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EERSTE GRAAD

Eerste graad
De vijf pijlers van het KTA Brugge
Het KTA Brugge is opgebouwd uit 5 sterke pijlers:

Tijdens de eerste graad (eerste en tweede jaar van het secundair onderwijs) kan je al eens
proeven van deze pijlers om zo samen met de leerkrachten te ontdekken waar jouw talent ligt.
In de tweede en derde graad kan jij je hier dan verder in ontwikkelen, al liggen al je opties
na de eerste graad nog open. Naast een sterke algemene vorming is er ook plaats voor het
verkennen van verschillende vakken zoals sport, STEM, economie, ... Wij ondersteunen
jou tevens waar nodig door iedere rapportperiode opnieuw na te gaan in welke vakken
je jezelf kan versterken of welke vakken voor jou nog uitgebreider aan bod mogen komen.
De eerste graad bestaat uit twee keuzes: de A-stroom of de B-stroom.
In het 1ste leerjaar A en B zijn er 27 uren algemene vorming en een keuzegedeelte van 5 uren. In
het 2de leerjaar A bestaat de basisvorming uit 25 uren; daarnaast wordt ook opnieuw na iedere
rapportperiode bepaald in welk vak leerlingen zich moeten versterken of in welk vak zij zichzelf
verder kunnen verdiepen. Bovendien zijn er ook nog 5 lesuren waar er opnieuw een keuze kan
worden gemaakt. Deze keuze is echter niet bindend voor het vervolg in de 2de graad.
Het 2de leerjaar B bestaat uit 20 uren basisvorming, 2 uren waarin de leerlingen zich kunnen versterken of verdiepen en 10 uren basisoptie waar er door de leerlingen een keuze kan worden
gemaakt. Ook deze keuze is niet bindend voor het vervolg in de 2de graad.
Toelatingsvoorwaarden
•
•

Leerlingen met een getuigschrift basisonderwijs kunnen enkel instappen in 1A.
Leerlingen met attest van bereikte doelen basisonderwijs kunnen enkel instappen in 1B.

Samen leren samenleven (= SALSA)
Het KTA Brugge onderschrijft het Pedagogisch Project van het GO! onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap (PPGO). Dat is een basisdocument waarin de grondbeginselen, waarden en
algemene doelstellingen van het GO! zijn opgenomen. ‘Samen leren samenleven’ is de
slagzin waar we in het GO! allemaal achter staan. De GO! samenlevingsschool die voor
ogen wordt gehouden, verdedigt en vertegenwoordigt actief de grondwaarden van onze
democratische rechtstaat en zet voluit in op actief burgerschap. We streven ernaar om
onze leerlingen te vormen tot open, tolerante, intellectueel nieuwsgierige mensen die niet
twijfelen aan de fundamentele gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. Daarom zet het KTA
binnen verschillende lessen in op
•
•
•

Burgerschapseducatie
Financiële geletterdheid
Mediawijsheid

1ste graad A-stroom
Het KTA is een school met oog voor elk talent! Vandaar willen we je jouw talenten laten ontdekken. In de eerste plaats
willen we je laten openbloeien en zo een open, brede en sterke persoonlijkheid doen ontwikkelen met inzicht in het
eigen kunnen. De feedback van onze leerkrachten is hierbij de motor voor jouw groeiproces. We hechten veel belang
aan talentontplooiing. Daarom bieden wij verschillende keuzes aan om jouw interesses te verkennen.
Binnen het verkennend gedeelte voorzien we voor iedereen een uurtje IT om jouw digitale skills te versterken. In het
onderdeel boost krijg je de mogelijkheid om je zowel te verdiepen als te versterken in diverse vakken.
TWEEDE LEERJAAR

EERSTE LEERJAAR
BASISVORMING (27)

Lesuren

BASISVORMING (25)

Lesuren

Levensbeschouwelijke vakken

2

Levensbeschouwelijke vakken

2

Aardrijkskunde

2

Aardrijkskunde

1

Engels

3

Engels

2

Frans

3

Frans

3

Nederlands

4

Nederlands

4

Geschiedenis

2

Geschiedenis

Lichamelijke opvoeding

2

Lichamelijke opvoeding

Wiskunde

4

Wiskunde

4

Culturele expressie

1

STEM

4

STEM

4

Economie (financiële geletterdheid)

1

2
2 (1)

DIFFERENTIATIE:VERKENNEN (1 keuze)

DIFFERENTIATIE

Algemene sport

IT

1
1

3

Sportspecialisatie*

3+3

BOOST (verdiepen/versterken)

Topsport » zie SPARTAC

3+3

BASISOPTIE Art & Design

STEM

3

• Artistieke vorming

3

Economie

3

• Creatie en vormgeving

2

Kunstinitiatie

3

BASISOPTIE Business

Maatschappij en Welzijn

3

• Economie

3

• Informatica

2

DIFFERENTIATIE:VERDIEPEN/VERSTERKEN
IT

1

BASISOPTIE Engineering

BOOST (verdiepen/versterken)

1

• STEM

TOTAAL

32-35

* Als sportspecialisatie kan je kiezen uit basketbal, dans, gymnastiek, paardrijden, tennis/padel, voetbal en wielrennen.

