VOORWOORD
Beste leerling
Je staat op het punt je eerste stappen te zetten in het secundair onderwijs. Graag
stellen wij je in deze brochure het studieaanbod van de 1ste graad voor in onze scholen,
het Sint-Franciscusinstituut en Stella Matutina.
In het 1ste jaar heb je de keuze tussen het 1ste leerjaar A of het 1ste leerjaar B.
Heb je het getuigschrift lager onderwijs behaald, dan start je in 1A. Heb je nog nood
aan herhaling om je getuigschrift te behalen, dan kan dit in 1B.
Het verschil tussen 1A en 1B ontdek je op de volgende bladzijden.
In onze beide scholen heb je verschillende mogelijkheden om jouw talenten te
ontdekken.
Graag gunnen we je ook al een blik op het studieaanbod in het 2de jaar.
Ben je op zoek naar een school waar jij als leerling centraal staat en waar er aandacht
is voor jouw leer- en leefmogelijkheden? Dan kan je zeker op één van onze scholen
terecht.
We kijken ernaar uit om je te verwelkomen.
Directie en personeel Sint-Franciscusinstituut en Stella Matutina

Algemene vorming
Keuze

1ste LEERJAAR A

1A - LESSENTABEL
Aardrĳkskunde

2u

Beeld en muziek

2u

Engels

1u

Frans

3u

Geschiedenis

1u

Godsdienst

2u

Lichamelĳke opvoeding

2u

Mens en samenleving

2u

Natuurwetenschappen

2u

Nederlands

4u

Techniek

2u

Wiskunde

4u

TOTAAL

27 u

Latĳn

5u

STEM-wetenschappen

3u

Rekentechnieken

1u *

Kooktechnieken

2u

Voedingstechnieken

2u *

Maatschappĳ & welzĳn

2u

Creatief atelier

2u *

Toerisme

2u

Communicatietechnieken

2u *

Taal

2u

Cultuur

2u *

TOTAAL

5u

* Alle richtingen ‘wegwĳzer 4 u’ bevatten een extra groei-uur.

In het 1ste leerjaar A krĳg je naast de 27 uur algemene vorming ook 5 uur de tĳd om
te verkennen en te versterken.
Je hebt hierbĳ de keuze uit 5 uur Latĳn voor het volledige schooljaar of je kan kiezen voor
2 wegwĳzers van 4 uur gedurende het schooljaar.
Naast 4 uur wegwĳzer krĳg je ook nog 1 groei-uur aangeboden. In het groei-uur kan
je nieuwe uitdagingen aangaan voor de vakken Frans, Nederlands, wiskunde of krĳg je tĳd
om deze vakken bĳ te werken. Daarnaast besteden we aandacht aan leren leren en het
aanleren van ICT-vaardigheden.

WEGWIJZERS
Het doel van de wegwĳzers is om in het eerste jaar je interesses te ontdekken zodat
je een goede keuze kan maken voor één van de basisopties in het 2de jaar.
De 27 u algemene vorming worden op de beide scholen aangeboden.
Kies je voor de wegwĳzer Latĳn, dan volg je alle lessen in het SintFranciscusinstituut.
Maak je een keuze voor 2 andere wegwĳzers (2 wegwĳzers per schooljaar), dan gaat
de wegwĳzer Taal en cultuur door in het Sint-Franciscusinstituut, de andere wegwĳzers
in Stella Matutina.

Groei-uur (1u)

27u

Latijn

Taal

Cultuur

Kooktechnieken

Voedingstechnieken

STEM-wetenschappen

Rekentechnieken

Maatschappij en welzijn

Creatief atelier

Toerisme

Communicatietechnieken

Algemene vorming

1A

(ICT,Leren leren, Frans,Nederlands, Wiskunde)

5u

2u

2u

2u

2u

3u

1u

2u

2u

2u

2u

schooljaar

per semester één wegwijzer (4u)

WEGWIJZERS
Kooktechnieken

2u

Voedingstechnieken 2u
Braden, bakken, pocheren… maken na het volgen van de wegwĳzer deel uit van je
dagelĳkse woordenschat. Je hebt interesse in gezonde, eerlĳke en duurzame voeding
en je durft wel al eens een hapje koken. Je geniet van gezellig tafelen en vindt het fijn
om sfeer te creëren. In deze wegwĳzer mag je verschillende kooktechnieken
uitproberen en sta je ook stil bĳ de ‘wetenschap’ achter bepaalde voedingstechnieken.
Kortom… misschien komt na het volgen van deze workshop een kleine kok in jou naar
boven.

