EERSTE GRAAD

WELKOM
Beste leerling
Binnenkort sluit je de lagere school af en zet je - samen met je ouders de eerste stappen naar het secundair onderwijs. Vaak is dat een stap
in het onbekende. Je hebt dit waarschijnlijk al met vrienden, klasgenoten
of ouders besproken. Ook het Biotechnicum helpt je graag bij deze
overgang. Het is voor ons immers erg belangrijk dat alle leerlingen
zo goed mogelijk begeleid worden, zowel qua studies als op
persoonlijk vlak.
In deze brochure krijg je wat meer inzicht in de mogelijkheden in het
secundair onderwijs op het Biotechnicum en wat daar allemaal bij komt
kijken.
Hopelijk kan je op die manier een goede keuze maken en genieten van
dit nieuwe avontuur !
Waar staat het Biotechnicum voor ?
• een groene school
• een gemoedelijke sfeer
• een school met kansen voor iedereen
• een school met oog voor de leerling en zijn omgeving
• een christelijke school
• een school met zin voor cultuur
Kortom, een school waar je je thuis voelt !
Welkom op onze school !
Bart Schijns
directeur
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STARTEN IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS
In het eerste jaar heb je de keuze om te starten op 1A of 1B.
Als je start op 1A, bereiden we je voor op een algemene en eerder
theoretische vorming. De leerlingen die hiervoor kiezen, stromen na de
eerste graad meestal door naar richtingen met een theoretische en/of
theoretisch-praktische vorming.
Kies je ervoor om te starten op 1B, dan ga je voor een voorbereiding op
het beroepsonderwijs. Hier besteedt men meer aandacht aan de
praktische vakken en ligt het leertempo lager. De leerlingen worden
doorheen de schooljaren voorbereid op hun plek binnen de
arbeidsmarkt.
ONZE EERSTE GRAAD
Je geniet van een brede basisvorming. Je kan na de eerste graad kiezen
om op onze school verder te studeren of naar de tweede graad op een
andere school te gaan. De lessentabel Algemene vorming is in vele
Vlaamse scholen hetzelfde. Naast enkele uren diﬀerentiatie richt onze
school ook een keuzegedeelte in. Zowel de diﬀerentiatie als het
keuzegedeelte zijn eigen aan de school.
Wie goed wil presteren op school, moet zich eerst en vooral goed
voelen. We hechten daarom heel veel belang aan het welbevinden van
onze leerlingen. We streven er, als Biotechnicum, naar dat leerlingen
zich thuis voelen.
Onze doelen
een vlotte overstap naar het secundair onderwijs
een brede, algemene basisvorming
een sterke en leerlinggerichte begeleiding
een positieve oriëntering naar verdere studies

3

LESSENTABEL
LESSENTABEL 1A (32 u)1A (32 u)
27 U ALGEMENE VORMING
4 U WISKUNDE
2 U NATUURWETENSCHAPPEN
2 U TECHNIEK
1 U AARDRIJKSKUNDE
4 U NEDERLANDS
3 U FRANS
1 U ENGELS
2 U GODSDIENST
2 U MENS & SAMENLEVING
1 U GESCHIEDENIS
2 U BEELD
2 U LICHAMELIJKE OPVOEDING
1 U MUZIEK
1U

ICT

4U

OPTIE

2U
4U
KLASSIEKE
TALEN

2U
SPORT

&

DIFFERENTIATIE

1U
1U

TALEN
WISKUNDE

2U
VERKENNING
2U
2U
AGRO- EN
STEMBIOTECHNIEKEN

2U
CREA

WETENSCHAPPEN

WETENSCHAP
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overeenkomt met de samenstelling van de klasgroepen. In deze diﬀerentiatie-uren
worden sterke leerlingen uitgedaagd en krijgen leerlingen met moeilijkheden extra
worden
sterke leerlingen uitgedaagd en krijgen leerlingen met moeilijkheden extra
uitleg. Ook kunnen leerlingen in deze lessen kiezen voor een onderwerp binnen het
uitleg.
Ook
in deze lessen kiezen voor een onderwerp binnen het
vak datkunnen
aansluitleerlingen
bij hun interesse.
vak
aansluit
bij hun interesse.
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Naast
de differentiatie-uren
worden er ook wekelijks inhaallessen wiskunde,
Nederlands en Frans georganiseerd. Deze lesuren vallen buiten het lessenpakket en
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en Frans
georganiseerd.
Deze lesuren vallen buiten het lessenpakket en
lesuur (15.35
u – 16.25
u).
leggen de nadruk op remediëring. Deze inhaallessen gaan door tijdens een achtste
lesuur (15.35 u – 16.25 u).
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KLASSIEKE TALEN (4 u)
Waarom?

