EERSTE GRAAD B-STROOM
1e LEERJAAR B
In PORTUS berkenboom willen we dat je op opnieuw zin krijgt in onderwijs en leren.
We laten je proeven en succes ervaren op school. Zo groei je in een positief zelfvertrouwen, ontdek je
jezelf en je talenten en kan je een passend beroep leren.
Jouw mogelijkheden
Je hoeft in het eerste jaar nog geen studiekeuze
te maken, je verwerkt hetzelfde lessenpakket als je
klasgenoten.
Daarbij krijg je tijd om je bij te werken in de
basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen. Bij het
begin van het schooljaar zal de leerkracht toetsen op
welke vaardigheden je extra dient te oefenen. Omdat je
in een kleine klasgroep zit, maximum 11 leerlingen krijg
je meer aandacht op jouw maat.

Begeleid leren & remediëring
Je wordt in deze les stap voor stap begeleid bij het leren.
De eerste weken leer je hoe je boekentas met de juiste
zaken te vullen, je agenda correct in te vullen en te
gebruiken. Daarna leer je onder leiding van je titularis
je huiswerk maken en plannen en je lessen leren en
plannen. Heb je extra ondersteuning nodig, word je
door de klassenraad uitgenodigd om twee uur per week
langer op school te blijven om in kleine groepjes te
remediëren.

Al doende leren in kleine groepen
In een kleine klasgroep kan de leerkracht je extra
begeleiden. Je gaat leren via doe-activiteiten en
zaken ontdekken die je onmiddellijk kan gebruiken.
In plaats van “de juf of meester” heb je een kleine
groep leerkrachten. Je zal hen snel leren kennen en
vertrouwen. Deze goede band laat je groeien in je
zelfvertrouwen en je goed gevoel op school.

Techniek
We willen het leren op school levensecht maken. In
het vak techniek maak je hiermee kennis en ervaar je
het specifiek karakter van het beroepsonderwijs. Je
ontdekt verschillende sectoren: metaal, elektriciteit,
hout, tuinbouw, textiel, verkoop, informatica, esthetiek
& verzorging, voeding, reclame en publiciteit. Dit is vast
een vak waardoor je graag naar school komt.
Evaluatie
In het eerste leerjaar B zijn er geen examens. Je
wordt beoordeeld in permanente evaluatie: kleine en
grote toetsen, klastaken, schriftelijke of mondelinge
oefeningen, contractwerk, hoekenwerk, ...
Ook op attitudes zoals orde, netheid, stiptheid ... zal je
een beoordeling krijgen.

Kalkstraat 26

Tel. 03 760 41 00

9100 Sint-Niklaas

info@portusberkenboom.be
www.portusberkenboom.be

EERSTE LEERJAAR B
Vakken
Godsdienst

2

Nederlands

6

Maatschappelijke vorming

3

Natuurwetenschappen

2

Wiskunde

4

Lichamelijke opvoeding

2

Muzikale opvoeding

1

Plastische opvoeding

3

Techniek

6

Begeleid leren

1

Frans

2

Sociale vaardigheden

1
33