5

BASISOPTIE People
• Maatschappij en welzijn

5

BASISOPTIE Sports (Algemeen)
• Sport algemeen

3

• Theorie Sport

2

BASISOPTIE Sports (Specialisatie)
• Sport
• Theorie Sport
TOTAAL

5 (6)
2
32-34

1ste graad B-stroom
Het KTA is een school met oog voor elk talent! Vandaar willen we je jouw talenten laten ontdekken. In de eerste plaats
willen we je laten openbloeien en zo een open, brede en sterke persoonlijkheid doen ontwikkelen met inzicht in het
eigen kunnen. De feedback van onze leerkrachten is hierbij de motor voor jouw groeiproces. We hechten veel belang
aan talentontplooiing. Daarom bieden wij verschillende keuzes aan om jouw interesses te verkennen.
De B-stroom is bedoeld voor leerlingen die er baat bij hebben om de belangrijkste onderwerpen uit de lagere school
te herhalen. Alle algemene vakken zitten vervat in het Project Algemene Vakken (PAV). Hierin wordt de leerstof van de
verschillende vakken thematisch gebundeld en aangebracht.
Binnen het verkennend gedeelte voorzien we voor iedereen een uurtje IT om jouw digitale skills te versterken. In het
onderdeel boost krijg je de mogelijkheid om je zowel te verdiepen als te versterken in diverse vakken.
EERSTE LEERJAAR
BASISVORMING (27)

TWEEDE LEERJAAR
Lesuren

BASISVORMING (20)

Lesuren

Levensbeschouwelijke vakken

2

Levensbeschouwelijke vakken

2

Frans

2

Frans

2

Lichamelijke opvoeding

2

Lichamelijke opvoeding

Culturele expressie

1

STEM

4

STEM

7

PAV (incl. SALSA)

8

PAV (incl. SALSA)

13

Engels

1

DIFFERENTIATIE:VERKENNEN
STEM

3 (2)

DIFFERENTIATIE
IT

1

DIFFERENTIATIE:VERDIEPEN of VERSTERKEN

3

BOOST (verdiepen/versterken)

1

IT

1

BASISOPTIE (uit elke keuze wordt 1 optie gekozen)

BOOST (verdiepen/versterken)

1

KEUZE 1

TOTAAL

32

• Economie (Business)

5

• Elektromechanica (Engineering)

5

• Schilderen en decoratie (Engineering)

5

• Verzorging (People)

5

• Bouw/hout (Engineering)

5

• Haar- en schoonheidszorg (People)

5

In 1B kan er een keuze gemaakt worden voor 2u
voetbal of 2u algemene sport.

• Printmedia (Art & design)
• Sport* (Sports)
TOTAAL

5
5 (6)
32

* Er kan gekozen worden voor volgende sportspecialisaties
(4u): basketbal, dans, gymnastiek, tennis/padel, voetbal en
wielrennen.

ART & DESIGN
Vanuit 2A kan elke richting in de tweede graad worden
aangevat bij elke pijler.
Eerste graad

1A Art & Design

Tweede graad

Digital Arts

Derde graad

Digital Arts

(Beeldende en Audiovisuele Kunsten)

(Audiovisuele Kunst)

Grafi- en Crossmedia

Grafimedia

Digital Design, Print & Sign

Digital Design, Print & Sign

Printmedia

Printmedia

2A Art & Design

Finaliteit

Dubbel

(Grafische Technieken)

1B
2B

(Decor en Etalage)

(Decor, Etalage en Publiciteit)

Arbeidsmarkt

Vanuit 2B kan enkel een richting in de tweede graad arbeidsmarkt worden aangevat bij elke pijler.
info 2de graad Schilderen en Decoratie
zie Engineering.

