Studierichtingsprofielen 2de graad ASO

LATIJN
Wat leer je hier?
In de lessen Latijn verwerf je inzicht in taal- en letterkunde, kunst en cultuur, maatschappij en
mentaliteit van de antieke beschaving. Je maakt hierbij zoveel mogelijk gebruik van oorspronkelijke
teksten.
De studie van klassieke talen is een toegangspoort tot vele domeinen binnen de maatschappij zoals
religie, recht, politiek en filosofie. Je komt in contact met een brede waaier van onderwerpen die
raken aan de essentie van het mens-zijn: de zin van het bestaan, het samenleven met mensen, …
Ook de moderne talen nemen in de lessentabel een belangrijke plaats in.

Welke opties voor het vak wiskunde ?
Je kiest in deze richting voor wiskunde met leerweg 4 of leerweg 5.
In het 1ste jaar van de 2de graad vertalen beide zich in 5 uren wiskunde per week.
In het 2de jaar van de 2de graad vertaalt leerweg 4 zich in 4 uren wiskunde per week. Leerweg 5
vertaalt zich in 5 uren wiskunde per week.

Wie kan hier terecht?
Je kan in deze studierichting enkel instappen na het tweede jaar van de 1ste graad basisoptie LATIJN of
LATIJN-GRIEKS.
Je hebt interesse voor Latijn als grondslag van onze cultuur en de moderne talen. Je bent geboeid
door de Romeinse beschaving.
Je bent bereid om op regelmatige basis, gestructureerd en nauwkeurig te werken.
Je hebt voldoende doorzettingsvermogen en beschikt bovendien over een goed geheugen.

Wat erna?
In de 3de graad kun je, wanneer je de richting met 4 uren wiskunde gevolgd hebt, doorstromen naar
LATIJN – MODERNE TALEN.
Heb je de richting met 5 uren wiskunde gevolgd, dan kun je naar LATIJN
WISKUNDE, MODERNE TALEN - WETENSCHAPPEN of WETENSCHAPPEN - WISKUNDE.

– WETENSCHAPPEN, LATIJN –

Bij overgang naar een richting met ECONOMIE, de richting HUMANE WETENSCHAPPEN zal je eventueel een
basispakket moeten verwerken.
Na de 3de graad is verder studeren in diverse vormen van hoger onderwijs mogelijk.