STEM-wetenschappen 3u
Rekentechnieken

1u

Ben je altĳd al gefascineerd door wetenschappen? Experimenteren en technologie vind
je de max? Je kan probleemoplossend denken, bent een doorzetter en steekt graag de
handen uit de mouwen? Dan zit je bĳ deze wegwĳzer goed. We werken projecten uit
waarbĳ wetenschap, technologie en wiskunde met elkaar verweven zĳn. In deze
wegwĳzer komt de onderzoeker in jou naar boven. In het uur rekentechnieken wordt er
enerzĳds nauw samengewerkt met STEM maar anderzĳds gaan we verschillende
uitdagingen aan om wiskunde eens vanuit een ander perspectief te bekĳken.
Ongekende weetjes, nog te kraken codes, ruimtefiguren die vragen om binnenste
buiten gekeerd te worden en zo veel meer met telkens als doel het verwerven van
nieuwe inzichten. Ga jĳ mee op ontdekkingsreis?

WEGWIJZERS
Maatschappijenwelzijn 2u
Creatief atelier

2u

Leren samenwerken, luisteren naar elkaar en respectvol omgaan zĳn de kernwaarden
van deze wegwĳzer. Ben jĳ die creatieve leerling met een warm hart voor mensen?
Heb jĳ interesse in een persoonlĳke en gezonde levensstĳl en wil je weten hoe je kan
instaan voor je eigen welbevinden en dat van anderen? Heb je aandacht voor het milieu
en de milieuproblematiek? Dan is dit de wegwĳzer voor jou.
Kortom, in deze wegwĳzer kan je heel wat verschillende kanten uit. Dit zĳn maar een
paar van de mogelĳke interessegebieden:
•

het domein maatschappĳ en welzĳn in de brede zin;

•

lichaamszorg: het eigen lichaam en welbevinden;

•

lifestyle: interieur en sfeerschepping, vormgeving en mode;

•

voeding: gezonde maaltĳden en samen maaltĳd nemen.

Spreekt dit pakket tot jouw verbeelding?
geschreven.

Dan is deze wegwĳzer op jouw maat

Borrelen er bĳ jou soms te gekke ideeën op? Steek je met plezier je handen uit de
mouwen om aan de slag te gaan met kleuren en klanken? Dan ben jĳ de creatieve
duizendpoot die we zoeken!
Kom naar het creatief atelier en ontdek de geheimen van beeld, muziek en woord. Leef
je uit met andere creatievelingen, geef jouw ideeën vorm en beleef je fantasie.
Het creatief atelier biedt leerlingen de kans om zich creatief te uiten en hun artistieke
talenten te ontdekken en te ontwikkelen, hoofdzakelĳk via beeld en muziek. Daarnaast
wil het creatief atelier ook de ruimte bieden om te proeven van andere vormen van
expressie zoals woord en beweging.
De leerlingen die zich inschrĳven voor het creatief atelier vormen een team dat met een
concreet doel voor ogen, verschillende projecten op poten zet en uitwerkt. De ideeën
groeien vanuit de leerlingen en worden dan via de OVUR-strategie onder deskundige
begeleiding uitgewerkt. Binnen de projecten leren de leerlingen probleemoplossend
denken en op een correcte manier omgaan met verantwoordelĳkheid.
Ieder kind is een kunstenaar, de moeilĳkheid is er één te blĳven. (Picasso)

WEGWIJZERS
Toerisme

2u

Communicatietechnieken 2u
TOERISMEFANATEN en BREINPIRATEN
samen op weg naar schatteneiland…
Heb je er ooit al eens van gedroomd om een opleiding te volgen tot… PIRAAT?
Hier kan dat.
In de eerste module reizen we met onze vloot doorheen de dichte schoolomgeving, op
zoek naar verborgen parels in Michelbeke en de Vlaamse Ardennen. Via de wegwĳzer
Toerisme ontdek je een rĳke schat aan kennis over geheime reisroutes naar de meest
adembenemende plekjes van Belgische steden en provincies. Hierdoor stap je ook mee
in het klimaatverhaal waarin jongeren het recht op een betere en mooiere wereld
opeisen.
Droom je al zolang om ‘de vetste vakantie’ te organiseren voor je gezin? Scheep maar
in en ontdek zoveel moois in ons Belgenland.
De tweede module leert je alle piratenwĳsheid die een kapitein nodig heeft om zĳn/haar
manschappen te leiden en het schip te sturen. Je wordt een heuse breinpiraat. Geen
enkele storm zal je nog tegenhouden om je bestemming te bereiken.
De wegwĳzer Communicatietechnieken helpt je in je zoektocht naar de schat van 1001
mogelĳkheden. De eigenaar van deze schat is vol zelfvertrouwen, kan moeiteloos
vrienden maken, maakt slimme keuzes, buigt problemen om tot nieuwe kansen, is
gewapend tegen elke storm… en nog zoveel meer.

