
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.

ECONOMIE (+ VOETBAL/MEDIA INFORMATICA)

2de graad 

Wat?

Je bestudeert algemene economische principes, zowel op bedrijfseconomisch als op sociaal vlak, via diverse werkvormen, die je aanzetten tot 
kritisch denken en analyseren. Je wordt voortdurend geconfronteerd met gegevens uit de dagelijkse realiteit. 

Voor wie?

ASO in de tweede en derde graad is geschikt voor leerlingen met een goede theoretische begaafdheid, een ruime interessesfeer, maar vooral 
voor leerlingen die kunnen en willen studeren.  
Je bent geïnteresseerd in de algemene economische principes, zowel op bedrijfseconomisch vlak als op het sociale vlak. 

Toekomstmogelijkheden?

Na de tweede graad ga je naar de derde graad ASO. Een overstap naar derde graad TSO is nog altijd mogelijk.  
In de derde graad ASO kies je voor de pool moderne talen of de pool wiskunde. 
De pool moderne talen in de derde graad, iets voor jou? Je krijgt naast je moedertaal een ruim pakket Engels, Frans en Duits. Dat veronderstelt 
van jou een interesse in vreemde talen. In de eerste plaats om ze actief te gebruiken, maar ook om van de literatuur en cultuur te proeven. 
De pool wiskunde in de derde graad, iets voor jou? Je krijgt tijdens deze zes uren wiskunde een degelijke basis voor verder onderwijs waarin 
de wiskundige component belangrijk is. Als je deze pool kiest, krijg je bovendien op vrijwillige basis een ruimer pakket wetenschappen aange-
boden. 

Lessenrooster:   Economie-voetbal                  Economie-media informatica
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LEERJAAR: I II I II

Godsdienst 2 2 2 2

Aardrijkskunde 1 1 1 1

Biologie 1 1 1 1

Chemie 1 1 1 1

Duits - 1 - 1

Economie 4 4 4 4

Engels 3 2 3 2

Frans 4 4 4 4

Fysica 1 1 1 1

Geschiedenis 2 2 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2

Nederlands 4 4 4 4

Wiskunde 4 4 4 4

Wiskunde extra of ondersteuning 1 1 1 1

Voetbal 2 2 - -

Media - - 1 1

Informatica - - 1 1

TOTAAL 32 32 32 32


