Toelichting bij de lessentabellen voor het schooljaar 2019-2020
De lessentabellen SO (inclusief de leerplannen – dubbelklikken op het blauwe nummer) voor het volgend
schooljaar kunnen geraadpleegd worden op http://pro.g-o.be/pedagogischebegeleiding/leerplannen/leerplannen-en-lessentabellen-so
Graag lichten we hieronder de aangebrachte wijzigingen in vergelijking met de lessentabellen 2018-2019
toe.

De modernisering SO gaat op 1 september 2019 van start
De modernisering van het secundair onderwijs gaat vanaf 1 september 2019 in de eerste graad van start,
die vanaf dan anders zal worden vormgegeven. Deze modernisering vraagt een aanpassing van de rol van
de lessentabel.
Zo worden er voor het schooljaar 2019-2020 in het eerste leerjaar van de eerste graad geen unieke
lessentabellen meer aangeboden. Deze wijziging zal progressief (nl. schooljaar per schooljaar) worden
ingevoerd. Dit betekent dat het verder doorvoeren van deze wijzigingen in het tweede leerjaar van de
eerste graad pas volgend schooljaar zal gebeuren.
Voor een concrete toepassing op het profiel van de school, kunt u steeds contact opnemen met de SPOC
(aanspreekpunt) van uw scholengroep.
Meer informatie over de wijze waarop de school haar curriculum kan gaan organiseren, kan je hier op de
website van het GO! terugvinden. Voor een concrete toepassing op het profiel van jouw school, kan je
steeds contact opnemen met de SPOC (aanspreekpunt) van uw scholengroep.
Onderstaande vragen worden daar alvast beantwoord:





Wat heeft de Vlaamse overheid beslist?
Wat doen de officiële onderwijsverstrekkers met de leerplannen?
Wat doet het GO!?
Wat doet de school in samenwerking met de scholengroep en de PBD-GO!?

Indien u na het lezen van deze informatie nog vragen of onduidelijkheden heeft over deze modernisering,
dan zijn deze welkom op moderniseringso@g-o.be

GO! Navigator
In het kader van de modernisering van het secundair onderwijs heeft de PBD-GO! samen met Smartschool
een nieuwe ondersteuningstool nl. de GO! Navigator ontwikkeld.
De nieuwe eindtermen, toenemende autonomie van de school en een nog intensere samenwerking van
leerkrachten voor het realiseren van het curriculum, vragen extra ondersteuning. Precies daarom werd
deze tool ontwikkeld. Sinds maandag 27 mei hebben alle scholen via Smartschool toegang gekregen. In dit
filmpje wordt verder uit de doeken gedaan op welke manier de Navigator jou van dienst kan zijn.
Met vragen over de GO! Navigator kan je terecht bij navigator@g-o.be. Contacteer je Smartschoolbeheerder voor toegang.
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Informatie over de leerplannen gekoppeld aan de lessentabellen
In januari werden de nieuwe leerplannen (voor het schooljaar 2019-2020) ter advisering aan de inspectie
voorgelegd. Deze leerplannen werden (op enkele uitzonderingen na) gezamenlijk met de andere officiële
onderwijsverstrekkers nl. OVSG en POV ingediend. Deze leerplannen kunnen aan de volgende nummering
worden herkend: OO-2019-XXX. De leerplannen die enkel door het GO! werden ontwikkeld, kregen de
nummers 2019/001, 2019/002, 2019/003 … toegekend.
In december 2018 werden de lessentabellen voor het schooljaar 2019-2020 zonder koppeling aan de
leerplannen gepubliceerd. In het voorjaar 2019 (nadat de nieuwe leerplannen bij de inspectie zijn
ingediend), werden deze leerplannen in ontwerpversie (via het overzicht nieuwe leerplannen schooljaar
2019-2020) ter beschikking gesteld. In het begin van de maand juni werden de definitieve leerplannen
gekoppeld aan de lessentabellen. Vanaf dat moment waren de volledige lessentabellen voor het schooljaar
2019-2020 te raadplegen. Op de pagina van leerplannen en lessentabellen secundair onderwijs graag
scrollen naar documenten. Vervolgens de juiste onderwijsvorm (BSO, KSO, ASO kiezen en klikken op het
blauwe leerplannummer.
Concreet houdt dit in dat alle leerplannen (en dus niet enkel de nieuwe) sinds begin juni via de
lessentabellen kunnen worden gedownload. Het overzicht nieuwe leerplannen 2019-2020 (met reden van
ontwikkeling) zal het hele schooljaar 2019-2020 nog beschikbaar zijn.

Eerste graad
Zoals hierboven aangegeven zullen vanaf het schooljaar 2019-2020 in het eerste leerjaar van de eerste
graad A- en B-stroom geen unieke lessentabellen meer worden aangeboden. Deze wijziging zal progressief
(nl. schooljaar per schooljaar) worden ingevoerd. Concreet betekent dit dat het verder doorvoeren van
deze wijzigingen in het tweede leerjaar van de eerste graad pas volgend schooljaar zal gebeuren.
Actief burgerschap
In ons PPGO gaan we verder dan actief pluralisme en zetten we een duidelijke stap in het sterken van al
onze leerlingen en personeelsleden in actief burgerschap, als een logisch gevolg van de grondwettelijke
opdracht van het GO! tot het inrichten van neutraal onderwijs. Burgerschapscompetenties maken nu ook
deel uit van de nieuwe verplicht te behalen eindtermen.
Het GO! adviseert daarom voor een zichtbare implementatie van actief burgerschap in het
schoolcurriculum gebaseerd op de schoolspecifieke situatie in de vorm van een vak actief burgerschap van
minstens 1 lestijd.
Meer informatie over actief burgerschap in het GO! kan je hier terugvinden. Voor concrete vragen
hieromtrent kan je bij leerlijnburgerschap@g-o.be terecht.

Tweede graad
Studiegebied Handel
 Doorvoering (tweede leerjaar) voor de studierichting Kantoor (BSO).
 Doorvoering (tweede leerjaar) voor de studierichting Verkoop (BSO).

Derde graad
Studiegebied Personenzorg
 Nieuwe lessentabel (derde leerjaar) voor de studierichting Kinderzorg (BSO).
 Nieuwe lessentabel (derde leerjaar) voor de studierichting Organisatie-assistentie (BSO).
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 Nieuwe lessentabel (derde leerjaar) voor de studierichting Thuis- en
bejaardenzorg/zorgkundige (BSO).
Over bedrijfsbeheer en toegepaste economie
De Vlaamse regering heeft beslist dat het vanaf 1 september 2018 niet langer nodig is dat startende
ondernemers in Vlaanderen een attest van bedrijfsbeheer moeten voorleggen. Vermits bedrijfsbeheer
onder de vorm van toegepaste economie voor sommige studierichtingen vandaag als verplicht vak
voorkomt, heeft dit gevolgen voor de lessentabellen. Er werd beslist om de schrapping progressief door te
voeren, namelijk voor het schooljaar 2018-2019 (ingang per 1 september 2018) in het eerste leerjaar van
de derde graad en het voor het schooljaar 2019-2020 (ingang per 1 september 2019) in het tweede leerjaar
van de derde graad en dit voor de onderstaande studierichtingen binnen de derde graad:







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

Meer informatie hierover is op de virtuele klassen terug te vinden.
Voor bijkomende informatie over deze toelichting:
Cel curriculum
tel.: 02 790 96 26
e-mail: nele.mannaert@g-o.be
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