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Dag nieuwe leerling
Dag ouder

In onze Don Boscoschool bieden we een kwaliteitsvolle vorming aan.
Als Don Bosco school kiezen we bewust voor een warme
en hartelijke aanpak. Welbevinden, ondersteuning en klasbinding
vinden we erg belangrijk. In september staan verschillende
onthaalmomenten gepland om elkaar en de school te leren kennen.
In verschillende lessen wordt ingezet op co-teaching en projecten.
Tijdens de middagpauze kunnen de sportieve leerlingen deelnemen aan
de middaganimatie. Leerlingen kunnen ’s middags een bezoekje brengen
aan onze schoolbib, Don Bibsco of eventueel een taak afwerken
in een multimedia-lokaal onder begeleiding van een leerkracht.
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De
gemoderniseerde
eerste graad

Alle leerlingen krijgen een
basispakket van 27 uren
algemene vorming.
Er wordt gedifferentieerd,
dit wil zeggen dat elke leerling
remediëring en/of verdieping
aangeboden krijgt.
Een goede evaluatie van het
basispakket met oog voor
talenten en vaardigheden.

Er is meer aandacht voor
ICT-vaardigheden in alle vakken.
Elke leerling leert observeren
en oriënteren: zij/hij leert
haar/zijn talenten ontdekken
en maakt kennis met
verschillende interessevelden,
latere studiedomeinen.
De studiekeuze wordt
uitgesteld tot op het einde
van de eerste graad.

Differentiatie

1A

Basisoptie

Algemene vorming 27 lesuren

5

1B

2A

Algemene vorming 25 lesuren

2B

Algemene vorming 20 lesuren

2
2

5
10

1STE
GRAAD

1/

Wat bieden wij aan
in het 1ste jaar?

1u differentiatie:
remediëring en
verdieping voor
Nederlands en
wiskunde

1 u ICT
1 coachingsuur

Inhaalles Frans
en wiskunde

2u oriënterende projecten:

Je ontdekt je talenten en interesses.

Je krijgt projecten
aangeboden waarin je
verschillende
domeinen leert kennen.
Elk project duurt
ongeveer 6 weken.

Binnen elk
project wordt
vakoverschrijdend
en gedifferentieerd
gewerkt.

Volgende interessevelden komen aan bod:

Maatschappij en welzijn

MW

Sport

SP

Taal en cultuur

TC

Economie en organisatie

EO

1A

LESSENTABELLEN
1STE JAAR

BASISVORMING

27U

1B

BASISVORMING

27U

Godsdienst
Nederlands
Frans
Engels
Wiskunde
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Natuurwetenschappen
Mens en samenleving
Techniek
Beeld
Muziek
Lichamelijke opvoeding

2u
4u
3u
1u
4u
1u
2u
2u
2u
2u
1u
1u
2u

Godsdienst
Nederlands
Frans
Engels
Wiskunde

2u
4u
2u
1u
4u

Natuur en ruimte
Maatschappelijke vorming
Techniek
Beeld
Muziek
Lichamelijke opvoeding

3u
3u
4u
1u
1u
2u

DIFFERENTIATIE

5U

DIFFERENTIATIE

5U

ICT
Remediëring/verdieping
wiskunde/Nederlands
Oriënterende projecten
Coachingsuur

1u
1u
2u
1u

TOTAAL

32U

+ inhaalles wiskunde/Frans

1/1u

ICT
Remediëring/verdieping
wiskunde/Nederlands
Oriënterende projecten
Coachingsuur
TOTAAL

1u
1u
2u
1u
32U

Nieuwigheden
sinds schooljaar
2019-2020

DIFFERENTIATIE
Problemen en uitdagingen pakken we aan tijdens de
lessen differentiatie. Hier zal je specifiek begeleid
worden, volledig toegespitst op jouw leerproces. Via
extra uitleg, oefeningen, … zullen we je helpen om je
leerdoelen te bereiken of dagen we je uit om kennis en
vaardigheden te verdiepen.

