
STUDIEAANBOD
1STE GRAAD
A-STROOM 
MODERNE AMBITIE / KLASSIEKE AMBITIE

B-STROOM 
STEM TECHNIEK / MAATSCHAPPIJ & WELZIJN

EEN BETROUWBARE EN VEILIGE 
HAVEN VOOR AL WIE MET VEEL 
AMBITIE DAG NA DAG WIL LEREN.   leonardocollegedenderleeuw

leonardocollege.be



Lessentabel 1A

ALGEMENE VORMING 
27 uren
ENGELS 1
FRANS 3

GESCHIEDENIS 1

GODSDIENST 2
L.O. 2
MENS & SAMENLEVING  2
NEDERLANDS 4 
WISKUNDE 4 
MUZIEK 1
BEELD 1
TECHNIEK 2
NATUURWETENSCHAPPEN 2
AARDRIJKSKUNDE 2

MODERNE AMBITIE
5 uren

verkenning van … – 2 uren

 STEM  
WET. ECONOMIE STEM 

TECHN. 

+

ambitie op maat – 3 uren

FRANS (1)
WISKUNDE (1)

NEDERLANDS (1)

KLASSIEKE AMBITIE
5 uren

verkenning van … – 1 uur

STEM  
WET. ECONOMIE 

+

ambitie op maat – 4 uren

KLASSIEKE TALEN (4)

of+

Lessentabel 2A

+

ALGEMENE VORMING 
25 uren
ENGELS 2
FRANS 3
GESCHIEDENIS 2
GODSDIENST 2
L.O. 2
NEDERLANDS 4
WISKUNDE 4
MUZIEK 1
BEELD 1
TECHNIEK 2
NATUURWETENSCHAPPEN 1
AARDRIJKSKUNDE 1

BASISOPTIE
5 uren

KLASSIEKE 
TALEN

STEM  
WETEN-

SCHAPPEN

ECONOMIE &
ORGANISATIE

MODERNE 
TALEN

WETEN-
SCHAPPEN

STEM
TECHNIEK

GEEF KLEUR 
AAN JE AMBITIE
Vanaf nu begin je echt te bouwen aan je 
toekomst. De komende jaren leg je - samen met 
je medeleerlingen en leerkrachten - de basis voor 
je verdere loopbaan. Waar ben jij goed in? Wat 
zijn jouw ambities? En welke richting sluit daar 
het best bij aan? 

Met deze folder willen we jou helpen om de juiste keuzes 
te maken. Als jij je hierin herkent, dan is die richting 
beslist iets voor jou! 

A-STROOM / 1A & 2A

Wat leer je bij ons?
Onze leerkrachten helpen je omgaan met nieuwe afspraken en regels. 
Bovendien leren ze je hoe je het best kan studeren. Geen overbodige luxe met 
de verscheidenheid aan vakken en vakleraren. Je leert ook dat je zelf verant-
woordelijk bent voor je eigen leerproces. Maar je ondervindt ook dat er veel 
aandacht is voor onthaal, zorg, remediëring, verdieping en uitbreiding. Samen 
met de leerkrachten leer je leren, kiezen en leven!

KIES VOOR MEER. STAP IN ONS 
LEONARDO-TRAJECT! 

Dit is voor jongeren die nog 
een stapje verder willen gaan. 
Via allerlei projecten kunnen zij 
meer halen uit taal, wetenschap, 
economie, wiskunde, sport, 
cultuur, milieu. 

WELKE AMBITIES JE OOK KOESTERT,  
BOEIEND WORDT HET ZEKER!