Een toerismefanaat kent de weg…
Een breinpiraat heeft de wĳsheid…
Toerismefanaten en breinpiraten samen?
De ideale Weg-Wĳzer!

WEGWIJZERS

Latijn

5u

Wie kiest voor de wegwĳzer Latĳn, heeft een grote interesse voor taal, geschiedenis en
cultuur.
Je leert dagelĳks nieuwe woordjes en je legt de link met moderne vreemde talen. Je
krĳgt meer inzicht in de structuur van talen en je ontwikkelt een grote taalgevoeligheid.
Dankzĳ de teksten leer je ook heel wat over de cultuur en de levenswĳze van Grieken
en Romeinen en je leert kritisch en nauwkeurig werken.
Hou je van een uitdaging en kan je doorzetten? Heb je een goed geheugen?
Dan is Latĳn iets voor jou.

WEGWIJZERS

Taal

2u

Cultuur

2u

Taal is communiceren. Taal is je wereld verruimen, je blik openstellen. Taal is gastvrĳ.
Taal is identiteit en diversiteit.
Leerlingen worden uitgedaagd om vanuit hun verbeelding diverse vormen van taal te
verkennen en zelf creatief met taal aan de slag te gaan. Taal verkent, verbeeldt, nodigt
uit en creëert.
De wegwĳzer Cultuur gaat in op kunst en cultuuruitingen rond de wereld en door de
tĳd. Je leert over de bedoeling van de kunstenaars, de gewoontes van verschillende
beschavingen en je vergelĳkt die met nu. Cultuur verrĳkt, verbindt, vernieuwt en
verzacht.
Prikkelt deze omschrĳving van de wegwĳzer 'Taal en cultuur' jouw verbeelding?
Ben je nieuwsgierig naar meer...
Laat je dan onderdompelen in deze mooie combinatie.

B-PLANET
In het 1ste leerjaar B krĳg je naast de 27 u algemene vorming ook 5 u de
kans om te verkennen/versterken. Deze 5 u worden opgenomen in een
gepersonaliseerd leertraject. Via projecten zal het mogelĳk zĳn om kennis te
maken met de basisopties in het 2de jaar.

1ste LEERJAAR B

In de B-stroom vinden we vooral de handige creatieveling terug. De leerstof uit
het lager wordt herhaald en je krĳgt les op een aangepast tempo. Je leert
vooral door te doen.
Beeld en muziek

2u

Engels

1u

Frans

2u

Godsdienst

2u

Lichamelĳke opvoeding

2u

Maatschappelĳke vorming (MAVO)

3u

Natuur en ruimte

3u

Nederlands

4u

Techniek

4u

Projectwerking

5u

Wiskunde

4u

TOTAAL

32 u

KLAS-STRUCTUUR
Net zoals het eraan toe gaat in een bĳenkorf, willen we aan onze leerlingen leren dat er
binnen een groepsgebeuren ook verantwoordelĳkheden op te nemen zĳn.
Het vervullen van klastaakjes, teamwork, leren omgaan met ieders eigenheid, aanleren
van sociale vaardigheden, werken aan een uniek levensboek, het opstellen van
klaswaarden en een klasmissie,… zĳn maar enkele aspecten die de sfeer in de groep
bevorderen.
Zo willen wĳ aan de ‘B’ een meerwaarde koppelen: de B-Planet is niet
alleen een plaats, maar ook een ‘gebeuren’ waar kinderen kunnen thuis
komen in een warm nest en waar ze zichzelf mogen leren zĳn (Be(e)
yourself) en zichzelf mogen leren worden (to Be(e)).
De vele mooie momenten waar leerlingen en leerkrachten mogen
genieten van geleverde prestaties (bv. projectdagen, praktĳklessen,…)
smaken zoet als honing en worden regelmatig samen gevierd.

