Economie en organisatie 1e graad – tweede leerjaar - A-stroom
•

Wat moet je in het 1e jaar gevolgd hebben?
Om het even welk keuzegedeelte in onze school geeft toegang:
o Economie en moderne vreemde talen (LEM)
o Klassieke talen: Latijn (LA)
o Technologie en wiskunde-wetenschappen (STEM)

•

Korte beschrijving van de basisoptie
o

o
o
o

•

Je onderzoekt de economisch-maatschappelijke realiteit en actualiteit. Je bestudeert ze vanuit het standpunt van de consument, de ondernemingen en de
overheid. Je bekijkt hoe de behoeften van de consument worden beïnvloed door trends in de snel veranderende samenleving, de technologische ontwikkelingen
en de digitalisering. Je wordt je ook bewust van het belang van ecologie en duurzaamheid. Je hebt oog voor welvaart en welzijn.
Je onderzoekt de motieven van ondernemers om een onderneming te starten en hoe een onderneming inspeelt op de trends in de maatschappij. Je
ontwikkelt ondernemingszin en je toont aandacht voor ondernemerschap tijdens een ondernemend project.
Je verwerft inzicht in de data-economie: je leert begrijpen dat de consument onbewust producent is van data waarvan bedrijven, overheden en instellingen
gebruikmaken om gepersonaliseerde reclame te maken en bedrijfsprocessen en producten aan te passen.
Je ontwikkelt bij dat alles je sociale en communicatieve vaardigheden én je digitale vaardigheden, waarbij je gebruikmaakt van toepassingen om data op te
zoeken, te verwerken en te presenteren.

Welk profiel moet je hebben?
o
o
o
o
o

Je bent bereid je regelmatig en positief in te zetten voor alle vormingscomponenten.
Je bent geïnteresseerd in de economische processen in onze maatschappij.
Je houdt van moderne talen, bent je bewust van het belang van meertaligheid en wil je kennis en vaardigheden in het Frans en het Engels aanscherpen.
Je neemt graag initiatief en bent ondernemend.
Je bent in staat om nauwkeurig te werken om wiskundig-economische berekeningen te maken en data digitaal in te voeren, te verwerken en te presenteren.
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tweede leerjaar – A-stroom
Inhouden
Economische kennis en
ondernemingszin

SPIG I2

Actieve talenkennis

Rol van de consument,
onderneming en overheid in de
samenleving

Kennis en vaardigheden Frans
aanscherpen

Data-economie – kritische houding
ten aanzien van dataverzameling
door bedrijven

Kennis en vaardigheden Engels
aanscherpen

Toepassing van ICT in economische
processen

Belang van meertaligheid

Ondernemend project ter
versterking van ondernemingszin
en ondernemerschap
Digitale, sociale en
communicatieve vaardigheden bij
het ondernemen

•

Logische en mogelijke overgangen naar de tweede graad
Inhoudelijke verwantschap met
Bedrijfswetenschappen (DG, tso)
Economische wetenschappen

Mogelijke overgangen in SPIG
naar
Economische wetenschappen
Humane wetenschappen
Moderne talen
Natuurwetenschappen

Tweede leerjaar – A-stroom
Vakken
Gemeenschappelijk funderend
leerplan (GFL)
Gemeenschappelijk leerplan ICT (GLI)
Leren leren

ALGEMENE VORMING:
25 LESTIJDEN

•

Lessentabel 2A
basisoptie Economie en organisatie

BASISOPTIE:
5 LESTIJDEN
DIFFERENTIATIE:
2 LESTIJDEN

geïntegreerd
geïntegreerd
geïntegreerd

Aardrijkskunde

1

Engels

2

Frans

3

Geschiedenis

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Muziek

2

Natuurwetenschappen

1

Nederlands

4

Techniek

2

Wiskunde

4

Economie en organisatie

5

Moderne vreemde talen: Engels (V)

1

Moderne vreemde talen: Frans (V)

1

TOTAAL

Basisvorming

2E&O
Lestijden

32

Basisoptie

Differentiatie: verdieping basisvorming