MENS EN SAMENLEVING

COACHINGSUUR

In 1A wordt het vak mens en samenleving
geïntroduceerd. Hierin ontwikkel je aandacht
voor en inzicht in:

In dit lesuur krijgen leren leren,
studieloopbaan verkennen, welbevinden
en welzijn een plaats.

je persoonsvorming en identiteit
je duurzame, sociale en relationele vaardigheden
je economische en financiële geletterdheid
maatschappelijke vragen

Meer info op:

DBGENK.BE

ICT
Om je basiskennis en vaardigheden
uit te breiden op computationeel gebied, besteden we
wekelijks een lesuur aan ICT. ICT zal vanzelfsprekend
ook tijdens al je lessen aan bod komen.

ORIËNTERENDE PROJECTEN
Wij kiezen bewust voor 2 lesuren oriënterende
projecten. Door deze projecten willen we je
graag laten kennismaken met de domeinen
Maatschappij en welzijn, Sport, Economie en
organisatie en met Taal en cultuur.

1STE
GRAAD

2/

Wat bieden wij aan
in het 2de jaar?
Aansluitend op het 1ste jaar
maak je in het 2de jaar
een keuze voor
1 of 2 basisopties.

2A

BASISOPTIES
Een basisoptie draagt bij tot een goede observatie en oriëntatie van
de leerling. In aanvulling op de algemene vorming ondersteunen basisopties
leerlingen om een gemotiveerde keuze te maken voor een studiedomein of
studierichting in de tweede graad.

Maatschappij en Welzijn A-stroom

MW

Krijg inzicht in het sociale gedrag van mens en maatschappelijke fenomenen.
Leer je een persoonlijke en gezonde levensstijl te ontwikkelen vanuit een
mens- en natuurwetenschappelijke benadering.
Oefen je sociale en communicatieve vaardigheden .
Verken volgende interessegebieden: lichaamszorg, lifestyle en voeding.

Sport A-stroom
Verbeter je fysieke capaciteiten, je technische en tactische vaardigheden.
Ontwikkel je sociale en communicatieve vaardigheden.
Verwerf inzichten in de relatie tussen natuurwetenschappen, sport
en beweging.

SP

2A

LESSENTABELLEN
2DE JAAR

BASISVORMING

25U

2B

BASISVORMING

20U

Godsdienst
Nederlands
Frans
Engels
Wiskunde
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Natuurwetenschappen
Techniek
Beeld
Muziek
Lichamelijke opvoeding

2u
4u
3u
2u
4u
2u
1u
1u
2u
1u
1u
2u

Godsdienst
Nederlands
Frans
Engels
Wiskunde
Maatschappelijke vorming

2u
3u
2u
1u
3u
2u

Natuur en ruimte
Techniek
Beeld
Muziek
Lichamelijke opvoeding

1u
2u
1u
1u
2u

DIFFERENTIATIE

2U

DIFFERENTIATIE

2U

Wiskunde/Nederlands
Coachingsuur

1u
1u

Wiskunde/Nederlands
Coachingsuur

BASISOPTIE (KEUZE)

5U

BASISOPTIES (KEUZE)

SP of
MW

5u
5u

MW + EO of
MW + SP of
SP + EO

TOTAAL

32U

+ inhaalles wiskunde/Frans

1/1u

TOTAAL

1u
1u
10U
10u
10u
10u
32U

2B

BASISOPTIES
Maatschappij en Welzijn B-stroom
Alle leerlingen van 2B
maken één keuze
uit volgende
combinaties van
twee basisopties:

MW+EO
MW+SP
SP+EO

MW

Pas op een verantwoorde wijze inzichten m.b.t. een persoonlijke en gezonde
levensstijl toe.
Verken actuele verschijnselen die de mens, zijn gedrag en het samenleven
beïnvloeden.
Ontdek via toepassingsgerichte opdrachten de interessegebieden die een
belangrijke rol spelen in de maatschappij en bij het welzijn van mensen.
Pas sociale en communicatieve vaardigheden toe in verschillende situaties.
Verken volgende interessegebieden: lichaamszorg, lifestyle en voeding.

Sport B-stroom

SP

Verbeter je fysieke capaciteiten, je technische en tactische vaardigheden.
Ontwikkel je sociale en communicatieve vaardigheden.
Verwerf inzicht in maatschappelijke thema’s waarin sport en beweging
belangrijk zijn.