� Je hebt interesse voor
klassieke culturen.
� Je hebt zin voor talen.
� Je bent nieuwsgierig naar
het verleden, de wieg van onze
Westerse beschaving.
� …

Hoe?

� Je leert taal als systeem (woordenschat en grammatica)
kennen en begrijpen.
� Je leest Latijnse en Griekse teksten.
� Je bestudeert culturele aspecten van deze
klassieke samenlevingen.
� ...

Wat?

� Je leert omgaan met andere talen en taal als
cultuurverschijnsel beleven.
� Je ziet dat leesvaardigheid binnen de klassieke talen
centraal staat.
� Je hebt ook interesse in de culturele en
maatschappij-historische vorming.
� …

5

komen, hoe ze daar geraken en hoe ze aan
de man gebracht worden.
• …

DIFFERENTIATIE (2 u),
AGRO- EN BIOTECHNIEKEN (2 u)
Waarom?

� Je hebt interesse in natuur, landbouw en
wetenschappen.
� Je hebt ‘groene’ vingers.
� Je toont aandacht voor het milieu.
� …

Hoe?

�
�
�
�

Wat?

� Je krijgt inzichten in zowel de natuur en landbouw,
als in de wetenschappen.
� Je leert waar onze voedingsmiddelen vandaan komen,
hoe ze daar geraken en hoe ze aan de man gebracht worden.
� …

Je bestudeert de productieprocessen van de voeding.
Je onderzoekt invloeden van buitenaf op onze voeding.
Je zoekt naar creatieve oplossingen.
Je maakt kennis met gereedschappen en
grondvoorbereidingen.
� Je zet de eerste stappen in het teeltverhaal.
� …
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DIFFERENTIATIE (2 u),
CREA (2 u)
Waarom?

� Je bent vindingrijk,
creatief, fantasierijk.
� Je bent een
expressief persoon.
� …

Hoe?

� Je gaat correct om met materialen.
� Je ontwikkelt je motorische vaardigheden verder.
� Je ontplooit je creatieve geest, alleen of in
groepsverband.
� Je raadpleegt culturele informatiebronnen.
� …

Wat?

� Je gaat creatieve voorstellingen realiseren met
behulp van basisvaardigheden en technieken die
tijdens de lessen Beeld niet aan bod komen.
� …
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DIFFERENTIATIE (2 u),
SPORT & WETENSCHAP (2 u)
Waarom?

� Je bent nieuwsgierig naar
nieuwe sporten.
� Je hebt interesse in de
wetenschappelijke kant van het sporten.
� Je gaat voor een gezonde
geest in een gezond lichaam.
� …

Hoe?

� Je probeert verschillende sporten uit.
� Je onderzoekt het verhaal achter de sport
en inspanningen.
� ...

Wat?

� Je maakt kennis met minder alledaagse sporten.
� Je leert de wetenschap achter de sport.
� Je leert hoe sportprestaties en verantwoord sporten
hand in hand gaan.
� …
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DIFFERENTIATIE (2 u),
STEM-WETENSCHAPPEN (2 u)
Waarom?

� Je denkt graag probleemoplossend.
� Je bent nieuwsgierig naar het hoe en
waarom van wetenschappelijke processen.
� Je bent creatief, met een fascinatie voor
technologie.
� …

Hoe?

� Je maakt kennis met nieuwe technologieën.
� Je leert experimenteren, onderzoeken en ontwerpen.
� Je zoekt de link tussen wetenschappen en
wiskunde en hun technologische contexten.
� Je werkt samen aan projecten.
� ...

Wat?

� Deze afkorting staat voor Science-TechnologyEngineering-Mathematics.
� Je maakt kennis met deze verschillende
wetenschapsgebieden.
� Je ziet in dat wiskunde, wetenschappen en
technologie nauw met elkaar verbonden zijn.
� …

9

LESSENTABEL 1B (32 u)
LESSENTABEL 1B (32 u)
27 U ALGEMENE VORMING
4 U WISKUNDE
4 U TECHNIEK
2 U NATUUR EN RUIMTE
4 U NEDERLANDS
2 U FRANS
1 U ENGELS
3 U MAATSCHAPPELIJKE VORMING
2 U GODSDIENST
2 U BEELD
2 U LICHAMELIJKE OPVOEDING
1 U MUZIEK
1U

