Economie en Moderne vreemde talen – 1e leerjaar A
Languages, Economics, Mathematics – 1LEM
•

•

Toelatingsvoorwaarden
•

Je behaalde het getuigschrift basisonderwijs.

•

Je komt rechtstreeks over uit een niet-Vlaamse school (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaaljaar voor anderstalige
nieuwkomers en de toelatingsklassenraad van het 1e leerjaar A, waarin alle leraars van het betrokken structuuronderdeel zijn opgenomen, geeft jou een gunstig
advies. De beslissing van de toelatingsklassenraad wordt genomen uiterlijk 25 lesdagen na aanvang van je effectieve regelmatige lesbijwoning.

Beschrijving van het keuzegedeelte
Als je voor deze vorming kiest, ga je voor een uitdagende en boeiende opleiding waarin zowel de grondbeginselen van de economie als het talenonderwijs een
belangrijke plaats krijgen. Je vult je pakket basisvorming aan met een keuzegedeelte van 4 uur Economische verkenning en 1 uur Verdieping wiskunde.
Jongeren worden steeds vroeger aangesproken als consument, financiële producten worden complexer en zijn anderzijds makkelijker beschikbaar, de vergrijzing
van onze bevolking zet ons systeem van pensioenen en gezondheidszorg onder druk: dat zijn enkele redenen waarom het belangrijk is dat we jou financiële en
economische kennis bijbrengen. Alle eerstejaars maken hiermee in beperkte mate kennis in het vak Mens en samenleving. In dit keuzegedeelte wordt de verkenning
van economie met twee extra lestijden per week versterkt.
Welke inhouden mag je in de lessen Economische verkenning verwachten?
•
•
•
•
•
•

Je maakt kennis met de verschillende betaalmiddelen, ook online.
Je leert hoe je een budget moeten beheren.
Je ontdekt de relatie tussen gezin, bedrijven en overheid.
Je verwerft inzicht in aankoop en verkoop, ontleedt het koopproces (prijsofferte, bestelling, factuur), leert een factuur begrijpen en maken (BTW-tarieven,
hoeveelheidskorting, korting voor contant).
Je maakt kennis met marketing (reclame, logo, slogan, oorsprong van producten, soorten winkels, transportmiddelen, internationale handel).
Je leert wat verantwoord ondernemen is.

De moderne talen Engels en Frans worden elk met één lesuur per week verdiept. In een samenleving waar de nood aan meertaligheid als maar groter wordt, vinden
we het belangrijk dat we met actief talenonderwijs je vaardigheden in deze talen aanscherpen.
In de lestijd verdieping wiskunde maak je onder meer uitbreidingsoefeningen, leer je werken op de computer met het wiskundeprogramma GeoGebra, voer je
rekenkundige bewerkingen uit met een rekenblad en maak je berekeningen in functie van het vak Economische verkenning. Je leert probleemoplossend te denken.
Bekijk ook dit filmpje: http://sintpietersgent.be/openschooldag/lem/

Economie en Moderne vreemde talen – 1e leerjaar A
Languages, Economics, Mathematics – 1LEM
Welk profiel moet je hebben?
•

•
•
•

•

SPIG I1

Je hebt een brede kijk, algemene belangstelling en bijzondere interesse
voor het ruime maatschappelijke gebeuren. Je hebt een open en kritische
geest.
Je vindt het een uitdaging om je te verdiepen in de studie van moderne talen
en de ermee verbonden cultuur.
Je vindt het fijn je taalgevoel aan te scherpen en wil je communicatie- en
presentatievaardigheden versterken.
Je hebt ook voldoende interesse voor wiskunde, bent bereid je wiskundige
kennis en inzichten aan te wenden in functie van de economische inhouden
en kan probleemoplossend denken.
Je bent leergierig, je kan systematisch redeneren, je studeert graag en
leert regelmatig. Je schuwt geen extra inspanningen.

In de basisschool behaalde je goede resultaten voor alle vakken. Je houdt
rekening met het advies dat je er kreeg bij het eindrapport van het zesde
leerjaar.

Logische en mogelijke overgangen naar het tweede jaar
Een logische overgang* na het eerste jaar A met keuzegedeelte Economie en
Moderne vreemde talen is een tweede jaar met basisoptie Economie en
organisatie. Ook een overstap naar een andere basisoptie zonder klassieke talen is
mogelijk.
Inhoudelijke verwantschap met
Economie en organisatie

Mogelijke overgangen in SPIG naar
Economie en organisatie*
Moderne talen en wetenschappen
STEM-wetenschappen

*Logische overgang wegens inhoudelijke verwantschap
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Aardrijkskunde

2
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2

Engels

1

Frans

3

Geschiedenis
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Lichamelijke opvoeding

2

Mens en samenleving

2
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2

Nederlands

4

Techniek

2

Wiskunde

Differentiatie
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ECONOMIE en
MODERNE VREEMDE
TALEN
1LEM
Lestijden

Eerste graad, eerste jaar
A-stroom
Vakken
Gemeenschappelijk
funderend leerplan (GFL)
Gemeenschappelijk
leerplan ICT (GLI)
Leren leren

Basisvorming:
27 lestijden

•

Lessentabel Economie en Moderne vreemde talen
1e leerjaar A

Keuzegedeelte 1:
verkenning:
4 lestijden

Keuzegedeelte 2:
verdieping of
versterking:
1 lestijd
Totaal

4

Vakken
Economische verkenning

Lestijden
2

Engels (V)

1

Frans (V)

1

Vakken
Wiskunde (V)

Lestijden
1
of

Frans/Nederlands/
wiskunde (VST)

1
32

(V) = verdieping (= uitdaging) – (VST) = versterking (ondersteuning, remediëring)
Oranje: basisvorming of algemene vorming – groen en paars: keuzegedeelte
(differentiatie)

