ALGEMENE VORMING in de eerste graad
COGNITIEVE niveaus

Doel?
1AL (1A Algemeen)
Je bereikt minimaal de
basisgeletterdheid en alle
basisdoelen uit de leerplannen.

Profiel?
1AL (1A Algemeen)

1AC (1A Accent)
Je bereikt de basisgeletterdheid,
alle basis- en de meeste
verdiepingsdoelen uit de
leerplannen.

1AC(1A Accent)

1AX (1A Extra)
Je bereikt de basisgeletterdheid,
alle basis-en verdiepingsdoelen uit
de leerplannen. Daarnaast zal de
leerkracht verder uitdiepen.

1AX (1A Extra)

Je had het soms moeilijk met
bepaalde leerstofonderdelen uit
het basisonderwijs.

Je hebt het basisonderwijs
probleemloos doorlopen.

Je behaalde uitstekende resultaten
in het zesde leerjaar.

Memoriseren lukt je wel, maar
alleen door veel te herhalen.

Je kan goed memoriseren.

Memoriseren lukt snel.

Je denkt graag praktisch en je
maakt theorie graag concreet.

Met hulp en tijd begrijp je ook
complexe handelingen en
theoretische uitleg.

Je bent sterk in abstract denken en
je begrijpt snel complexe
handelingen.

’s Avonds maak je liever
opdrachten dan theorie studeren.

Je kan en wil elke avond de nodige
tijd aan je studie besteden.

Je bent bereid om je elke avond
extra te verdiepen in je studie.

Je kan goed de hulp van
leerkrachten en je ouders
gebruiken om de leerstof te
verwerken.

Na de uitleg van de leerkracht, kun
je de leerstof zelfstandig
verwerken.

Je hebt tijd nodig om de basis te
verwerven.

Je slaagt er vlot de leerstof te
verwerven. Een accent mag.

Je hebt nood aan een extra
uitdaging.

Je hebt nood aan heel wat
afwisseling in de les.

Je kan de aandacht behouden in
een les.

Je bent aandachtig in de les en je
wil meer weten dan wat verteld
wordt.

Wat in de tweede graad?
1AL (1A Algemeen)
Je wil je voorbereiden op een
arbeidsmarktgerichte richting of
een richting met de dubbele
finaliteit in de tweede graad.

1AC (1A Accent)
Je wil je voorbereiden op een
doorstroomrichting in de tweede
graad.

Je kan zelfstandig werken en
studeren, het schoolwerk
organiseren.

1AX (1A Extra)
Je wil je voorbereiden op een
doorstroomrichting in de tweede
graad.