ICT

2U
1U
1U

VERBREDING

2U

OPTIE

SOCIALE ACTIVITEITEN
PLANT & DIER

2U
TECHNIEK

2U
PROJECT

Een woordje uitleg
Een woordje uitleg
• Binnen de basisvorming differentieert de leerkracht, waar nodig, naar noden,
Binnen de basisvorming diﬀerentieert de leerkracht, waar nodig, naar noden,
interesses of capaciteiten.
interesses of capaciteiten.
• Differentiatie kan plaatsvinden in de klas of klasoverstijgend.
Diﬀerentiatie kan plaatsvinden in de klas of klasoverstijgend.
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PROJECT (2 u)
Binnen de optie Project ga je aan de hand van projecten proeven van
wetenschappen, agro- en biotechnieken, crea en sport. Je maakt kennis
met verschillende opties.

TECHNIEK (2 u)
In deze uren Techniek verdiep, verbreed en breid je de leerstof van de
techniek uit de Algemene vorming uit. Je bent iemand die graag dingen
maakt en creatief is. Via projecten werk je rond constructie, transport,
energie, ICT en biotechniek.
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LESSENTABEL 2A (32 u)2A
vanaf
2020
LESSENTABEL
(32
u) - 2021
25 U ALGEMENE VORMING
4 U WISKUNDE
2 U AARDRIJKSKUNDE
2 U TECHNIEK
1 U NATUURWETENSCHAPPEN
4 U NEDERLANDS
3 U FRANS
2 U ENGELS
2 U GODSDIENST
2 U GESCHIEDENIS
2 U LICHAMELIJKE OPVOEDING
1 U MUZIEK
5U

BASISOPTIE

5U
LATIJN

5U
MODERNE TALEN

5U
STEMWETENSCHAPPEN

&

5U

PAKKET

5U
AGRO - EN
BIOTECHNIEKEN

WETENSCHAPPEN

2U

VERBREDING

2U

SPORT

&

WETENSCHAP

2U

2U

KUNST

ECONOMIE

& CREA

1U

FRANS
1U

2U
WETENSCHAPPELIJK
WERK

WISKUNDE

Een woordje uitleg
Een
uitleg
Nawoordje
het eerste
jaar (2019 - 2020) kiezen de leerlingen van 1A, bovenop de Algemene
• Na het
(2019 - 2020)
kiezen(5deu)leerlingen
van 1A, bovenop
de Algemene
vorming
(25eerste
u), eenjaar
basisoptie
of -pakket
en een keuzegedeelte
(2 u).
vormingnog
(25steeds
u), eeneen
basisoptie
of -pakket
(5 u) en een keuzegedeelte
Ze hebben
zeer groot
gemeenschappelijk
leerpakket. (2 u). Ze
hebben nog steeds een zeer groot gemeenschappelijk leerpakket.
Binnen de basisvorming diﬀerentieert de leerkracht naar noden, interesses of
• Binnen de basisvorming differentieert de leerkracht naar noden, interesses of
capaciteiten.
capaciteiten.
•
Differentiatie
plaatsvinden
in de
klas
klasoverstijgend.
Diﬀerentiatie kan kan
plaatsvinden
in de
klas
of of
klasoverstijgend.
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lessentabel
2b
(32u)
LESSENTABEL 2B (32 u)
vanaf
2020 - 2021
20 U ALGEMENE VORMING
3 U WISKUNDE
2 U NATUUR EN RUIMTE
2 U TECHNIEK
3 U NEDERLANDS
2 U ENGELS
1 U FRANS
2 U MAVO
2 U GODSDIENST
2 U LICHAMELIJKE OPVOEDING
1 U MUZIEK
10 U
10 U

