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1e jaar (van de 1e graad) 

 
De modernisering is nu aan haar 3e jaar. Dit houdt voornamelijk in dat alle eindtermen in competenties 

worden ondergebracht. Wij voeren dit goed doordacht door. Een competentie wordt op Calmeyn 

bijgebracht door verschillende gespecialiseerde leerkrachten. 

In alle vakken is doorgedreven aandacht voor remediëring (waar nodig). Indien de remediëring te 

“zwaar” wordt, dan kan de klassenraad verplichten om remediëring te volgen in de plaats van (een) 

talentmodule (gedurende een aantal weken). 

Via de talentmodules ontdek je waar je talenten liggen.  

 

 

1 A 

Vakken Uren/week 

Godsdienst/Zedenleer 2 

Aardrijkskunde 2 

Engels  2 

Frans 3 

Geschiedenis 1 

Sport en gezondheid 2 

Natuurwetenschappen 1 

Nederlands en digitale geletterdheid 5 

Artistieke vorming 1 

Techniek 2 

Wiskunde 5 

Specifieke uren 

X-uur: 
Uitbreiden, leren leren en remediëren 

1 

Klasuur: 1e uur op maandagmorgen (i.k.v. welbevinden) 1 

Talentmodules: 2 x 2 uur per week te kiezen uit: 

Gastronomie 2 

Omnisport 2 

Techniek/hout 2 

Voetbal 2 

Wellness: haarzorg & schoonheidsverzorging 2 

TOTAAL 32 
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1e jaar (van de 1e graad) - vervolg 

 

1B 

Vakken Uren/week 

Algemene vakken 

Godsdienst/Zedenleer 2 

PAV-cluster talen (omvat Nederlands, Frans en digitale geletterdheid) 7 

PAV-cluster STEM (omvat elementen uit wiskunde, 
natuurwetenschappen, techniek) 

12 

PAV-cluster maatschappij (omvat elementen uit aardrijkskunde, 
geschiedenis en zaken uit het dagelijks leven) 

2 

Sport en gezondheid 2 

Artistieke vorming 1 

Specifieke uren 

X-uur: 
Uitbreiden, leren leren en remediëren 

1 

Klasuur: 1e uur op maandagmorgen (i.k.v. welbevinden) 1 

Talentmodules: 2 x 2 uur per week te kiezen uit: 

Gastronomie 2 

Omnisport 2 

Techniek 2 

Voetbal 2 

Wellness: haarzorg en schoonheidsverzorging 2 

TOTAAL 32 

 

In alle lessen zijn de vakleerkrachten – als vanouds – bezig met differentiëren. Daarbij hebben zij oog 

voor leren leren, remediëren en uitbreiden.  In alle vakken is doorgedreven aandacht voor remediëring 

(waar nodig). Indien de remediëring te “zwaar” wordt, dan kan de klassenraad verplichten om 

remediëring te volgen in de plaats van (een) talentmodule (gedurende een aantal weken). 

Leraren werken voor diverse zaken vakoverschrijdend samen, op diverse momenten doorheen het 

schooljaar. 

Via de talentmodules ontdek je waar je talenten liggen.  
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2e jaar (van de 1e graad) 

 

2A moderne talen en wetenschappen (2MTW): 34 uren / week: 

 

Vak Uren per week 

  

** Algemene vakken: 25 uren  

Levensbeschouwing 2 

Aardrijkskunde 1 

Engels  2 

Frans 2 

Geschiedenis 2 

Sport en gezondheid 2 

Natuurwetenschappen 2 

Nederlands 4 

Artistieke vorming 1 

Wiskunde 4 

Techniek 2 

Sociale en economische initiatie (inclusief burgerschap) 1 

  

** X-uren: leren leren, specifieke uitbreiding, remediëring … 2 

  

** Basisoptie: 5 uren  

Natuurwetenschappen en wetenschappelijk werk 2 

Nederlands 1 

Frans 1 

Engels 1 

  

