
LESSENTABELLEN

Tweede en derde graadGraad:

Kunstsecundair onderwijsOnderwijsvorm:



KSO 2e graad, eerste en tweede leerjaar

Specifieke studierichtingbeeldende kunstenStudiegebied:

KSO 2e graad, eerste en tweede leerjaarArtistieke opleiding

Leerplannen1818Aantal 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 2016/003 door OO-2018-003 vervangen. Inhoudelijk werd er niets gewijzigd.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2018-00311AardrijkskundeAV

2012/02422EngelsAV

2012/02522FransAV

2012/02311GeschiedenisAV

2015/00422Lichamelijke opvoedingAV

2015/00811NatuurwetenschappenAV

2012/01944NederlandsAV

2007/03833WiskundeAV

Leerplannen1818Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Artistieke opleiding

2001/09288Beeldende vormingKV

2006/03011KunstinitiatieKV

2001/09344Toegepaste beeldende vormingKV

2001/08955WaarnemingstekenenKV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2018-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-024.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-025.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-023.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-008.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-038.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2001-092.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-030.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2001-093.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2001-089.pdf


Specifieke studierichtingbeeldende kunstenStudiegebied:

KSO 2e graad, eerste en tweede leerjaarAudiovisuele vorming

Leerplannen1818Aantal 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

2012/02422EngelsAV

2012/02522FransAV

2013/01022GeschiedenisAV

2015/00422Lichamelijke opvoedingAV

--NatuurwetenschappenAV

2012/01944NederlandsAV

2007/03833WiskundeAV

Leerplannen1616Aantal 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.

Specifiek gedeelte Audiovisuele vorming

2015/00611ChemieAV

2015/00711FysicaAV

2007/038+ 1+ 1WiskundeAV

2017/00866Audiovisuele vormingKV

2017/00844Beeldende vormingKV

2006/03011KunstinitiatieKV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2018-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-024.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-025.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2013-010.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/2007-038.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-038.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-008.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-008.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-030.pdf


2017/00822WaarnemingstekenenKV

Leerplannen22Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-008.pdf


Specifieke studierichtingbeeldende kunstenStudiegebied:

KSO 2e graad, eerste en tweede leerjaarBeeldende en architecturale kunsten

Leerplannen1818Aantal 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

2012/02422EngelsAV

2012/02522FransAV

2012/02311GeschiedenisAV

2015/00422Lichamelijke opvoedingAV

2015/00811NatuurwetenschappenAV

2012/01944NederlandsAV

2007/03833WiskundeAV

Leerplannen1616Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Beeldende en architecturale kunsten

2001/0901010Beeldende vorming/architecturale vormingKV

2006/03011KunstinitiatieKV

2001/08955WaarnemingstekenenKV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2018-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-024.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-025.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-023.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-008.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-038.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2001-090.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-030.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2001-089.pdf


Leerplannen22Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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Specifieke studierichtingbeeldende kunstenStudiegebied:

KSO 2e graad, eerste en tweede leerjaarBeeldende en architecturale vorming

Leerplannen1818Aantal 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 2016/003 door OO-2018-003 vervangen. Inhoudelijk werd er niets gewijzigd.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2018-00311AardrijkskundeAV

2012/02422EngelsAV

2012/02522FransAV

2013/01022GeschiedenisAV

2015/00422Lichamelijke opvoedingAV

--NatuurwetenschappenAV

2012/01944NederlandsAV

2007/03833WiskundeAV

Leerplannen1515Aantal 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.

Specifiek gedeelte Beeldende en architecturale vorming

2015/00611ChemieAV

2015/00711FysicaAV

2007/038+ 1+ 1WiskundeAV

2001/09166Beeldende vorming/architecturale vormingKV

2006/03011KunstinitiatieKV

2001/08955WaarnemingstekenenKV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2018-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-024.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-025.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2013-010.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/2007-038.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-038.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2001-091.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-030.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2001-089.pdf


Leerplannen33Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte

8Schooljaar 2020-2021



Specifieke studierichtingpodiumkunstenStudiegebied:

KSO 2e graad, eerste en tweede leerjaarDans

Leerplannen1818Aantal 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.

