 32 lestijden. Er zijn 12 lestijden voor topsport voorzien.

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Basisvorming

Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

2017/012AardrijkskundeAV

2014/006BiologieAV

2014/008ChemieAV

2014/014EngelsAV

2014/015FransAV

2014/011FysicaAV

2014/012GeschiedenisAV

Lichamelijke opvoedingAV

2015/012NederlandsAV

Sport (topsport basketbal)AV

WiskundeAV

LeerplannenAantal lestijden:

321Leerjaar:

Het +-teken in de kolom met het aantal lestijden betekent dat dit bijkomende uren zijn voor dit vak. Dit vak wordt ook gegeven in de basisvorming.

Voor AV Wiskunde word uitsluitend het leerplan uit het specifiek gedeelte gebruikt.

Het leerplan AV Lichamelijke opvoeding uit de basisvorming is  geïntegreerd in het leerplan AV Sport uit het specifiek gedeelte.

Specifiek gedeelte Wiskunde-topsport
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-008.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-014.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-015.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-011.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-012.pdf


2007/001Sport (topsport atletiek: afstandslopen)AV

2006/136Sport (topsport atletiek: explosieve nummers)AV

2007/031Sport (topsport basketbal)AV

2007/019Sport (topsport golf)AV

2007/003Sport (topsport gymnastiek)AV

2007/004Sport (topsport handbal)AV

2007/018Sport (topsport kunstschaatsen)AV

2007/005Sport (topsport ruitersport)AV

2007/136Sport (topsport schermen)AV

2007/006Sport (topsport taekwondo)AV

2007/009Sport (topsport tafeltennis)AV

2007/011Sport (topsport tennis)AV

2007/012Sport (topsport triatlon-duatlon)AV

2007/013Sport (topsport voetbal)AV

2007/014Sport (topsport volleybal)AV

2007/015Sport (topsport wielrennen)AV

2007/016Sport (topsport windsurfen)AV

2007/017Sport (topsport zeilen)AV

2006/060++WiskundeAV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-001.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-136.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-031.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-005.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-136.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-009.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-011.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-013.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-014.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-015.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-016.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-017.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-060.pdf


ASO 3e graad, derde leerjaar

Specifieke studierichtingalgemeen secundair onderwijsStudiegebied:

ASO 3e graad, derde leerjaarBijzonder wetenschappelijke vorming

Leerplannen24Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Bijzonder wetenschappelijke vorming

2007/0914ChemieAV

2007/0854FysicaAV

2007/09316WiskundeAV

Leerplannen12Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair deel
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-091.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-085.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-093.pdf
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