**Extra: keuze talentmodule: 1 verplichte keuze, uit: 
- Gastronomie 
- Techniek / hout 
- Wellness: haarzorg & schoonheidsverzorging 
- Sport  

Beperking keuze: niet eigen basisoptie 

2 

 

Evenals in ons 1e jaar (zowel A als B) werkt elke leerkracht binnen zijn/haar vakgebied aan leren 

leren, aan remediëring en uitbreiding.  In alle vakken is doorgedreven aandacht voor remediëring 

(waar nodig). Indien de remediëring te “zwaar” wordt, dan kan de klassenraad verplichten om 

remediëring te volgen in de plaats van (een) talentmodule (gedurende een aantal weken). 

2 uren per week, onze X-uren, worden extra besteed aan leren leren (algemeen) en plannen, aan 

specifiek remediëren, uitbreiden en verdiepen. 

Je verbreedt je belangstelling en vindt je talenten via een talentmodule – die buiten jouw basisoptie 

moet liggen. 
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2e jaar (van de 1e graad) 

 

2A Sport (2SP): 34 uren / week: 

 

Vak Uren per week 

  

** Algemene vakken: 25 uren  

Levensbeschouwing 2 

Aardrijkskunde 1 

Engels  2 

Frans 2 

Geschiedenis 2 

Sport en gezondheid 2 

Natuurwetenschappen 2 

Nederlands 4 

Artistieke vorming 1 

Wiskunde 4 

Techniek 2 

Sociale en economische initiatie (inclusief burgerschap) 1 

  

** X-uur: specifieke uitbreiding, remediëring … 2 

  

** Basisoptie: 5 uren  

Toegepaste wetenschappen 1 

Sport  4 

  

  

**Extra: keuze talentmodule: 1 verplichte keuze, uit: 
- Gastronomie 
- Techniek / hout 
- Wellness: haarzorg & schoonheidsverzorging 
- Sport  
Beperking keuze: niet eigen basisoptie 

2 

 

Evenals in ons 1e jaar (zowel A als B) werkt elke leerkracht binnen zijn/haar vakgebied aan leren 

leren, aan remediëring en uitbreiding.  In alle vakken is doorgedreven aandacht voor remediëring 

(waar nodig). Indien de remediëring te “zwaar” wordt, dan kan de klassenraad verplichten om 

remediëring te volgen in de plaats van (een) talentmodule (gedurende een aantal weken). 

2 uren per week, onze X-uren, worden extra besteed aan leren leren (algemeen) en plannen, aan 

specifiek remediëren, uitbreiden en verdiepen. 

Je verbreedt je belangstelling en vindt je talenten via een talentmodule – die buiten jouw basisoptie 

moet liggen. 
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2e jaar (van de 1e graad) (vervolg) 

2B: 33 uren / week: 

 

 2 STEM-
technieken: 
Hout  
(2STEM) 

2 
Maatschappij 
en welzijn 
(2MaWe) 

2 Voeding 
en horeca 
(2VoHo) 

Vak Uren / week Uren / week Uren / week 

    

** Algemene vakken: 20 uren:    

Levensbeschouwing 2 2 2 

PAV-cluster talen (omvat Nederlands, Frans, 
Engels) 

8 8 8 

PAV-cluster STEM (omvat wiskunde, 
natuurwetenschappen, techniek) 

4 4 4 

PAV-cluster maatschappij (omvat aardrijkskunde, 
geschiedenis, zaken uit het dagelijks leven) 

3 3 3 

Sport en gezondheid 2 2 2 

Artistieke vorming  1 1 1 

    

** digitale vaardigheden 1 1 1 

    

** Basisoptie: 10 uren:    

STEM: theorie & praktijk 10   

Haar en lifestyle: theorie & praktijk  6  

Zorg en welzijn: theorie & praktijk  4  

Bakkerij/hotel/slagerij/voeding: theorie & praktijk   10 

    

**Extra: keuze talentmodule:  
1 verplichte keuze, uit: 
- Gastronomie 
- Techniek / hout 
- Wellness: haarzorg & schoonheidsverzorging 
- Sport  
Beperking keuze: niet eigen basisoptie 

2 2 2 

 

In 2B maken de leerlingen voor het eerst kennis met een derde taal op school: Engels. Dit doen we 

meteen door 2 lesuren in de week hieraan te besteden, binnen de PAV-cluster talen. 

