
 Zo creëer je ruimte voor extra vakken.
 Tijdens het Kompasuur word je ondergedompeld in de Franse taal. Je werkt aan een 
uitwisselingsproject met een Waalse school. Je ontvangt je Franstalige collega’s op onze 
campus en brengt ook een bezoek aan de school in Verviers.

FAST

vakken basisoptie Latijn
basisoptie  

Grieks-Latijn

wiskunde 4

natuurwetenschappen 1

techniek 2

lichamelijke opvoeding 2

beeld 1

muziek 1

Nederlands 4

Frans 3

Engels 2

aardrijkskunde 1

godsdienst 2

geschiedenis 2

titularisuur 1

Grieks-Latijn - 6

Latijn 5 -

Kompas 1 -

MENS & 
SAMENLEVING

TAAL

EXPRESSIE

STEM

In de 26 uur basisvorming ligt het tempo zeer hoog. Naast het behalen van de 
basisdoelen ga je voluit voor verbreding en verdieping voor de vakken Nederlands, 
Frans en wiskunde.

2de leerjaar

BASISPAKKET A: 26 LESUREN

+ 6 LESUREN



Basisoptie Latijn, optie Grieks
Na het leren van het Griekse alfabet maak je in deze basisoptie via verhalen over Griekse goden 
muzen en helden verder kennis met de Griekse taal en cultuur.

Je leert dat er tussen het Grieks en het Latijn verschillen zijn, maar ook gelijkenissen; zo vergroot 
het studeren van het Grieks ook het inzicht in Latijn.

Latijn, optie Grieks is een goede keuze voor jou als je je horizon van de antieke oudheid wil 
verbreden en wil kennismaken met de wortels van de Europese cultuur.

Na deze basisoptie blijven alle studierichtingen in de tweede graad voor je open.

Basisoptie Latijn
In deze basisoptie verdiep je de kennis van het Latijn via verhalen over de geschiedenis van het 
Romeinse Rijk.

Je leert hoe de Romeinen hun rijk uitbreidden door de moed en koppigheid van boeiende 
mythologische en historische figuren. Zoals het Romeinse Rijk groeide van een kleine stad aan 
de Tiber, zo zal ook je kennis van de Latijnse grammatica vergroten.

Latijn is een goede keuze voor jou als je graag meer wil leren over de Romeinse taal en cultuur 
en je graag kritisch nadenkt over mooie verhalen.

Na deze basisoptie blijven alle studierichtingen in de tweede graad voor je open.

“Wat we doen in STEM? We leren 
logisch redeneren en we denken 
probleemoplossend in elke les!”

“Lichamelijke opvoeding, 
beeld, muziek: we kunnen 
ons helemaal sportief en 
creatief uitleven!”

“De lessen Nederlands: 
lezen, schrijven, spreken, 
luisteren, kijken: echt een 
boeiende afwisseling! Le 
français? Formidable! Eng-
lish? All the way!”

“Ik wil als verantwoordelijke 
burger alles weten over de 
wereld van vroeger en nu!”