B-PLANET

KLAS-CULTUUR
De B-Planet beoogt een bezige bedrĳvigheid waar elk kind tot zĳn recht
kan komen en in ‘begeleide vrĳheid’ kan leren op maat.
Er zĳn 2 klassen voorzien waarin leerlingen instructies krĳgen en
vervolgens zelfstandig op eigen tempo aan de slag kunnen gaan. Dit
gebeurt onder begeleiding van een enthousiast team van leerkrachten die
de leerlingen coachen zodat elk talent tot volle bloei kan komen.
Enkele vakken worden dan ook in clusters gegeven. Op elk moment kan
de leerling beroep doen op een leerkracht die hem/haar verder door het
leerproces heen helpt.
Leerlingen die beter functioneren in een prikkelvrĳe ruimte kunnen daar
gebruik van maken in de ‘stille klas’ met mogelĳkheid tot het werken aan de laptop en/of met
de hoofdtelefoon.
Voor de leerling die graag helemaal individueel werkt is er ook ruimte voorzien in de leergang.

2A - LESSENTABEL

Algemene vorming
Basisopties

2de LEERJAAR A

In het 2de jaar van de A-stroom onderscheiden we voor alle leerlingen 25 uur algemene
vorming, 5 uur voor de basisopties en 2 uur differentiatie (verdieping/remediëring).
Aardrĳkskunde

1u

Engels

2u

Frans

3u

Geschiedenis

2u

Godsdienst

2u

Lichamelĳke opvoeding

2u

Beeld en muziek

2u

Natuurwetenschappen

1u

Nederlands

4u

Techniek

2u

Wiskunde

4u

TOTAAL

25 u

ICT

1u

Differentiatie

1u

TOTAAL

2u

Sint-Franciscusinstituut

Stella Matutina

Klassieke talen (Grieks-Latĳn)

Maatschapĳ en welzĳn

Klassieke talen (Latĳn)

STEM-wetenschappen

Moderne talen en
wetenschappen

Voeding en horeca

TOTAAL

5u

TOTAAL

5u

Basisoptie: 5 u
Een basisoptie draagt bĳ tot een goede observatie en oriëntatie van de leerling. In
aanvulling op de algemene vorming ondersteunen basisopties leerlingen om hun interesses,
motivatie en intrinsieke mogelĳkheden verder te verkennen en een gemotiveerde keuze te
maken voor een studierichting in het derde jaar.
Differentiatie: 2 u
De school kiest ervoor om in het 2de jaar 1 van de 2 lestĳden differentiatie te gebruiken
voor de realisatie van de doelen van het leerplan ICT.
De andere lestĳd zal ingezet worden voor remediëring of verdieping (Frans, Engels,
Nederlands, wiskunde), voor leren leren of voor Grieks (in de basisoptie Klassieke talen
Grieks-Latĳn).

2A - BASISOPTIES
BASISOPTIE: KLASSIEKE TALEN
Grieks-Latijn of Latijn

In de lessen Grieks en Latijn bestudeer je de taal en cultuur van de Romeinse en Griekse
oudheid. Je verruimt je basiskennis van woordenschat en grammatica. Je leert nauwgezet
teksten lezen en ontleden. Je krijgt inzicht in de woord- en zinsbouw van de klassieke talen.
Je ontwikkelt een grote taalgevoeligheid en je leert verbanden ontdekken tussen deze oude
en moderne talen. Latijn en Grieks dagen je uit om grondig na te denken over andere culturen
en wat ze kunnen betekenen voor ons. Je leert de wereld bekijken door een andere bril.
Heb je in het eerste leerjaar A in het keuzegedeelte Latijn gevolgd, dan kan je basisoptie
Grieks-Latijn of Latijn kiezen.
Wie de basisoptie Grieks-Latijn kiest, krijgt 4 lestijden Latijn en 3 lestijden Grieks (1 uur uit
de basisoptie, 1 uur differentiatie en 1 extra uur). Deze leerlingen hebben een 33ste lesuur.

De basisoptie Grieks-Latijn is in de eerste plaats een voorbereiding op een studierichting met
Latijn en/of Grieks uit het ASO-aanbod in de tweede graad. Je kan ook overgaan naar
studierichtingen zonder Grieks of Latijn.
De basisoptie Latijn is in de eerste plaats een voorbereiding op een keuze met Latijn uit het
ASO-aanbod in de 2de graad. Je kan ook overgaan naar studierichtingen zonder Latijn.