Om de mogelijkheden qua studiekeuze open te houden, voegen wij 2 uren/week in voor 

talentmodule. Hiervoor moet de keuze gemaakt worden buiten de eigen optie. 

In alle vakken is doorgedreven aandacht voor remediëring (waar nodig). Indien de remediëring te 

“zwaar” wordt, dan kan de klassenraad verplichten om remediëring te volgen in de plaats van (een) 

talentmodule (gedurende een aantal weken).  
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1e jaar 2e graad (= 3e jaar) Arbeidsmarktgerichte finaliteit 

 

Arbeidsmarktgerichte finaliteit: Basisvorming – is voor alle leerlingen hetzelfde 

 

Noten:  

- Omwille van het overzicht leest u hier 

diverse ‘vakken’ maar wij werken intensief 

geïntegreerd. 

- Buiten het lesrooster krijgen leerlingen 

opleiding in projectdagen voor aspecten 

van artistieke vorming en kr8ig 

(=digitale vaardigheden, financiële 

geletterdheid, assertiviteit e.d.) 

 

 

Specifieke vorming: haar- en schoonheidsverzorging (3HS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifieke vorming: hout (3HT) 

 

 

 

 

 

 

 

Specifieke vorming: restaurant en keuken (3RK) 

 
 

 
 
 
 
 
  

Vakbenaming 3e jaar 

LBV 2 

PAV cluster talen – Frans  2 

PAV cluster talen – Nederlands  3 

PAV cluster maatschappij 2 

PAV cluster STEM  3 

L.O. 2 

Totaal basisvorming (u./week) 
 
 

14 

Vakbenaming 3e jaar 

Schoonheidsverzorging 2 

Dameskappen 13 

Herenkappen en barbieren 3 

= Specifieke vorming haar- en schoonheidsverzorging: 
 

18 

Totaal u. per week 32 

Vakbenaming 3e jaar 

Specifieke vorming hout:  Deze opleiding omvat het leren 
kennen van hout en houtsoorten, het manueel en machinaal 
bewerken van hout, het maken en analyseren van 
ontwerptekeningen, … 

18 

Totaal u. per week 32 

Vakbenaming 3e jaar 

Engels 1 

Specifieke vorming Restaurant en keuken:  Deze opleiding 
omvat keuken & zaal, incl.  
- communicatie en samenwerking 
- ergonomisch, economisch en duurzaam handelen 
- bereidingen en bedieningen 

18 

Totaal u. per week 33 
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2e jaar 2e graad (= 4e jaar)  BSO 

 

 

Haarzorg: 34 uren /week 

 

Vak 4HZ 
Uren per week 

Levensbeschouwing 2 

PAV (project algemene vakken) 6 

Frans 2 

L.O. 2 

  

P.O. 1 

Bio-esthetiek: praktijk 1 

Dameskappen: theorie & praktijk 18 

Herenkappen: praktijk 2 

 

 

Hout: 34 uren/week 

 

Vak 4HT 
Uren per week 

Levensbeschouwing 2 

PAV (project algemene vakken) 6 

Frans 2 

L.O. 2 

  

Hout: theorie & praktijk 22 

 

 

Restaurant-keuken: 34 uren/week 

 

Vak 4RK 
Uren per week 

Levensbeschouwing 2 

PAV (project algemene vakken) 6 

Frans 2 

L.O. 2 

  

Hotel: theorie & praktijk 22 
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1e jaar 2e graad (= 3e jaar) Dubbele finaliteit 

 

Dubbele finaliteit: Basisvorming – is voor alle leerlingen hetzelfde 

 

Buiten het 

lesrooster krijgen 

leerlingen opleiding 

in projectdagen 

voor aspecten van 

artistieke vorming 

en kr8ig (=digitale 

vaardigheden, 

financiële 

geletterdheid, 

assertiviteit e.d.) 

