
 

Hoeveel uur praktijk krijgen de leerlingen in de richting 1 Praktisch? 

In het eerste jaar krijgen ze 4 uur techniek. 
Daarnaast krijgen ze ook 2u Talentverkenner. Hier leren ze de verschillende richtingen kennen. 

Wat is de verhouding theorie en praktijk in de richting 1 Praktisch? 

In het eerste jaar hebben ze meer algemene vakken dan praktijk. Pas vanaf het 2de kunnen ze een ge-
richte keuze maken: ze kunnen dan kiezen voor 2P MENS of 2P STEM 
Kiezen ze in het 2de jaar voor 2P STEM, dan hebben ze 10u STEM (praktijk) en 2u Techniek 
Een lessentabel van 1P kan u terugvinden op de website. 
Zo hebben ze bv. 3u Vreemde Talen, 11 u Algemene Vakken (Mavo, Wiskunde, Nederlands) 
Kiezen ze in het 2de jaar voor 2P STEM, dan hebben ze 10u STEM (praktijk) en 2u Techniek. 

Is er een mogelijkheid om deel te nemen aan huiswerkbegeleiding? 

Er is geen echte huiswerkbegeleiding na school. We trachten de leerlingen gedurende de lessen tips en 
advies te geven over hun huiswerk. 

Krijgen de kinderen veel huiswerk? 

• Binnen de AV vakken werken we met eigen bundels. De bundels moeten ze in de klas, op eigen 
tempo verwerken, met instructiemomenten, extra hulp, ... verwerken. 

• Op het einde van de week zou de bundel afgewerkt moeten worden. We proberen de leerlingen 
hierin te sturen. We merken dat leerlingen soms wel thuis nog aan deze bundel moeten werken. 
Sommigen hebben geen werk meer thuis omdat ze grondig op school werken en steeds doorwerken. 

• Uiteraard zijn er soms wel nog extra taken te maken, een schrijfopdracht, een opzoekopdracht voor 
Natuur, ... Daarnaast hebben ze ook steeds nog toetsen waarvoor ze moeten studeren. 

Krijgen de kinderen veel huiswerk mee? Is er een mogelijkheid om deel te nemen aan huiswerkbege-
leiding? 

Er is geen echte huiswerkbegeleiding na school. We trachten de leerlingen gedurende de lessen tips en 
advies te geven over hun huiswerk. 
Binnen de AV vakken werken we met eigen bundels. De bundels moeten ze in de klas, op eigen tempo 
verwerken, met instructiemomenten, extra hulp, ... verwerken. 
Op het einde van de week zou de bundel afgewerkt moeten worden. We proberen de leerlingen hierin te 
sturen. We merken dat leerlingen soms wel thuis nog aan deze bundel moeten werken. Sommigen heb-
ben geen werk meer thuis omdat ze grondig op school werken en steeds doorwerken. 
Uiteraard zijn er soms wel nog extra taken te maken, een schrijfopdracht, een opzoekopdracht voor Na-
tuur, ... Daarnaast hebben ze ook steeds nog toetsen waarvoor ze moeten studeren. 

 

 

 

 

 

 


