SPECIFIEK GEDEELTE
TOEGEPASTE ECONOMIE
In deze lessen krijgen de leerlingen inzicht in het handelsleven. Diverse aspecten uit het economisch leven worden uitgediept en tevens wordt kennis gemaakt met het gebruik van de hierbij gangbare handelsdocumenten.
KANTOORTECHNIEKEN
Hierin verwerft de leerling enerzijds een inzicht in de organisatie en de werking van het secretariaat en maak je anderzijds kennis met de essentiële
aspecten van het kantoorwerk. Speciale aandacht wordt besteed aan de organisatie van het bedrijf, de kantoorinrichting en de postbehandeling.
BOEKHOUDEN
De leerling wordt opgeleid in het algemeen boekhouden: de vereenvoudigde boekhouding en de dubbele boekhouding; de inventaris, de
balans, balansrekeningen, resultatenrekeningen en de eindejaarsverrichtingen, …
DACTYYLO I TOEGEPASTE INFORMATICA
De basismogelijkheden van Word worden aangebracht bij de leerlingen.
VERKOOP
In deze lessen krijgt de leerling inzicht in de vereiste beroepscompetenties van een verkoper in de distributiesector, meer bepaald
de kleinhandel. Daarnaast leren ze op een klantgerichte en klantvriendelijke wijze de consument te benaderen.

2de graad Handel
De studierichting handel geeft in
de eerste plaats een stevige algemene vorming waarmee je vele kanten op kan.
In de tweede graad handel maak je kennis
met beginselen van economie, boekhouden,
verkoop, kantoortechnieken, dactylo als basis
van de derde graad waarin de thema’s verder uitgediept worden.

TOELATINGSVOORWAARDEN
Tweede graad: eerste graad van het Secundair Onderwijs met vrucht
beëindigd hebben.
GETUIGSCHRIFTEN
Aan het einde van het tweede leerjaar van de tweede graad:
studiegetuigschrift.

LESSENTABEL
HANDEL

Tweede graad l 1ste jaar 		
3 HANDEL
Basisvorming

Tweede graad l 2de jaar 		
4 HANDEL
Uren

Basisvorming

Uren

Levensbeschouwing

2

Levensbeschouwing

2

Aardrijkskunde

1

Aardrijkskunde

1

Engels

2

Engels

2

Frans

3

Frans

3

Natuurwetenschappen

1

Natuurwetenschappen

1

Geschiedenis

1

Geschiedenis

1

Lichamelijke opvoeding

2

Lichamelijke opvoeding

2

Nederlands

4

Nederlands

4

Wiskunde

4

Wiskunde

4

Specifiek gedeelte handel

Specifiek gedeelte handel

Informatica

2

Informatica

2

Dactylografie/Toegepaste Informatica

2

Dactylografie/Toegepaste Informatica

2

Kantoortechnieken

1

Kantoortechnieken

1

Toegepaste Economie
Verkoop

7

Toegepaste Economie

2

2

Verkoop

2

34

Totaal

34

Totaal

AANBEVOLEN

Een thuiscomputer met internetaansluiting wordt ten zeerste aanbevolen voor oa. Smartschool (online-leerplatform), email en andere internettoepassingen om de leerstof toegankelijker te maken.
Voorkennis 1e graad voldoende.
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TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
3e graad handel of 3e graad informaticabeheer.