 

 

Specifieke vorming: wellness en lifestyle (3WL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifieke vorming: sport (3SP) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

Vakbenaming 3e jaar – u./week 

LBV 2 

Frans 2 

Engels 2 

Nederlands 4 

Fysieke gezondheid (L.O.) (niet voor Sport: zij krijgen 
dit geïntegreerd in de specifieke vorming) 

2 

STEM-wetenschappen 2 

STEM-wiskunde 3 

STEM-aardrijkskunde 1 

Historisch bewustzijn en burgerschap 1 

  

Totaal basisvorming 19  (17 voor Sport) 

Vakbenaming 3e jaar 

Specifieke vorming: 13 u. per week:  

Toegepaste fysiologie en anatomie 1 

Bio-esthetiek, wellness en lifestyle, incl.  samenwerking, 
communicatie, vakterminologie 

10 

Nagels incl. kunstnagels  2 

  

Totaal aantal lesuren/week 32 

Vakbenaming 3e jaar 

Specifieke vorming: 15 u. per week:  

Toegepaste fysiologie en anatomie 1 

Sportkeuze (voetbal / omnisport) 6 

Sportvakken theorie, zoals sportregels, 
bewegingswetenschappen, samenwerking, communicatie, 
vakterminologie 

8 

  

Totaal aantal lesuren/week 32 
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2e jaar 2e graad (= 4e jaar)  TSO 

 

 

Bio-esthetiek: 33 uren /week 

 

Vak 4BIES 
Uren per week 

Levensbeschouwing 2 

Aardrijkskunde 1 

Engels  2 

Frans 2 

Geschiedenis 1 

L.O. 2 

Natuurwetenschappen 1 

Nederlands 4 

Wiskunde 3 

  

P.O. 1 

Bio-esthetiek: theorie & praktijk 12 

Praktijk dameskappen 2 

 

 

L.O.-Sport: 34 uren /week 

 

Vak 4LOSP 
Uren per week 

Levensbeschouwing 2 

Aardrijkskunde 1 

Engels  2 

Frans 2 

Geschiedenis 1 

Nederlands 4 

Wiskunde 3 

  

Biologie 1 

Chemie 1 

Fysica 1 

Toegepaste natuurwetenschappen 2 

Sportvakken 8 

Eigen sportkeuze: 
- Voetbal 
- Adventure (watersporten, klimmen, 

mountainbike,…) 

6 
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3e graad (5e, 6e en 7e jaar)  BSO 

Haarzorg:    

Noten:  

-de optie duaal is mogelijk, voor het 5e, het 6e en het 7e jaar; via ons CLW Westhoek. 

-het 7e specialisatiejaar is: Haarstilist (of kapper-stylist duaal). 

-Hieronder enkel het aantal lesuren per week voor de gewone voltijdse opleiding; de uren gelden 

voor de niet-stageweken; in de stageweken zijn er immers geen lessen op school. 

