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Beste leerling
Beste ouder 

Volgend jaar start je (zoon of dochter) in de tweede graad. In deze brochure vind je alle 
nuttige informatie om je te helpen een goede studiekeuze te maken.

Zoals je in de inhoudstafel kan lezen, bieden we een waaier aan studierichtingen aan, elk 
met hun eigen lessentabel. Elke tabel is telkens opgebouwd uit 3 verschillende kleuren. De 
algemene en specifieke vorming staat in het wit. Daaronder vind je de richtingspecifieke 
vakken en in de donkerste kleur onderaan de tabel staat het complementair gedeelte. Dit 
complementair gedeelte zijn eigenlijk de accenten die wij als school leggen. Zo zetten we 
onder meer in op muzikale en artistieke vorming, Chemie +, Duits, economie, economische 
vorming en ICT+. Aangezien het complementair gedeelte in Grieks-Latijn en in humane 
wetenschappen beperkt is, opteren we ervoor om voor leerlingen in deze richtingen 
bepaalde vakken als een extraatje aan te bieden. Concreet betekent dit dat leerlingen in 
het derde jaar Grieks-Latijn voor een extra uur ICT+ kunnen kiezen en in het vierde jaar een 
extra uur Duits erbij kunnen nemen. In de humane wetenschappen kunnen de leerlingen 
een extra uur Duits volgen in het vierde jaar. Op deze manier bieden we al onze leerlingen 
maximale ontplooiingskansen. 

Daarnaast willen we aangeven dat er verschillende leerplannen worden gehanteerd. Zo is 
er een onderscheid tussen basisvorming en verdiepte basisvorming, waar - zoals de term 
ook aanduidt - de basisvorming grondig wordt uitgediept. Voor sommigen vakken kan je 
zien dat de tijd beperkter is dan in de basisvorming (groene cijfers in de tabel). Dezelfde 
leerstof wordt dus in een kleiner tijdsbestek verwerkt. De verschillende richtingen krijgen 
een eigen invulling door specifieke vakken (economie, filosofie, Latijn ...) en door een extra 
uitdieping in bepaalde vakken (Wiskunde, chemie, Frans ...). In dat laatste geval zegt men 
dat er cesuurdoelen gelegd worden, dat wordt vaak met een hoofdletter C aangeduid.

Net zoals in het tweede jaar, bestaat de mogelijkheid om CLIL te volgen in de tweede 
graad, dat wil zeggen dat de vakken ook in het Engels aangeboden worden. In het derde 
jaar is dit een optie voor geschiedenis en in het vierde jaar gaat het over godsdienst. De 
keuze voor CLIL of niet-CLIL wordt mee opgenomen in het studiekeuzetraject.  

De keuze van een studierichting gebeurt op basis van zowel interesse als intrinsieke 
capaciteiten. Om een goed zicht te hebben op de mogelijkheden en de interessevelden 
is er een studiekeuzetraject, begeleid door de vakleerkrachten tijdens het schooljaar. De 
klassenraad zal op het einde van het tweede jaar een advies formuleren. 

We hopen dat deze brochure  helpt bij het maken van een juiste keuze. Mocht er toch iets 
niet duidelijk zijn, zijn we steeds bereid om vragen te beantwoorden. 

Pieter Vyncke 
Ingrid De Smet
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grieks

Heb je na het tweede jaar de smaak van die 
wonderlijke cultuur met zijn eigen alfabet en 
onuitputtelijke bron aan verhalen helemaal te 
pakken? Dan kan je de ingeslagen weg verder 
bewandelen! In het derde jaar lees je al wat 
uitdagendere teksten, waarmee je verder in 
contact komt met de Griekse beschaving. Op 
vlak van taalbeheersing maken we een serieuze 
sprong zodat je kennis van het Grieks kan 
concurreren met Latijn. Vanaf het vierde jaar heb 
je voldoende Grieks onder de knie om kennis te 
maken met authentieke teksten van topauteurs 
zoals Herodotos en Loukianos.

wiskunde

Het basisleerplan wiskunde wordt in deze 
richting verder verdiept en uitgebreid met 
cesuurdoelen. Zo wordt er naast rekenen met 
reële getallen ook met complexe getallen aan de 
slag gegaan. Onder meer analytische meetkunde 
en tweedegraadsongelijkheden worden ook 
behandeld. 