2A - BASISOPTIES
BASISOPTIE: MODERNE TALEN EN WETENSCHAPPEN

Deze basisoptie heeft een sterke samenhang met de vakken Engels, Frans, Nederlands,
natuurwetenschappen, techniek en wiskunde. Bij de basisoptie Moderne talen en
Wetenschappen kan je een keuze maken tussen 2 uur talen en 3 uur wetenschappen of 3 uur
talen en 2 uur wetenschappen.
In de component moderne talen verbreden en verdiepen we de algemene vorming Engels,
Frans en Nederlands. Je wordt communicatief vaardiger in Engels, Frans en Nederlands en je
kunt ook verbanden onderzoeken tussen deze talen, taalvariëteiten en taaluitingen. Je
vergelijkt aspecten van het dagelijkse leven in verschillende culturen en je komt in
rechtstreeks contact met anderstaligen. Je kan genieten van taal, de beeldende kracht van
taal en literatuur beleven en er creatief mee aan de slag.
De component wetenschappen bouwt verder op de algemene vorming. Je wordt vaardiger in
het onderzoekend leren: je voert onderzoek uit volgens een wetenschappelijke methode en
je oefent belangrijke wetenschappelijke vaardigheden in. Je zal ontdekken dat heel wat
verschijnselen uit het dagelijks leven verband houden met natuurwetenschappen.
De basisoptie Moderne talen en Wetenschappen bereidt je voor op alle studierichtingen in de
tweede graad zonder klassieke talen.

2A- -BASISOPTIES
BASISOPTIES
2A
BASISOPTIE: MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

Je hebt interesse in wat gezonde levensstijl, voeding, puberteit doet met je lichaam en wilt
dit ook vanuit het natuurwetenschappelijk standpunt bekijken. Je bent sociaal geëngageerd
en zet wel graag een ecologische, duurzame activiteit op poten.
Je wilt een persoonlijke en gezonde levensstijl ontwikkelen en hebt hierbij aandacht voor de
relaties met anderen.
Je vindt het boeiend om inzicht te krijgen in sociale en
maatschappelijke problemen. Je wilt je communicatieve vaardigheden verder ontwikkelen en
durft hierbij je eigen mening formuleren. Dan is de basisoptie Maatschappij en welzijn
helemaal je ding.
De nadruk ligt op sociale, maatschappelijke en culturele vorming. In de basisoptie willen we
jongeren hun rol in en hun relatie tot de samenleving verder laten verkennen. Afhankelijk van
de keuzes die de leerkracht maakt, komen culturele vorming en natuurwetenschappelijke en
technische vorming aan bod. Doelstellingen vanuit het leerplan van de basisoptie kan
je koppelen aan de leerplannen van Beeld en Muziek, Natuurwetenschappen en Techniek uit
de algemene vorming.
Er zijn 4 verschillende interessegebieden terug te vinden:
•
•
•
•

het domein maatschappij en welzijn;
lichaamszorg: het eigen lichaam en welbevinden;
lifestyle: interieur en sfeerschepping, vormgeving en mode;
voeding: gezonde maaltijden en samen maaltijd nemen.

BASISOPTIE: STEM-WETENSCHAPPEN

Techniek, natuurwetenschappen en wiskunde vind je uitdagende en boeiende vakken. Je
bent nieuwsgierig van aard en gaat graag op zoek naar oplossingen voor bepaalde
wetenschappelijke en wiskundige problemen. Hierbij doorloop je een wetenschappelijk
proces van onderzoeken, ontwerpen en realiseren. Je wilt je verder onderdompelen in de
wetenschappelijke wereld en droomt ervan om ingenieur, laborant of wetenschapper van
morgen te worden.
In dit leerplan ligt de nadruk op de natuurwetenschappelijke, technische en wiskundige
vorming. In de basisoptie kan dan ook verder gebouwd worden op de leerplannen
Natuurwetenschappen, Techniek en Wiskunde uit de algemene vorming.
In de basisoptie in het tweede leerjaar krijgen de leerlingen de kans om kennis te maken met
een meer wiskundige benadering. De leerlingen leren bepaalde vaardigheden aan zoals
onderzoeken, ontwerpen, modelleren, realiseren en probleemoplossend denken.