Economie en Organisatie B-stroom

EO

Verken de wereld van de onderneming en de overheid.
Ontwikkel je ondernemingszin en ondernemerschap.
Reﬂecteer vanuit het perspectief van de consument over de
economisch-maatschappelijke actualiteit.
Verwerf inzicht in en reﬂecteer over de impact van de data-economie.
Ontwikkel je digitale vaardigheden binnen een economische context.
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2DE
GRAAD

3/

Wat bieden wij aan
in het 3de jaar?
De modernisering van het
secundair onderwijs zet zich voort
in de tweede graad.
In de modernisering spreken we
nu van dubbele finaliteit (D/A)
of wat we kennen als tso.
De leerlingen kunnen doorstromen
naar het hoger onderwijs
en naar de arbeidsmarkt.
De term A-finaliteit (A) wordt
nu gebruikt voor de richtingen
in het bso. De A staat voor
arbeidsmarktgericht.

Sport D/A

SP

Eén derde van de lesuren gaat naar sport-georiënteerde vakken.
Deze omvatten praktijkvakken als balsporten, gymnastiek, atletiek, dans,
omnisport en zwemmen, maar ook komen wetenschappelijke vakken aan bod
zoals fysica, anatomie en fysiologie. Met voorbeelden uit de sportpraktijk wordt
de theorie tastbaar en duidelijk.
Bij de vakken toegepaste psychologie en agogiek komen inhouden aan bod zoals
sociale vaardigheden, de ontwikkeling van een kind per levensfase en sport- en
spelbegeleiding.
Tijdens de praktijklessen is er veel aandacht voor bewegingsuitvoering, inzet en
doorzettingsvermogen, maar attitudes als fairplay, teamspirit en het aanvaarden
van normen en waarden dragen wij ook zeer hoog in het vaandel!
Een grote troef is ons ruim aanbod aan sportstages waardoor een vertrouwensband tussen leerlingen en leerkrachten ontstaat. De leerlingen van de 2de graad
worden uitgedaagd tijdens onze 3-daagse fiets- en outdoorstage en leren surfen
en zeilen tijdens de fantastische watersportstage in Maaseik.

3

3

SP

Godsdienst
Nederlands
Frans		
Engels
Wiskunde
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Natuurwetenschappen
Complementaire uren
ICT
Artistieke vorming
Sport - begeleiding
TOTAAL

2u
4u
2u
2u
3u
1u
1u
2u

1u
1u
13u
32U

+ inhaalles wiskunde/Frans 1/1u

Maatschappij en welzijn D/A

MW

Godsdienst
Nederlands
Frans		
Engels
Wiskunde
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Natuurwetenschappen
LO		
Complementaire uren
ICT
Artistieke vorming
Maatschappij en welzijn
TOTAAL

2u
4u
2u
2u
3u
1u
1u
2u
2u
1u
1u
11u
32U

+ inhaalles wiskunde/Frans 1/1u

MW

De studierichting Maatschappij en Welzijn is beslist
iets voor jou als je geïnteresseerd bent in de
ontwikkeling en het gedrag van de mens, in de
werking van de samenleving en in de invloed die deze
twee op elkaar hebben.
Naast een brede algemene vorming, ontwikkel je in
het specifieke gedeelte een wetenschappelijktheoretische basis met het oog op zorg verlenen en
begeleiding. Zo focus je ook op gezondheidsbevordering en communicatie.
Je leert indirecte zorg en begeleidingsactiviteiten
uitvoeren. Je hebt oog voor de behoeften, mogelijkheden en beperkingen van kinderen, jongeren en volwassenen. Daarbij pas je digitale vaardigheden toe en
voer je zelfstandig onderzoek kritisch uit. Je beschikt
over de nodige dosis nieuwsgierigheid en creativiteit.