latijn

In het derde jaar Latijn wordt je kennis van 
woordenschat en de grammatica verder 
uitgebreid. Met nauwgezet lezen van teksten 
scherp je je taalgevoel aan en krijg je dieper 
inzicht in de taal en cultuur van de klassieke 
oudheid. Vanaf het vierde jaar ruimt grammatica 
meer en meer plaats voor literatuur. Dan maak je 
kennis met het authentieke Latijn dat we lezen 
bij Caesar en Ovidius.  De transfer naar moderne 
talen is nooit veraf en ook de enorme invloed van 
de Romeinen op onze moderne wereld krijgt extra 
aandacht.

artistieke vorming

De verbeeldingskracht van kunst beleven en 
genieten, daar gaat het over in dit vak.  Vanuit 
kunst en cultuur gaan we de dialoog aan 
met de wereld, de ander en jezelf. Je gaat 
beeldende kunst waarnemen, interpreteren, 
ermee experimenteren en creëren aan de hand 
strategieën die je creatief denken stimuleren.
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GRIEKS - LATIJN
Kies je voor de richting Grieks-Latijn, dan mag het voor jou net 
dat tikkeltje extra zijn: je wil zowel de Griekse als de Latijnse taal 
en cultuur verder verkennen! Daarnaast wil je zo breed mogelijk 
gevormd worden op vlak van talen, wiskunde en wetenschappen, 
zodat je in de derde graad nog eender welke richting uit kan. In 
ruil voor dit stevige pakket ben je bereid om hard te werken en sta 
je theoretisch sterk in je schoenen, want voor enkele vakken zal 
je het met minder lesuren moeten doen dan leerlingen uit andere 
richtingen. 

Vak Derde jaar Vierde jaar
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3* 3*
Engels 2* 2*
Biologie 1 1

Chemie 1 1
Fysica 1 1
Wiskunde C* 4* 5
Grieks 4 4
Latijn 4 4
Artistieke vorming 1 -

32 32

* Leerplan met cesuurdoelen
* Voor deze vakken wordt één uur minder ingericht dan voorzien in het leerplan.
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latijn

In het derde jaar Latijn wordt je kennis van 
woordenschat en de grammatica verder 
uitgebreid om te komen tot een vlotte lectuur 
van Latijnse teksten. Met nauwgezet lezen van 
de teksten scherp je je taalgevoel aan en krijg 
je dieper inzicht in de taal en cultuur van de 
klassieke oudheid. Vanaf het vierde jaar ruimt 
grammatica meer en meer plaats voor literatuur. 
Dan maak je kennis met de schoonheid van het 
authentieke Latijn dat we lezen bij Caesar en 
Ovidius.  De transfer naar moderne talen is nooit 
veraf en ook de enorme invloed van de Romeinen 
op onze moderne wereld krijgt extra aandacht.

chemie

Aangezien veel leerlingen uit de richting latijn 
in de derde graad doorstromen naar een 
wetenschappelijke richting besteden we hier 
extra aandacht aan een grondige basis in chemie.

wiskunde

Het basisleerplan wiskunde wordt in deze 
richting verder verdiept en uitgebreid met 
cesuurdoelen. Zo wordt er naast rekenen met 
reële getallen ook met complexe getallen aan de 
slag gegaan. Onder meer analytische meetkunde 
en tweedegraadsongelijkheden worden ook 
behandeld. 

ict+
Wil je graag meer weten over hoe een computer 
of het internet werkt? Of wil je de verschillende 
programma's op je computer nog beter leren 
gebruiken? In ICT+ gaan we dieper in op de 
digitale wereld van vandaag en morgen, zijn vele 
mogelijkheden, maar ook zijn gevaren.
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LATIJN
Wie voor de richting Latijn kiest, combineert een brede algemene 
vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een sterk pakket 
wiskunde. De leerlingen verdiepen zich in het taalsysteem van het 
Latijn en verwerven via het lezen van teksten een dieper inzicht in 
de taal en cultuur van de klassieke oudheid.

