
OUD AANBOD Hasp-O

Oud aanbod
2de jaar van de 1ste graad  Tot en met 2019-2020
1ste jaar van de 2de graad  Tot en met 2020-2021
2de jaar van de 2de graad   Tot en met 2021-2022
1ste jaar van de 3de graad  Tot en met 2022-2023
2de jaar van de 3de graad   Tot en met 2023-2024
3de jaar van de 3de graad   Tot en met 2024-2025

Opgelet:
Leerlingen die instromen in een jaar hoger dan het eerste jaar 
van de eerste graad vallen automatisch onder het studieaanbod 
van het oude aanbod.

MODERNE TALEN EN WETENSCHAPPEN + VOETBAL

1ste graad 

Wat?

In het tweede jaar Moderne Wetenschappen heb je twee specifieke vakken. In socio-economische initiatie (SEI) zoek je antwoorden op vragen 
zoals: ‘Wat is economie en hoe ontstaat de prijs van een product?’ In het vak wetenschappelijk werk (WW) voer je natuurkundige proeven uit. 
Je leert ook wetenschappelijke basisbegrippen. 

Voor wie?

Als je het eerste jaar A Latijn vlot beëindigde, ben je geknipt voor Latijn of Moderne. Je studeert graag en vlot, je bent in staat om (ook moei-
lijke) theorie makkelijk te verwerken en je bent goed in het maken van oefeningen. Je besteedt de nodige tijd aan je huiswerk, maar je hebt 
nog flink wat vrije tijd. 

Toekomstmogelijkheden?

Na de eerste graad kan je in onze school ASO Economie volgen. In de derde graad vul je je keuze aan met Wiskunde (6u) of Moderne Talen. 
We bieden in de derde graad een extra pakket wetenschappen aan voor leerlingen die wiskunde (6u) volgen. Je kan na de eerste graad ook 
instappen in TSO of KSO.

Lessenrooster:
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LEERJAAR: II

Godsdienst 2

Aardrijkskunde 1

Engels 2

Frans 4

Geschiedenis 2

Lichamelijke opvoeding 2

Muzikale opvoeding 1

Natuurwetenschappen 1

Nederlands 4

Techniek 2

Wiskunde 4

SEI 2

Voetbal 2

Wetenschappelijk werk 3

TOTAAL 32

Voetbal 2