De eindtermen van het vak AV Lichamelijke opvoeding worden mee gerealiseerd in het vak KV Klassieke dans/hedendaagse dans.

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

2012/02422EngelsAV

2012/02522FransAV

2013/01022GeschiedenisAV

2015/04311Lichamelijke opvoedingAV

2015/00811NatuurwetenschappenAV

2012/01944NederlandsAV

2007/03833WiskundeAV

Leerplannen1515Aantal 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.

Specifiek gedeelte Dans

2014/00311Algemene muziekleerKV

2015/0431313Klassieke dans/hedendaagse dansKV

2006/03011KunstinitiatieKV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2018-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-024.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-025.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2013-010.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-043.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-008.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-038.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-043.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-030.pdf


Leerplannen33Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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Specifieke studierichtingpodiumkunstenStudiegebied:

KSO 2e graad, eerste en tweede leerjaarMuziek

Leerplannen1919Aantal 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

2012/02422EngelsAV

2012/02522FransAV

2013/01022GeschiedenisAV

2015/00422Lichamelijke opvoedingAV

2015/00811NatuurwetenschappenAV

2012/01944NederlandsAV

2007/03833WiskundeAV

Leerplannen1111Aantal 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 het leerplan KV Instrument deel combo (keuzeletter B)
Voor het leerplan KV Instrument deel houtblazers (keuzeletter C)
Voor het leerplan KV Instrument deel koperblazers (keuzeletter D)
Voor het leerplan KV Instrument deel stem (zang (keuzeletter E)
Voor het leerplan KV Instrument deel strijkers  (keuzeletter F)

Voor het leerplan KV Instrument alle overige instrumenten  (keuzeletter A)

Specifiek gedeelte Muziek

11Schooljaar 2020-2021

http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2018-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-024.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-025.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2013-010.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-008.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-038.pdf


2014/00455Algemene muziekleerKV

2015/02522CInstrumentKV

2016/00922E

2016/00822F

2014/04322B

2015/02622D

9720822A

9706311KoorzangKV

2003/01611MuziekestheticaKV

2015/02311MuziektheorieKV

2015/02411SamenspelKV

Leerplannen66Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-025.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2016-009.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2016-008.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-043.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-026.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/97208.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/97063.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2003-016.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-023.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-024.pdf


Specifieke studierichtingpodiumkunstenStudiegebied:

KSO 2e graad, eerste en tweede leerjaarWoordkunst-drama

Leerplannen1919Aantal 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

2012/02422EngelsAV

2012/02522FransAV

2013/01022GeschiedenisAV

2015/00422Lichamelijke opvoedingAV

2015/00811NatuurwetenschappenAV

2012/01944NederlandsAV

2007/03833WiskundeAV

Leerplannen1111Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Woordkunst-drama

2014/00311Algemene muziekleerKV

2002/05744Algemene verbale vormingKV

2002/0580,50,5Creatief musicerenKV

2004/02022Hedendaagse dansKV

9706311KoorzangKV

2006/03011KunstinitiatieKV

2003/01711MuziekestheticaKV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2018-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-024.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-025.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2013-010.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-008.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-038.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-057.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-058.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2004-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/97063.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-030.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2003-017.pdf


2002/0590,50,5ZangKV

Leerplannen66Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-059.pdf


KSO 3e graad, eerste en tweede leerjaar

Specifieke studierichtingbeeldende kunstenStudiegebied:

KSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarArchitecturale en binnenhuiskunst

Leerplannen1616Aantal 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.

De school kan de keuze tussen
optie A (aparte vakken) nl. AV Aardrijkskunde (1/1 lt/week) en AV Natuurwetenschappen (0/1 lt/w of 1/0 lt/w)
OF
optie B (de geïntegreerde versie) nl. AV/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/ (1/1 lt/w) maken.

Beide opties omvatten AV Aardrijkskunde en AV Natuurwetenschappen).