Vak Derde jaar Vierde jaar
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3* 3*
Engels 2* 2*

Biologie 1 1

Chemie 1 1
Fysica 1 1
Wiskunde C* 5 5
Latijn 5 5
Plastische opvoeding 1 -
Muzikale opvoeding - 1
Duits - 1
Economische en 
maatschappelijke vorming - 1

ICT+ 1 -
Chemie+ 1

32 32

* Leerplan met cesuurdoelen
* Voor deze vakken voorzien we minder tijd dan het leerplan voorziet.
* Voor deze vakken voorzien we meer tijd dan het leerplan voorziet.
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talen c
Het basisleerplan van de talen wordt in deze 
richting verder verdiept en uitgebreid met 
cesuurdoelen. Zo worden gesproken en 
geschreven teksten geanalyseerd (basis), 
tekstverbanden gezocht (verdiept) en onderzocht 
hoe tekststructuren invloed hebben op de 
doeltreffendheid van communicatie (cesuur). 

communicatiewetenschappen

In dit vak leer je genuanceerd kijken naar de 
werking en invloed van de media, je verwerft 
inzicht in beeldvorming en framing en leert 
kritisch reflecteren op de invloed van media. Stuk 
voor stuk belangrijke vaardigheden in een wereld 
waarin fake news steeds vaker verspreid wordt via 
(sociale) media.

ict+
Wil je graag meer weten over hoe een computer 
of het internet werkt? Of wil je de verschillende 
programma's op je computer nog beter leren 
gebruiken? In ICT+ gaan we dieper in op de 
digitale wereld van vandaag en morgen, zijn vele 
mogelijkheden, maar ook zijn gevaren.

chemie

Aangezien veel leerlingen uit de richting Moderne 
Talen in de derde graad doorstromen naar een 
wetenschappelijke richting besteden we hier 
extra aandacht aan een grondige basis in chemie.



MODERNE TALEN
Deze richting combineert een brede algemene vorming 
met een uitgebreid pakket talen. De leerlingen verdiepen 
hun communicatievaardigheden in het Engels, Frans en 
Nederlands. Daarenboven krijgen zij Duits als een extra vreemde 
taal. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van 
communicatiewetenschappen en van verschillende
componenten van het wetenschapsdomein moderne talen: 
pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur.

Vak Derde jaar Vierde jaar
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2

Biologie 1 1

Chemie 1 1
Fysica 1 1
Wiskunde VB* 4 4
Nederlands C* 5 4
Frans C* 5 4
Engels C* 3 3
Communicatiewetenschappen 1 2
Duits - 2
Plastische opvoeding 1 -
Muzikale opvoeding - 1
Economische en 
maatschappelijke vorming - 1

Economie 1 1
ICT+ 1 -
Chemie+ 1 -

32 32

* Leerplan met verdiepte basis (VB) 
* Leerplan met cesuurdoelen (C)
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bio, chemie & fysica

Via experimenten en demoproeven en een sterk 
omkaderde theoretische benadering doorgrond 
je de wetmatigheden van de biologie, chemie en 
fysica en ben je in staat om het hoe en waarom 
van natuurlijke verschijnselen te begrijpen 
en verklaren. Je leert metingen interpreteren 
en analyseren, berekeningen opbouwen, 
probleemoplossend en kritisch denken, resultaten 
rapporteren, voorspellen, abstract en logisch 
redeneren, verbanden leggen.

wiskunde
 
Het basisleerplan wiskunde wordt in deze 
richting verder verdiept en uitgebreid met 
cesuurdoelen. Zo wordt er naast rekenen met 
reële getallen ook met complexe getallen aan de 
slag gegaan. Onder meer analytische meetkunde 
en tweedegraadsongelijkheden worden ook 
behandeld. 

economie

Dagelijks worden we geconfronteerd met 
economische begrippen en nieuwigheden, maar 
wat betekenen die nu allemaal? Het bestuderen 
van algemene economie geeft je inzicht in de 
werking van de economie als systeem en de rol 
die de overheid hierbij speelt.

ict+
Wil je graag meer weten over hoe een computer 
of het internet werkt? Of wil je de verschillende 
programma's op je computer nog beter leren 
gebruiken? In ICT+ gaan we dieper in op de 
digitale wereld van vandaag en morgen, zijn vele 
mogelijkheden, maar ook zijn gevaren.
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NATUURWETENSCHAPPEN
Via de studierichting Natuurwetenschappen krijg je een stevige 
basis in biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Naast 
de theorie wordt hier ook tijd en aandacht besteed aan het 
verzamelen van feitenmateriaal tijdens experimenten en aan de 
inzichtelijke verwerking ervan. Wil je nog meer uitgedaagd worden, 
neem dan deel aan de verschillende olympiades.