3/

Bedrijf en organisatie D/A
Je bestudeert het economisch principe,
de aspecten van marketing en de internationale handel. Je leert commerciële
documenten opstellen en communiceren
met klanten.
Dit alles komt aan bod in 6 thema’s:
Hoe verhouden de consument en de 		
producent zich tot elkaar
in de economische wereld?
De organisatie van ondernemingsactiviteiten
Boekhoudkundig en financieel beheer
Personeelsbeheer.
Commercieel beheer

BO
3

BO

Godsdienst
Nederlands
Frans		
Engels
Wiskunde
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Natuurwetenschappen
LO		
Complementair uur
Artistieke vorming
Bedrijfseconomie

2u
4u
3u
3u
3u
1u
1u
2u
2u
1u
10u

Logistiek en transport
TOTAAL

32U

+ inhaalles wiskunde/Frans 1/1u

3

Wellness en lifestyle D/A

WL

Godsdienst
Nederlands
Frans		
Engels
Wiskunde
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Natuurwetenschappen
LO		
Complementaire uren
ICT
Artistieke vorming
Wellness en lifestyle
TOTAAL

2u
4u
2u
2u
3u
1u
1u
2u
2u
1u
1u
11u

WL

Deze richting laat je kennis maken met heel wat domeinen binnen de
schoonheidsverzorging.
Het doel van deze opleiding is door de theoretische kennis (anatomie
en fysiologie) en goede relationele en communicatieve vaardigheden
kunnen achterhalen wat de mensen
verwachten en verlangen van een
behandeling en welke de invloed ervan
is op het welbevinden van de klant.
Naast het theoretische aspect worden
ook de praktische vaardigheden van de
schoonheidsverzorging aangeleerd.

32U

+ inhaalles wiskunde/Frans 1/1u
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2DE
GRAAD

3/

Wat bieden wij aan
in het 3de jaar?
De modernisering van het
secundair onderwijs zet zich voort
in de tweede graad.
In de modernisering spreken we
nu van dubbele finaliteit (D/A)
of wat we kennen als tso.
De leerlingen kunnen doorstromen
naar het hoger onderwijs
en naar de arbeidsmarkt.
De term A-finaliteit (A) wordt
nu gebruikt voor de richtingen
in het bso. De A staat voor
arbeidsmarktgericht.

Beweging en Sport A

BSP

Een gezonde, veilige en actieve levensstijl komt als een rode draad terug in de
hele opleiding. Tijdens de praktijklessen is er veel aandacht voor techniek,
tactiek, inzet en doorzettingsvermogen, maar attitudes als fairplay, teamspirit en
het aanvaarden van waarden en normen dragen wij ook zeer hoog in het vaandel!
De helft van de lesuren gaat naar sport-georiënteerde vakken, deze zijn
balsporten, gymnastiek, atletiek, voetbal, dans, omnisport, zwemmen en reddend
zwemmen. Hiernaast zijn sport en blessurepreventie en sport -en spelbegeleiding
ook onderdeel van het lessenpakket.
Een grote troef is ons ruim aanbod aan sportstages waardoor een vertrouwensband tussen leerlingen en leerkrachten ontstaat. De leerlingen van de 2de graad
worden uitgedaagd tijdens een 3-daagse fiets- en outdoorstage. Ze leren surfen
en zeilen tijdens de fantastische watersportstage in Maaseik. De leerlingen van
de 3de graad genieten van een zeestage met golfsurfen, kiten en zeilwagenrijden. Ze komen zichzelf tegen op de fiets naar Namen tijdens een 3-daagse
outdoorstage en beëindigen hun opleiding met een memorabele skistage.

Organisatie en logistiek A

3

Je maakt kennis met een administratieve kantooromgeving, een verkoopomgeving
en een logistieke omgeving. Je leert hierbij omgaan met de informatie- en communicatietechnologie in verschillende beroepssituaties waarbij
veel aandacht wordt geschonken aan de communicatieve vaardigheden in verschillende talen.
OL
3

BSP

Godsdienst
Nederlands
Frans		
Engels
Wiskunde
Mavo		
Natuurwetenschappen
Complementaire uren
ICT
Artistieke vorming
Sport en beweging
TOTAAL

OL

2u
3u
2u
1u
1u
3u
1u

1u
1u
17u
32U

Godsdienst
Nederlands
Frans		
Engels
Wiskunde
Mavo
Natuurwetenschappen
LO		
Complementair uur
Artistieke vorming
Organisatie en logistiek