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00411B/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/AV

OO-2017-00610A/Natuurwetenschappen/biologie/AV

OO-2017-00711AAardrijkskundeAV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/02222GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

2005/06922WiskundeAV

Leerplannen1818Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Architecturale en binnenhuiskunst

2002/21822KunstgeschiedenisAV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-022.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-069.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-218.pdf


2006/0891616Binnenhuiskunst/architectuurtekenen/bouwkunstKV

Leerplannen22Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-089.pdf


Specifieke studierichtingbeeldende kunstenStudiegebied:

KSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarArchitecturale vorming

Leerplannen1616/17Aantal 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.

De school kan de keuze tussen enerzijds optie A nl. AV Aardrijkskunde en AV Natuurwetenschappen of anderzijds optie B nl. AV/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen maken.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00411B/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/AV

OO-2017-00601A/Natuurwetenschappen/biologie/AV

OO-2017-00711AAardrijkskundeAV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/02222GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

22WiskundeAV

Leerplannen1818Aantal 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 Wiskunde uit de basisvorming van het eerste leerjaar is geïntegreerd in het leerplan AV Wiskunde uit het specifiek gedeelte.

Specifiek gedeelte Architecturale vorming

2007/05711ChemieAV

2014/02611FysicaAV

2002/21822KunstgeschiedenisAV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-022.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-057.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-026.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-218.pdf


2005/071+ 4+ 4WiskundeAV

2002/21988Architecturale vormingKV

97371 (H)22WaarnemingstekenenKV

Leerplannen21/2Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-071.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-219.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/97371(H).pdf


Specifieke studierichtingbeeldende kunstenStudiegebied:

KSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarArtistieke opleiding

Leerplannen1315Aantal 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

11/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/AV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/01811GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

2005/06922WiskundeAV

Leerplannen2321Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Artistieke opleiding

2002/21821KunstgeschiedenisAV

2000/07688Beeldende vormingKV

2000/07688KunstambachtenKV

54WaarnemingstekenenKV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-069.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-218.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2000-076.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2000-076.pdf


Specifieke studierichtingbeeldende kunstenStudiegebied:

KSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarAudiovisuele vorming

Leerplannen1616/17Aantal 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.

De school kan de keuze tussen enerzijds optie A nl. AV Aardrijkskunde en AV Natuurwetenschappen of anderzijds optie B nl. AV/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen maken.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00411B/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/AV

OO-2017-00601A/Natuurwetenschappen/biologie/AV

OO-2017-00711AAardrijkskundeAV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/02222GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

22WiskundeAV

Leerplannen1818Aantal 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.

Specifiek gedeelte Audiovisuele vorming

2007/05711ChemieAV

2014/02611FysicaAV

2002/21822KunstgeschiedenisAV

2005/070+ 2+ 2WiskundeAV

2017/0111010Audiovisuele vormingKV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-022.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-057.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-026.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-218.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-070.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-011.pdf


2017/01122Beeldende vormingKV

Leerplannen21/2Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-011.pdf


Specifieke studierichtingbeeldende kunstenStudiegebied:

KSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarBeeldende vorming

Leerplannen1616/17Aantal 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.

De school kan de keuze tussen enerzijds optie A nl. AV Aardrijkskunde en AV Natuurwetenschappen of anderzijds optie B nl. AV/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen maken.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00411B/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/AV

OO-2017-00601A/Natuurwetenschappen/biologie/AV

OO-2017-00711AAardrijkskundeAV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/02222GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

22WiskundeAV

Leerplannen1818Aantal 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.

Specifiek gedeelte Beeldende vorming

2007/05711ChemieAV

2014/02611FysicaAV

2002/21822KunstgeschiedenisAV

2005/070+ 2+ 2WiskundeAV

2002/22288Beeldende vormingKV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-022.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-057.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-026.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-218.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-070.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-222.pdf


2002/22344WaarnemingstekenenKV

Leerplannen21/2Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte

23Schooljaar 2020-2021

http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-223.pdf


Specifieke studierichtingpodiumkunstenStudiegebied:

KSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarDans

Leerplannen1414 of 15Aantal 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.

