TAAL EN CULTUU R

Latijn

Iets voor jou?
Je wilt je interesse en kennis voor het vak Latijn zowel op taalkundig
(grammatica) als literair vlak (originele tekststudie) vergroten. Je wilt je
kennis vergroten van de antieke Romeinse en Griekse cultuur die achter deze taal schuilgaat. Je hebt een brede belangstelling voor talen in
het algemeen; je studeert graag talen. Je wilt werken aan een stevige
kennis van wiskunde.

Belangrijk in deze richting:
•

Deze studierichting is algemeen vormend,

tisch van aard.

maar legt de klemtoon op het vak Latijn.
•

De leerstof Latijn bouwt voort op wat je

•

bent vanaf nu meer met originele teksten

•

tische studierichtingen heb je één uur Frans

Je neemt een kritische houding aan door te zoeken naar antwoorden op waarom-vragen.

minder. In deze cursus van drie uur krijg je
de cursus van vier uur.

Je kan de leerinhouden van de verschillende algemene vakken
weergeven in de aangeleerde vakterminologie.

bezig. Ten opzichte van de andere theore-

echter dezelfde leerstof aangeboden als in

Je probeert deze leerstof inhoudelijk en inzichtelijk met een eigen
studiemethode te verwerken en te beheersen.

in de eerste graad hebt geleerd, maar je
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De leerinhouden die je aangeboden krijgt, zijn algemeen en theore-

•

LESSENTABEL

Je wilt niet alleen grasduinen maar ook dieper graven in de leerstof
en hieraan wil je best wat extra studeertijd spenderen... met een

Latijn

5

goede studieplanning. Belangrijk is je redeneervermogen aan te

Nederlands

4

scherpen. Je zult je leermethode ook moeten verﬁjnen.

Frans

3

Engels

3/2

Duits

0/1

•

Een sneller lestempo en een groter pakket leerstof vragen om een
e icientere studiestrategie. Zo bereid je je goed voor op verder
studeren.

Biologie

1

Chemie

1

Fysica

1

Informatica

1

Wiskunde

5

Godsdienst

2

Geschiedenis

projectwerking. Ook Moderne talen-wetenschappen (4 uur wiskunde)

2

en Wetenschappen-wiskunde (6 uur wiskunde) behoren tot de moge-

Aardrijkskunde

1

lijkheden. Overschakelen naar O ice management & communicatie is

Muzikale opvoeding

0/1

ook mogelijk. Na de derde graad gaan de meeste leerlingen naar de

Plastische opvoeding

1/0

universiteit waar ze de meest uiteenlopende studierichtingen kiezen,

Lichamelijke opvoeding

2

En later...
In de derde graad kun je verder studeren in Latijn-moderne talen, Latijn-wetenschappen en in Latijn-wiskunde. In deze studierichtingen heb
je respectievelijk 3, 4 en 6 uur wiskunde. Indien je kiest voor een pakket
van 6 uur wiskunde kun je dit nog uitbreiden met 2 uur wiskunde vanuit

precies omwille van de algemene vorming die deze studierichting biedt.
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