BASISOPTIE

2U

OPTIE

PAKKET LAND- EN TUINBOUW

2U
TECHNIEK

2U
BEELD

2U
PROJECT

Een woordje uitleg
Een
uitleg
Dewoordje
leerlingen
uit 1B gaan meestal naar 2B. Deze richting is praktijkgericht. De
•
De
leerlingen
uit 1B de
gaan
meestal naar
2B. Deze
praktijkgericht.
De en
leerlingen krijgen naast
Algemene
vorming
(20 u)richting
ook deisoptie
pakket Landleerlingen
krijgen
naast
de
Algemene
vorming
(20
u)
ook
de
optie
pakket
Landen
tuinbouw (10 u). Daarnaast kiezen zij 2 u Techniek, 2 u Beeld of 2 u Project.
tuinbouw (10 u). Daarnaast kiezen zij 2 u Techniek, 2 u Beeld of 2 u Project.
Binnen
de basisvorming
diﬀerentieert
dede
leerkracht
• Binnen
de basisvorming
differentieert
leerkrachtnaar
naarnoden,
noden,interesses
interessesof
of
capaciteiten.
capaciteiten
• erentiatie
Differentiatie
plaatsvinden
in de
klas
klasoverstijgend.
Diﬀ
kan kan
plaatsvinden
in de
klas
of of
klasoverstijgend.
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onze begeleiding
FIETSATELIER
Je komt met de bus naar school en je gaat op uitstap per fiets. In het
fietsatelier van onze school staan 26 fietsen om uit te lenen.
Na reservatie kan je over een fiets beschikken.
GROENE SPEELPLAATS
Het groene karakter van het Biotechnicum zie je ook terugkomen in onze
speelplaats. Het open grasveld geeft je de ruimte om te ontspannen,
rond te wandelen, te voetballen … De zithoeken op de speelplaats zijn
ontworpen en aangelegd door leerlingen. Het is een plek waar leerlingen
voldoende ruimte hebben om tot rust te komen.

KLASSENRADEN
De klassenraad wordt gevormd door alle leerkrachten die aan jou lesgeven.
De klassenraad heeft als doel je zo zinvol en zo eﬃciënt mogelijk te
begeleiden, qua leervorderingen, houding en studiekeuze.
LEERBEGELEIDING
Wanneer je hulp nodig hebt om je studiemethode te verbeteren, kan je terecht bij de leerbegeleiding, waar je op verschillende vlakken begeleid
zal worden.
LEERLINGENBEGELEIDING
Je kan op elk moment bij onze leerlingenbegeleiding terecht als je vragen
hebt of vastloopt, zowel voor moeilijkheden op school als buiten school.
14

MIDDAGACTIVITEITEN
Tijdens de middagpauze kan je deelnemen aan heel wat activiteiten. Je
kan leuk voetballen en handballen op ons grasveld. Soms zie je leerlingen
kaarten of een spelletje Kubb spelen. Je kan ook deelnemen aan ons
wandelproject of onze schaakcompetitie. We bieden ook de
mogelijkheid om de leeshoek of de ICT-klas te bezoeken.
Daarnaast kan je je kandidaat stellen voor één van onze leerlingenraden.
NASCHOOLSE ACTIVITEITEN
Je kan je inschrijven om deel te nemen aan verschillende naschoolse
sportactiviteiten, zoals bijvoorbeeld scholenvoetbal
(interscholencompetitie), atletiek, handbal, tennis en zwemmen.
In samenwerking met Sport Vlaanderen, MOEV en de gemeente Bocholt
promoot de school het sporten na de bel. Tijdens schooljaar 2018 - 2019
maakten de leerlingen kennis met fitness, yoga en gevechtssporten.
OUDERCONTACTEN
Aangezien je ouders je aan onze school hebben toevertrouwd, hebben zij
het volste recht om op de hoogte te zijn van alles wat betrekking heeft op
jouw leerproces. Daarom organiseren we doorheen het schooljaar meerdere
oudercontacten rond uiteenlopende thema’s, zoals :
- kennismaking met en toelichting van je eerste rapport,
- bespreking van je studieresultaten,
- informatie over en bespreking van je studiekeuze.
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SAMENWERKING CLB – SCHOOL
We werken samen met het CLB, om onze leerlingen nog beter te kunnen
begeleiden. Je kan bij het CLB terecht voor informatie over je
studiemogelijkheden en voor hulp bij problemen. Daarnaast is er ook het
verplichte medisch onderzoek.
SCHOLENGEMEENSCHAP
Voor de visie en studierichtingen van onze scholengemeenschap,
verwijzen we graag naar de website van de scholengemeenschap
Sint-Michiel.
Voor meer informatie : www.sg-sintmichiel.be

NASCHOOLSE STUDIE
Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen leerlingen kiezen voor
studie tijdens het achtste lesuur (15.35 u – 16.25 u). Hier kunnen leerlingen
onder toezicht aan hun schoolwerk beginnen.
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KUNST
& CREA

2U

SPORT
& WETENSCHAP

27 U ALGEMENE VORMING
1 U ICT
4 U OPTIE
2 U DIFFERENTIATIE
1 U TALEN
1 U WISKUNDE
4U
2 U VERKENNING
KLASSIEKE TALEN
2U

SPORT
& WETENSCHAP

2 U VERBREDING
2U

BIOTECHNIEKEN

2U
AGRO- EN

1A (32 U)