TOTAAL

2u
4u
3u
3u
1u
3u
1u
2u
1u
12u

32U

Je leert onder begeleiding:
Ondersteunende administratieve taken
uitvoeren.
Goederen in een winkel in ontvangst te nemen
en verkoopklaar te maken.
Verkopen en service verlenen.
Je leert telefoneren, post en mails behandelen,
vlot typen, handelsdocumenten verwerken en
klasseren.
Je leert klanten onthalen en informeren en je
leert eenvoudige inpaktechnieken.
Je leert vlot met de computer werken: invoer
en opmaak van teksten en cijfers, de aanmaak
en opmaak van eenvoudige presentaties en
het aanpassen van multimediaal materiaal.

Haar- en schoonheidsverzorging A

HSV

Droom je er van om later een kapsalon of schoonheidsinstituut te
hebben of er in te werken? Zie je jezelf al make-up en kapsels
verzorgen voor tv en film. Wil je graag
opleidingen geven aan kappers en
HSV
3
schoonheidsspecialistes of op een podium
staan tijdens een kappershow?
Godsdienst
Wel, als je grote interesse hebt voor alles
Nederlands
wat met haarzorg en schoonheidsverzorgFrans		
ing te maken heeft en je bent erg sociaal,
Engels
dan is de richting haarzorg/schoonheidsverWiskunde
zorging geknipt voor jou!
Mavo		
Natuurwetenschappen
Je leert er zowel knippen, brushen, kleuren
LO		
en opsteken als maquilleren, gelaatsComplementaire uren
verzorgingen uitvoeren en nagels lakken.
ICT
Artistieke vorming
Het is de ideale richting voor creatievelingen
Haar- en schoonheidsmet vaardige vingers.
verzorging
TOTAAL

2u
3u
2u
1u
1u
3u
1u
2u
1u
1u
16u
33U

Zorg en welzijn A

3

Zorg en welzijn is een praktische studierichting en legt de nadruk op
sociale en communicatieve vaardigheden. Je bent bereid dit toe te
passen in het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van kinderen en
volwassenen.

ZW

Godsdienst
Nederlands
Engels
Wiskunde
Mavo
Natuurwetenschappen
LO		
Complementaire uren
ICT
Artistieke vorming
Zorg en welzijn

TOTAAL

ZW

2u
3u
2u
1u
3u
1u
2u
1u
1u
17u

Je draagt zorg voor de woon- en leefomgeving, wasgoed/kledij/linnen
en het bereiden en organiseren van maaltijden. Je bent bereid
pedagogische vaardigheden toe te passen bij het ondersteunen van
activiteiten van kinderen en volwassenen.
De specifieke vakken richten zich op het stimuleren van de gezondheid,
indirecte zorg verlenen en op pedagogisch handelen.
Er wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteitsvolle uitvoering van
praktische opdrachten. Je bent bereid je te ontplooien tot een warme
en sociale leerling die zich met hart en ziel wil inzetten om gezonde
kinderen en volwassenen te helpen.

33U

Meer info op:
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Wij wensen jou alvast
heel veel succes
met je studieloopbaan.
JOUW SCHOOL

HOE ZIET JE DAG
ERUIT?

HOE KAN JE DON BOSCO
BEREIKEN?

08.30u
09.20u
10.10u
10.25u
11.15u
12.05u
12.55u
13.45u
14.35u
15.25u

Aan het station van Genk vertrekken
volgende bussen naar onze school:
G4: elke 15 minuten - 46: enkel om 08.15u
Vanuit Zonhoven: 46

1ste lesuur
2de lesuur
pauze
3de lesuur
4de lesuur
middagpauze
5de lesuur
6de lesuur
7de lesuur
vrije avondstudie

STUDENTENHUIS

INTERNAAT
O.L.V.-LYCEUM

Tel. 0489 44 36 47

Tel. 0478 34 02 92

MST

KO
JOUW TOE

Berm 12
3600 Genk
089 35 24 16
info@dbgenk.be
Meer info op:

DBGENK.BE