2A - BASISOPTIES
BASISOPTIE: VOEDING EN HORECA

Wil je de eigenschappen van vaak gebruikte hulpmiddelen en grondstoffen in de voeding
en horeca onderzoeken? Is het organiseren en plannen van activiteiten rond horeca
helemaal je ding? Heb je interesse in eerlijke, gezonde en duurzame voeding? Dan kan
je je communicatieve en sociale vaardigheden helemaal versterken in deze richting. Je
maakt kennis met bakkerij, slagerij, keuken, zaal én logies.
Leerlingen die voor deze vrij praktijkgerichte basisoptie kiezen, doen dit vooral vanuit
een positieve keuze en motivatie. Zij hebben over het algemeen grote verwachtingen
naar een opleiding in de voedings- of horecasector. Leerlingen die kiezen voor voeding
en horeca zijn vooral gericht op actief leren en eerder op meer concrete en bruikbare
toepassingen dan op abstracte theorieën. Het aanbod van theoretische kennis zal
daarom beperkt zijn en steeds vanuit de context van praktijk of projecten.
In het leerplan zijn 5 grote doelen te onderscheiden:
•

materialen en grondstoffen;

•

planning, organisatie en technieken;

•

gezonde, duurzame en veilige levensstijl;

•

sociale contacten en communicatie;

•

verkenning van de eigen mogelijkheden binnen het studiegebied.

2B - LESSENTABEL

Algemene vorming
OPTIE

2 de LEERJAAR B

In het 2de leerjaar B zetten we de ‘klas-structuur’ en ‘klas-cultuur’ van 1B verder. In het
2de jaar krĳg je 20 uur algemene vorming. Net zoals in het 1ste jaar worden een aantal
vakken in clusters gegeven. Daarnaast bieden we ook nog ICT-vaardigheden aan en
blĳven we inzetten op leren leren, differentiëren en remediëren van de leerstof.

Beeld

1u

Engels

1u

Frans

2u

Godsdienst

2u

Lichamelĳke opvoeding

2u

Maatschappelĳke vorming (MAVO)

2u

Muziek

1u

Natuur en ruimte

1u

Nederlands

3u

Techniek

2u

Wiskunde

3u

TOTAAL

20 u

ICT

1u

Differentiatie

1u

TOTAAL

2u

Maatschappĳ en welzĳn

10 u

OF
Voeding en horeca

10 u

TOTAAL

32 u

In het 2de leerjaar B-stroom kan je kiezen uit 2 basisopties.
In Stella Matutina kan je kiezen voor 10 u Maatschappĳ en welzĳn of 10 u Voeding
en horeca.

2B - BASISOPTIES
BASISOPTIE: MAATSCHAPPĲ EN WELZĲN
Lĳken onderstaande vaardigheden wat voor jou? Dan is de basisoptie ‘Maatschappĳ en
welzĳn’ op je lĳf geschreven.
•

Je helpt graag mensen. Kinderen, ouderen of mensen met een beperking, je staat altĳd
voor iedereen klaar. Je wil hun dingen aanleren en hen motiveren.

•

Of je nu werkt in een kapsalon, een woonzorgcentrum of een kinderdagverblĳf, jĳ wil
ervoor zorgen dat mensen een goed gevoel hebben.

•

Je ontdekt de basis en de verschillende aspecten van zowel het lichamelĳke welzĳn als het
mentale, sociale en pedagogische welzĳn.

•

Je leert mensen en hun gedrag observeren.
•

Je leert wat de mens en de samenleving beïnvloedt.

•

Je leert over verzorging, mode, lichaamszorg…

•

Je oefent communicatieve vaardigheden.

•

Je maakt kennis met haarzorg, schoonheidszorg, mode en verzorging.

BASISOPTIE: VOEDING EN HORECA
Droom jĳ stiekem van een eigen restaurant? Tover jĳ graag heerlĳke gerechtjes op tafel en
zĳn je vrienden en familie onder de indruk van jouw baktalent? Dan kan jĳ verder uitblinken
in deze basisoptie.
•

Je verkent hulpmiddelen en grondstoffen die vaak gebruikt worden in voeding en horeca.

•

Je leert hoe je moet werken in keuken, restaurant, bakkerĳ, slagerĳ.

•

Je leert over:

•

•

gezond en veilig leven;

•

evenwichtig eten.

Je oefent communicatieve vaardigheden. Je maakt kennis met beroepen in de voedingsen horecasector.
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