De school kan de keuze tussen enerzijds optie A nl. AV Aardrijkskunde en AV Natuurwetenschappen of anderzijds optie B nl. AV/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen maken.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00411B/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/AV

OO-2017-00601A/Natuurwetenschappen/biologie/AV

OO-2017-00711AAardrijkskundeAV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/01811GeschiedenisAV

2015/04411Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

2005/06922WiskundeAV

Leerplannen1515Aantal 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.

Specifiek gedeelte Dans

2006/00211KunstgeschiedenisAV

2015/0441313Klassieke dans/hedendaagse dansKV

2006/09011MuziekestheticaKV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-044.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-069.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-002.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-044.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-090.pdf


Leerplannen76 of 7Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte

25Schooljaar 2020-2021



Specifieke studierichtingpodiumkunstenStudiegebied:

KSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarMuziek

Leerplannen1616Aantal 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.

De school kan de keuze tussen
optie A (aparte vakken) nl. AV Aardrijkskunde (1/1 lt/week) en AV Natuurwetenschappen (0/1 lt/w of 1/0 lt/w)
OF
optie B (de geïntegreerde versie) nl. AV/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/ (1/1 lt/w) maken.

Beide opties omvatten AV Aardrijkskunde en AV Natuurwetenschappen).

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00411B/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/AV

OO-2017-00610A/Natuurwetenschappen/biologie/AV

OO-2017-00711AAardrijkskundeAV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/02222GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

2005/06922WiskundeAV

26Schooljaar 2020-2021

http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-022.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-069.pdf


Leerplannen1414Aantal 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.

De leeringen maken de keuze tussen AV Duits (keuzeletter A), AV Italiaans (keuzeletter B), AV Russisch (keuzeletter C) en AV Spaans (keuzeletter D),  in zoverre de school deze keuze
aanbiedt.

KV Instrument (deel combo)  = A
KV Instrument (deel houtblazers) = B
KV Instrument (deel koperblazers) = E
KV Instrument (deel stem - zang) = F
KV Instrument (deel strijkers)= G

Specifiek gedeelte Muziek

9617822ADuitsAV

2014/02611FysicaAV

9403822BItaliaansAV

2006/00211KunstgeschiedenisAV

9302922CRussischAV

D/1984/4244/2122DSpaansAV

2014/02333Algemene muziekleerKV

2016/01722FInstrumentKV

2014/02422A

2015/03322B

2015/03422E

2016/01822G

9706511KoorzangKV

2004/08811MuziekestheticaKV

2015/03111MuziektheorieKV

2015/03222SamenspelKV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/96178.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-026.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/94038.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-002.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/93029.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/D_1984_4244_21.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-023.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2016-017.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-024.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-033.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-034.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2016-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/97065.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2004-088.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-031.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-032.pdf


Leerplannen66Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte

28Schooljaar 2020-2021



Specifieke studierichtingbeeldende kunstenStudiegebied:

KSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarToegepaste beeldende kunst

Leerplannen1616Aantal 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.

De school kan de keuze tussen
optie A (aparte vakken) nl. AV Aardrijkskunde (1/1 lt/week) en AV Natuurwetenschappen (0/1 lt/w of 1/0 lt/w)
OF
optie B (de geïntegreerde versie) nl. AV/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/ (1/1 lt/w) maken.

Beide opties omvatten AV Aardrijkskunde en AV Natuurwetenschappen).

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00411B/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/AV

OO-2017-00610A/Natuurwetenschappen/biologie/AV

OO-2017-00711AAardrijkskundeAV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/02222GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

2005/06922WiskundeAV

Leerplannen1818Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Toegepaste beeldende kunst

2002/21822KunstgeschiedenisAV

2002/2241212Toegepaste beeldende vormingKV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-022.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-069.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-218.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-224.pdf


2002/22344WaarnemingstekenenKV

Leerplannen22Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-223.pdf


Specifieke studierichtingbeeldende kunstenStudiegebied:

KSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarVrije beeldende kunst

Leerplannen1616Aantal 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.

De school kan de keuze tussen
optie A (aparte vakken) nl. AV Aardrijkskunde (1/1 lt/week) en AV Natuurwetenschappen (0/1 lt/w of 1/0 lt/w)
OF
optie B (de geïntegreerde versie) nl. AV/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/ (1/1 lt/w) maken.