Vak 34 uren per 
week  

5e  jaar (5HZ) 

34 uren per 
week  

6e jaar (6HZ) 

32 uren per 
week 

 7e jaar (7HS) 

Levensbeschouwing 2 3 3 

PAV (project algemene vakken) 5 5 8 

Frans 3 2 3 

L.O. 2 3 3 

    

Bio-esthetiek: praktijk 1 1  

Dameskappen en herenkappen: theorie & 
praktijk 

21 20  

Dames- en herenkappen: theorie & praktijk; 
salonmanagement (waaronder toegepaste 
economie) 

  15 

    

Voltijdse stage (= ‘blokstage’): in weken 
dameskappen / herenkappen 

6 weken 6 weken 10 weken 

 

Houtbewerking:   

Noten:  

-de optie duaal is mogelijk, voor het 7e jaar; zij krijgen een eigen uurrooster waarbij de specifieke 

vakken vervallen op school – deze zaken worden op de werkplek worden aangeleerd 

-het 7e specialisatiejaar is: interieurbouwer (al dan niet duaal) 

-het aantal lesuren per week geldt voor de niet-stageweken; in de stageweken zijn er geen lessen 

op school 

Vak 35 uren per week 
5e  jaar (5HB) 

35 uren per week  
6e jaar (6HB) 

32 uren per 
week 7e jaar 

(7INT) 

Levensbeschouwing 2 3 3 

PAV (project algemene vakken) 5 5 8 

Frans 3 2 3 

L.O. 2 3 3 

    

Hout: theorie & praktijk 23 22 15 

    

Voltijdse stage (= ‘blokstage’): in 
weken: Hout:  houtbewerking / 
interieurbouw 

6 weken 6 weken 10 weken 
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3e graad (5e, 6e en 7e jaar)  BSO (vervolg) 
 

 

Restaurant-keuken:  

 

-de optie duaal is mogelijk, zowel voor het 5e als het 6e jaar; zij krijgen een eigen uurrooster waarbij 

de specifieke vakken vervallen op school maar op de werkplek worden aangebracht  

-het 7e specialisatiejaar is: Event Manager - Traiteur (officieel: Banketaannemer-traiteur) 

-het aantal lesuren per week geldt voor de niet-stageweken; in de stageweken zijn er geen lessen 

op school 

 

Vak 34 uren per 
week  

5e  jaar 
(5RK) 

34 uren per 
week  

6e jaar (6RK) 

32 uren per 
week 

 7e jaar 
(7EMT) 

Levensbeschouwing 2 3 3 

PAV (project algemene vakken) 5 5 8 

Frans 3 2 3 

L.O. 2 3 3 

Engels 2 2  

    

Hotel: theorie & praktijk 20 19 15 

    

Voltijdse stage (= ‘blokstage’): in weken: 
Restaurant-Keuken / Event Manager-Traiteur:  

6 weken 6 weken 10 weken 
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3e graad (5e en 6e jaar)  TSO 

 

Schoonheidsverzorging:  34 uren /week 

 

Vak 5SCVZ 
Uren per week 

6SCVZ 
Uren per week 

Levensbeschouwing 2 2 

Aardrijkskunde 1 1 

Engels  2 2 

Frans 2 2 

Geschiedenis 1 1 

L.O. 2 2 

Nederlands 3 3 

Wiskunde 2 2 

   

Biologie/toegepaste biologie 1 1 

P.O. 2 2 

Toegepaste chemie 1 1 

Bio-esthetiek: theorie & praktijk 15 15 

   

Voltijdse stage (= ‘blokstage’):  schoonheidsverzorging:  - 2 weken 

 

 

L.O.-Sport:  34 uren /week 

 

Vak 5LOSP 
Uren per week 

6LOSP 
Uren per week 

Levensbeschouwing 2 2 

Aardrijkskunde 1 1 

Engels  2 2 

Frans 2 2 

Geschiedenis 1 1 

L.O. 2 2 

Nederlands 3 3 

Wiskunde 2 2 

   

Biologie / toegepaste biologie 1 1 

Sportvakken 12 12 

Eigen sportkeuze: 
- Voetbal 
- Adventure (watersporten, klimmen, mountainbike,…) 

6 6 

   

Voltijdse stage (= ‘blokstage’): sport:  - 2 weken 

 