Vak Derde jaar Vierde jaar
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 3 2
Wiskunde C 5 5
Bio B+S* 2 2
Chemie B+S* 2 2
Fysica B+S* 2 2
Plastische opvoeding 1 -
Muzikale opvoeding - 1
Duits - 1
Economische en 
maatschappelijke vorming - 1

Economie 1 1
ICT+ 1 -

32 32

* Leerplan met cesuurdoelen

bio, chemie & fysica

Via experimenten en demoproeven en een sterk 
omkaderde theoretische benadering doorgrond 
je de wetmatigheden van de biologie, chemie en 
fysica en ben je in staat om het hoe en waarom 
van natuurlijke verschijnselen te begrijpen 
en verklaren. Je leert metingen interpreteren 
en analyseren, berekeningen opbouwen, 
probleemoplossend en kritisch denken, resultaten 
rapporteren, voorspellen, abstract en logisch 
redeneren, verbanden leggen.

wiskunde
 
Het basisleerplan wiskunde wordt in deze 
richting verder verdiept en uitgebreid met 
cesuurdoelen. Zo wordt er naast rekenen met 
reële getallen ook met complexe getallen aan de 
slag gegaan. Onder meer analytische meetkunde 
en tweedegraadsongelijkheden worden ook 
behandeld. 

economie

Dagelijks worden we geconfronteerd met 
economische begrippen en nieuwigheden, maar 
wat betekenen die nu allemaal? Het bestuderen 
van algemene economie geeft je inzicht in de 
werking van de economie als systeem en de rol 
die de overheid hierbij speelt.

ict+
Wil je graag meer weten over hoe een computer 
of het internet werkt? Of wil je de verschillende 
programma's op je computer nog beter leren 
gebruiken? In ICT+ gaan we dieper in op de 
digitale wereld van vandaag en morgen, zijn vele 
mogelijkheden, maar ook zijn gevaren.
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economie

Heb je je al eens afgevraagd hoe een gratis app 
als TikTok 250 miljard dollar waard kan zijn? 
Of hoe de prijzen in onze supermarkt bepaald 
worden en op welke manier bedrijven als Bol.com 
ons koopgedrag beïnvloeden? Dit zijn enkel van 
de economisch-maatschappelijke problemen die 
aan bod komen in dit vak.

wiskunde

Het basisleerplan wiskunde wordt in deze 
richting verder verdiept en uitgebreid met 
cesuurdoelen. Zo wordt er naast rekenen met 
reële getallen ook met complexe getallen aan de 
slag gegaan. Onder meer analytische meetkunde 
en tweedegraadsongelijkheden worden ook 
behandeld. 

ict+
Wil je graag meer weten over hoe een computer 
of het internet werkt? Of wil je de verschillende 
programma's op je computer nog beter leren 
gebruiken? In ICT+ gaan we dieper in op de 
digitale wereld van vandaag en morgen, zijn vele 
mogelijkheden, maar ook zijn gevaren.
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ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN
Deze richting combineert een brede algemene vorming met 
een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Via de specifieke 
vorming in economie verwerven leerlingen inzicht in de economie 
als systeem en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch 
en kritisch te denken om economische en wiskundige concepten 
en hun onderlinge verbanden te begrijpen.

Vak Derde jaar Vierde jaar
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 3 2

Biologie 1 1

Chemie 1 1
Fysica 1 1
Wiskunde C 5 5
Economie 4 4
Plastische opvoeding 1 -
Muzikale opvoeding - 1
Duits - 1
Economische en 
maatschappelijke vorming - 1

ICT+ 1 -
32 32

* Leerplan met cesuurdoelen 
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kunstbeschouwing

In dit vak wakkeren we de interesse voor 
kunst aan, we proberen kunst te begrijpen en 
waarderen. We verwerven inzicht in kunstwerken 
door ze te analyseren en te onderzoeken. Verder 
proberen we kunst te integreren in de persoonlijke 
ontwikkeling.

filosofie

We vertrekken van filosofische grondteksten om 
na te denken over de vier Kantiaanse vragen: 
'Wat is de mens?' (antropologie), 'Wat kunnen we 
weten?' (logica), 'Wat moeten we doen?' (ethiek)
en 'Wat mogen we hopen?' (metafysica).