ECONOMIE

2U

WETENSCHAPPEN

2U
STEM-

WISKUNDE

FRANS
1U

1U

WETENSCHAPPEN

5 U STEM-

2A (32 U)

CREA

2U

WETENSCHAPPELIJK
WERK

2U

EN BIOTECHNIEKEN

5 U PAKKET
5 U AGRO-

3 PLANT-, DIER- EN MILIEUTECHNIEKEN

3 BIOTECHNISCHE
WETENSCHAPPEN

25 U ALGEMENE VORMING
5 U BASISOPTIE
5 U LATIJN
5 U MODERNE TALEN
& WETENSCHAPPEN

4 PLANT-, DIER- EN MILIEUTECHNIEKEN

5 NATUUR- EN
GROENTECHNISCHE
WETENSCHAPPEN

5 DIER- EN
LANDBOUWTECHNISCHE
WETENSCHAPPEN

5 BIOTECHNISCHE
WETENSCHAPPEN

4 BIOTECHNISCHE
WETENSCHAPPEN

6 NATUUR- EN
GROENTECHNISCHE
WETENSCHAPPEN

6 DIER- EN
LANDBOUWTECHNISCHE
WETENSCHAPPEN

6 BIOTECHNISCHE
WETENSCHAPPEN

TUIN- EN
GROENBEHEER

5 LANDBOUW

TUIN- EN
GROENBEHEER

6 LANDBOUW

2 U OPTIE
2U
TECHNIEK

1 U PLANT & DIER

1B (32 U)

2U
BEELD

27 U ALGEMENE VORMING
1 U ICT
2 U VERBREDING
1 U SOCIALE ACTIVITEITEN

TECHNIEK

2U
PROJECT

2U
PROJECT

GEZELSCHAPSDIEREN

2B (32 U)

20 U ALGEMENE VORMING
10 U BASISOPTIE
PAKKET LAND- EN TUINBOUW

PRODUCTIEDIEREN

2 U OPTIE
2U

GEZELSCHAPSDIEREN

3 PLANT, DIER EN MILIEU

PRODUCTIEDIEREN

HOBBY- EN
GEZELSCHAPSDIEREN

HOBBY- EN
GEZELSCHAPSDIEREN

4 PLANT, DIER EN MILIEU

PRODUCTIEDIEREN
EN LANDBOUW MECHANISATIE

PRODUCTIEDIEREN
EN LANDBOUW MECHANISATIE

7 VEEHOUDERIJ EN LANDBOUWTEELTEN

studierichtingen Biotechnicum

PRAKTISCHE INFORMATIE
Dagindeling
Voormiddag

8.30 u
9.20 u
10.10 u
10.25 u
11.15 u

-

Middagpauze

12.05 u - 12.55 u

Namiddag

12.55 u
13.45 u
14.35 u
14.45 u

-

9.20 u
10.10 u
10.25 u
11.15 u
12.05 u

13.45 u
14.35 u
14.45 u
15.35 u

eerste lesuur
tweede lesuur
pauze
derde lesuur
vierde lesuur

vijfde lesuur
zesde lesuur
pauze
zevende lesuur

Op woensdag beginnen de lessen om 8.30 u en eindigen ze om 12.00 u.

Bereikbaarheid met de bus
De dichtstbijzijnde halte van De Lijn bevindt zich vlak voor onze school.
Lijn 8 (Genk-Overpelt / Overpelt-Genk) stopt aan deze halte.
Voor gedetailleerde informatie, afgestemd op jouw woonplaats,
verwijzen we naar de routeplanner van De Lijn.
Voor meer informatie : www.delijn.be
We zien je graag terug vanaf 2 september !
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INFODAG
Zaterdag 4 mei 2019
met infosessies om 14.00 u en om 19.00 u
Inschrijven via www.biotechnicum.be

OPENDEURDAG
Zondag 5 mei 2019
van 13.00 u tot 18.00 u

INSCHRIJVINGEN
Vanaf dinsdag 23 april 2019 op schooldagen tussen
9.00 u en 16.00 u (op woensdag tot 12.00 u).
Graag na telefonische afspraak op 089 46 14 90.
Tijdens de infodag op zaterdag 4 mei 2019.
Tijdens de opendeurdag op zondag 5 mei 2019.
Tijdens de zomervakantie, op werkdagen van
9.00 u tot 19.00 u van 1 t.e.m. 5 juli 2019 en van
19 t.e.m. 30 augustus 2019

info@biotechnicum.be - 089 46 14 90
Kaulillerweg 3 - 3950 BOCHOLT
www.biotechnicum.be