Leonardo College = studie- en taalreizen • 
Leonardo-traject • moderne infrastructuur • jezelf 
zijn • sportdagen en interscholencompetities 
• leerlingenmagazine ‘iksofoon’ • skireizen 
en bergkampen • vriendschap • individuele 
studiebegeleiding • muziek, toneel en poëzie 
• themadagen en projectweken • ruimte voor 
jouw talent • shows en events • deelname aan 
olympiades • schitterende sportfaciliteiten • 
fun • dynamische lesmethodes • teamwork • 
leerlingenparlement • solidariteit

Doelstellingen  
van de 1ste graad

Wat onwennig om nu al na te denken over je 
toekomst en je ambities? Geen nood, de 1ste graad 
vervult vooral een brugfunctie. We helpen jou 
stap voor stap jezelf te ontdekken en je talenten 
te ontwikkelen. 

Dit mag je verwachten in de 1ste graad:
• je leert leren in een stimulerende omgeving met geva-

rieerde werkvormen

• je krijgt een verscheidenheid aan vakken en vakleraren

• we begeleiden je optimaal in je groei van kind naar puber

• we bieden je de nodige structuur en houvast met 
duidelijke afspraken 

• je kan je sociale vaardigheden en verantwoordelijk-
heidszin ontwikkelen

• je leert wat gezond leven betekent

• je leert ieders eigenheid te respecteren

Wat zijn je 
keuzemogelijkheden?

In 1A kan je kiezen uit:
• Moderne Ambitie

• Klassieke Ambitie

In het 1B kan je terecht als je bepaalde vaardigheden uit 
de basisschool nog niet helemaal onder de knie hebt. 

• je kan het getuigschrift van de basisschool alsnog 
behalen 

• het pad wordt geëffend voor 2B

• de overstap naar 1A blijft tot de mogelijkheden 
behoren

DIFFERENTIATIE  
(verdieping en/of remediëring)

2 uren  

WISKUNDE (1)
FRANS (1)

TECHNIEK (1)
STEM (1)

leonardocollege.be



B-STROOM / 1B & 2B

Wat leer je bij ons?
Onze leerkrachten luisteren naar jou, observeren en begeleiden je individueel 
naar kennis, tempo en interesse. Je werkt in een kleine groep en maakt oefe-
ningen naar eigen mogelijkheden. Je leert geleidelijk aan zelfstandig werken 
en probleemoplossend denken. Succes ervaren is de boodschap! Onze leer-
krachten geven themalessen, vanuit je ervaringswereld. Zo zie je de samen-
hang van de verschillende vakken want in het dagelijks leven is alles ook niet in 
vakjes opgesplitst. Er wordt praktisch gericht en creatief gewerkt.

Wat is de volgende stap?
1A of 2B

Toelatingsvoorwaarden 
Je hebt het basisonderwijs beëin-
digd zonder getuigschrift. Het basis -
onderwijs niet beëindigd maar op 
basis van leeftijd de overstap maken.

Lessentabel 1B

ALGEMENE VORMING 
27 uren
GODSDIENST 2
L.O. 2

MAVO 3

ENGELS 2
FRANS 2
NEDERLANDS 4
WISKUNDE 4
MUZIEK 0
BEELD 2
TECHNIEK 4
WETENSCHAPPEN 2

AMBITIE OP MAAT
5 uren

 TECHNIEK
(2)

NEDERLANDS 
(2)

COACHING
(1)

+

Lessentabel 2B

ALGEMENE VORMING 
20 uren
GODSDIENST 2
L.O. 2

MAVO 2

ENGELS 1
FRANS 1
NEDERLANDS 3
WISKUNDE 3
MUZIEK 2
BEELD 0
TECHNIEK 2
WETENSCHAPPEN 2

+

BASISOPTIES 
10 uren

KEUZE 1 KEUZE 2

STEM TECHNIEK (10) MAATSCHAPPIJ & WELZIJN (10)
(Voeding - Lifestyle - Lichaamszorg)

 

DIFFERENTIATIE
2 uren

ICT (1) NEDERLANDS (1)

Leonardo College
Middenstraat 10 & Nieuwstraat 1 
9470 Denderleeuw
tel. 053 66 60 29 
info@leonardocollege.be   leonardocollegedenderleeuw

leonardocollege.be