sociologie en psychologie

In het deel sociologie, waar ongeveer een derde 
van de tijd aan gespendeerd wordt, onderzoeken 
we onze samenleving en hoe de mens hier een 
rol in speelt: (sub)culturen, sociale structuren 
en rollenconflicen en sociallisatie. In het deel 
psychologie bestuderen we de mens en zijn 
ontwikkeling en persoonlijkheidsvorming en hoe 
de mens interageert met anderen.

artistieke vorming

De verbeeldingskracht van kunst beleven en 
genieten, daar gaat het over in dit vak.  Vanuit 
kunst en cultuur gaan we de dialoog aan met de 
wereld, de ander en jezelf. Je gaat beeldende kunst 
waarnemen, interpreteren, ermee experimenteren 
en creëren aan de hand van strategieën die je 
creatief denken stimuleren.
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HUMANE WETENSCHAPPEN
Deze richting combineert een brede algemene vorming met 
filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie. Leerlingen 
maken een begin met het filosoferen over de mens, de wereld 
rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van 
het leven. Ze leren kijken en luisteren naar kunst en ze leren 
de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken 
analyseren vanuit een kunsthistorisch kader. Tenslotte ontwikkelen 
leerlingen een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch 
begrippenkader en leren ze verbanden zien met betrekking tot de 
hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag.

Vak Derde jaar Vierde jaar
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 3 2
Biologie 1 1

Chemie 1 1
Fysica 1 1
Wiskunde 4 4
Kunstbeschouwing 1 2
Filosofie 1 2
Sociologie en Psychologie 3 3
Artistieke vorming 1 -
ICT+ 1 -
Economische en
maatschappelijke vorming - 1

32 32
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Grieks-Latijn Latijn Moderne Talen Natuurwet. Economische wet. Humane wet.

3e 4e 3e 4e 3e 4e 3e 4e 3e 4e 3e 4e

Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Engels 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2

Frans 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4

Wiskunde 4 4 4 4

Biologie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fysica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Chemie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Grieks C* 4 4

Latijn C* 4 4 5 5

Wiskunde C* 4 5 5 5 5 5 5 5

Nederlands C* 5 4

Communicatiewetenschappen 1 2

Frans C* 5 4

Engels C* 3 3

Duits C* 2

Biologie C* 2 2

Chemie C* 2 2

Fysica C* 2 2

Economie C* 4 4

Kunstbeschouwing C* 1 2

Filosofie C* 1 2

Sociologie & Psychologie C* 3 3

Plastische Opvoeding 1 1 1 1

Muzikale Opvoeding 1 1 1 1

Artistieke vorming 1 1

Duits 1 1 1

Economische en maatschappelijke 
vorming 1 1 1 1 1

Economie 1 1 1 1

ICT+ 1 1 1 1 1

Chemie+ 1 1

Totaal 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

* Leerplan met cesuurdoelen
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Grieks-Latijn Latijn Moderne Talen Natuurwet. Economische wet. Humane wet.

3e 4e 3e 4e 3e 4e 3e 4e 3e 4e 3e 4e

Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Engels 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2

Frans 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4

Wiskunde 4 4 4 4

Biologie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fysica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Chemie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Grieks C* 4 4

Latijn C* 4 4 5 5

Wiskunde C* 4 5 5 5 5 5 5 5

Nederlands C* 5 4

Communicatiewetenschappen 1 2

Frans C* 5 4

Engels C* 3 3

Duits C* 2

Biologie C* 2 2

Chemie C* 2 2

Fysica C* 2 2

Economie C* 4 4

Kunstbeschouwing C* 1 2

Filosofie C* 1 2

Sociologie & Psychologie C* 3 3

Plastische Opvoeding 1 1 1 1

Muzikale Opvoeding 1 1 1 1

Artistieke vorming 1 1

Duits 1 1 1

Economische en maatschappelijke 
vorming 1 1 1 1 1

Economie 1 1 1 1

ICT+ 1 1 1 1 1

Chemie+ 1 1

Totaal 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

* Leerplan met cesuurdoelen

Leerplan basis

Verdiepte basis

Meer tijd dan het voorziene leerplan

Minder tijd dan het voorziene leerplan
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