Beide opties omvatten AV Aardrijkskunde en AV Natuurwetenschappen).

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00411B/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/AV

OO-2017-00610A/Natuurwetenschappen/biologie/AV

OO-2017-00711AAardrijkskundeAV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/02222GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

2005/06922WiskundeAV

Leerplannen1818Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Vrije beeldende kunst

2002/21822KunstgeschiedenisAV

2002/2251212Vrije beeldende vormingKV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-022.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-069.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-218.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-225.pdf


2002/22344WaarnemingstekenenKV

Leerplannen22Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte

32Schooljaar 2020-2021

http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-223.pdf


Specifieke studierichtingpodiumkunstenStudiegebied:

KSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarWoordkunst-drama

Leerplannen1616Aantal 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.

De school kan de keuze tussen
optie A (aparte vakken) nl. AV Aardrijkskunde (1/1 lt/week) en AV Natuurwetenschappen (0/1 lt/w of 1/0 lt/w)
OF
optie B (de geïntegreerde versie) nl. AV/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/ (1/1 lt/w) maken.

Beide opties omvatten AV Aardrijkskunde en AV Natuurwetenschappen).

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00411B/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/AV

OO-2017-00610A/Natuurwetenschappen/biologie/AV

OO-2017-00711AAardrijkskundeAV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/02222GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

2005/06922WiskundeAV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-022.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-069.pdf


Leerplannen1414Aantal 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.

De leerlingen maken de keuze tussen AV Duits (keuzeletter A), AV Italiaans (keuzeletter B), AV Russisch (keuzeletter C) en AV Spaans (keuzeletter D) in zoverre de school deze keuze
aanbiedt.

Specifiek gedeelte Woordkunst-drama

9617822ADuitsAV

9403822BItaliaansAV

2006/00211KunstgeschiedenisAV

9302922CRussischAV

D/1984/4244/2122DSpaansAV

2014/02511Algemene muziekleerKV

970580,50,5Creatief musicerenKV

2004/07822Hedendaagse dansKV

9706511KoorzangKV

2004/09011MuziekestheticaKV

9404633ToneelKV

9404722Voordracht en welsprekendheidKV

973830,50,5ZangKV

Leerplannen66Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/96178.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/94038.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-002.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/93029.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/D_1984_4244_21.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-025.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/97058.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2004-078.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/97065.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2004-090.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/94046.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/94047.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/97383.pdf


KSO 3e graad, derde leerjaar

Specifieke studierichtingbeeldende kunstenStudiegebied:

KSO 3e graad, derde leerjaarBijzondere beeldende vorming

Leerplannen26Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Bijzondere beeldende vorming

2006/0862KunstgeschiedenisAV

2005/02810Beeldende vormingKV

2005/0292Toegepaste beeldende vormingKV

2004/2734Vrije beeldende vormingKV

2005/0308WaarnemingstekenenKV

Leerplannen6Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Opmerking: er moeten decretaal minstens 28 lestijden worden ingericht.

Complementair gedeelte Bijzondere beeldende vorming
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-086.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-028.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-029.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2004-273.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-030.pdf


Specifieke studierichtingpodiumkunstenStudiegebied:

KSO 3e graad, derde leerjaarBijzondere muzikale vorming

Leerplannen24Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Bijzondere muzikale vorming

972002KunstgeschiedenisAV

2004/2518Algemene muziekleerKV

2004/2582Hedendaagse dansKV

970792InstrumentKV

970752KoorzangKV

970912MuziekestheticaKV

970892MuziektheorieKV

2005/0312SamenspelKV

973842ZangKV

Leerplannen4 of 8Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte Bijzondere muzikale vorming
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http://pro.g-o.be/blog/documents/97200.pdf
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2010/05227Klassieke dans/hedendaagse dansKV

2010/0521ZangKV
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2010/0532Algemene verbale vormingKV

2010/0604Hedendaagse dansKV

2010/05314ToneelKV

2010/0537Voordracht en welsprekendheidKV

2010/0601Zang (stemvorming)KV
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