ART & DESIGN

BUSINESS
Vanuit 2A kan elke richting in de tweede graad worden aangevat bij elke pijler.
Eerste graad

1A Business

Tweede graad

Derde graad

Finaliteit

Business Economics
(Economische Wetenschappen)

Business Economics
(Economie-Wiskunde)

Doorstroom

Business IT
(Bedrijf en Organisatie)

Business IT
(Bedrijfsorganisatie)

Dubbel

Business Support
(Organisatie en Logistiek)

Business Support
(Onthaal, Organisatie en Sales)

Arbeidsmarkt

2A Business

1B
2B

Vanuit 2B kan enkel een richting in de tweede graad arbeidsmarkt worden aangevat bij elke pijler.

BUSINESS

nenruT
snaD
gnippikS epoR
gninnureerF

nee raan keoz pO

ENGINEERING
Vanuit 2A kan elke richting in de tweede graad worden
aangevat bij elke pijler.
Eerste graad

1A Engineering
STEM
2A Engineering
STEM

Tweede graad

Derde graad

Finaliteit

Mechatronica
(Technologische Wetenschappen)

Mechatronica

Doorstroom

Elektrotechnieken

Elektrotechnieken
Internet of Things
(Industriële ICT)

Auto
(Elektriciteit context voertuigen)

Dubbel

Auto
Carrosserie
(Koetswerk)

1B
2B

Bouw

Bouw
(Ruwbouw)

Elektrische Installaties
(Elektriciteit context elektriciteit)

Elektrische Installaties

Hout

Hout
(Binnen- en Buitenschrijnwerk)

Schilderen en Decoratie

Schilderen en Decoratie

Arbeidsmarkt

Vanuit 2B kan enkel een richting in de tweede graad arbeidsmarkt worden aangevat bij elke pijler.

ENGINEERING

PEOPLE
Vanuit 2A kan elke richting in de tweede graad worden
aangevat bij elke pijler.
Eerste graad

Tweede graad

Derde graad

Finaliteit

Humane Wetenschappen

Humane Wetenschappen

Doorstroom

Maatschappij en Welzijn

Maatschappij en Welzijn

Wellness en Lifestyle

Wellness en Lifestyle
(Schoonheidsvezorging)

Haar- en Schoonheidszorg

Haarzorg

Verzorging
(Zorg en Welzijn)

Verzorging
(Basiszorg en Ondersteuning)

1A People
2A People

1B
2B

Dubbel

Arbeidsmarkt

Vanuit 2B kan enkel een richting binnen de finaliteit arbeidsmarkt in de tweede graad worden aangevat bij elke pijler.

PEOPLE

SPORTS
Vanuit 2A kan elke richting in de tweede graad worden
aangevat bij elke pijler.
Eerste graad

Tweede graad

Derde graad

Sportwetenschappen

Sportwetenschappen

Business Economics Optie Sport
(Economische Wetenschappen)

Business Economics Optie Sport
(Economie-Wetenschappen)

Finaliteit

Doorstroom

1A Sport
2A Sport

1B-2B

Humane Wetenschappen Optie Sport

Humane Wetenschappen Optie Sport

Mechatronica Optie Sport
(Technologische Wetenschappen)

Sport

Sportbegeleiding

Dubbel

Beweging en Sport (NIEUW)

/

Arbeidsmarkt

Topsport » zie SPARTAC

Vanuit 2B kan enkel een richting binnen de finaliteit arbeidsmarkt in de tweede graad worden aangevat bij elke pijler.

SPORTS

Turnen
Dans
Rope Skipping
Freerunning

INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2022-2023
- Elke werkdag tot en met dinsdag 5 juli
en vanaf dinsdag 16 augustus:
9.00 tot 12.30 u
13.30 tot 17.00 u
- Op zaterdagen 2 juli, 20 en 27 augustus:
9.00 tot 12.30 u
- Online inschrijven via www.ktabrugge.be
Meebrengen:
- identiteitskaart
- attest vorig schooljaar
Uitsluitend op volgend adres:
Rijselstraat 7
8200 Sint-Michiels, Brugge
050 38 82 88
SPECIFIEKE INLICHTINGEN
Wens je inlichtingen over de school
of over een specifieke STUDIERICHTING?
Kom tijdens de schooluren even langs
of contacteer ons: 050 38 82 88
Ontdek onze website als permanente bron
van informatie over studierichtingen of binnen- en
buitenschoolse activiteiten:
www.ktabrugge.be
info@ktabrugge.be

Onze lesuren
Voormiddag
		
		
		
Namiddag
		
		

08.25 u. - 10.05 u.
pauze
10.20 u. - 12.00 u.
13.00 u. - 14.40 u.
pauze
14.55 u. - 16.35 u.

OF

Voormiddag 08.25 u. - 10.05 u.
		Onze
pauze lesuren
		
10.20 u. - 12.50 u.
		
Namiddag
13.50 u. - 14.40 u.
		 pauze
		
14.55 u. - 16.35 u.

