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DE VOLGENDE STAP

Op het einde van het tweede jaar sta je voor een belangrijke studiekeuze in het  
secundair onderwijs. Een juiste keuze maken is niet gemakkelijk. Daarom willen wij 
als school, in samenwerking met het CLB, je graag helpen bij het keuzeproces. Deze 
brochure moet je wegwijs maken in het keuzeaanbod van onze school in de tweede 
graad. 

De brochure van de tweede graad bevat alle informatie over de studierichtingen in het 
Sint-Jozefscollege. Informatie met betrekking tot de overgangen vind je ook terug op 
de website van de scholengemeenschap: www.ksgab.be.(*) Navigeer op de website 
naar de keuzebalk “Studieaanbod” en selecteer vervolgens “Studieloopbanenroosters”.

Welkom in de tweede graad en alvast veel succes met je zoektocht!

(*) Deze website wordt dit jaar niet meer vernieuwd. De studieloopbanenroosters zijn wel nog actueel.
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KEUZEPROCES: STAPPENPLAN 

Om een goede studiekeuze te kunnen maken, moet je een overzicht hebben van de 
verschillende studierichtingen. Je moet jezelf ook goed kennen.

Een belangrijke keuze maak je niet op één moment. Je werkt er een heel schooljaar 
aan. Je doet het niet alleen: je ouders, je leraren, CLB-medewerkers en de directie 
begeleiden je daarbij. 

Je keuze geldt in principe voor het hele schooljaar. Alleen in uitzonderlijke gevallen 
en alleen na een gemotiveerd advies van de klassenraad kan je in de loop van het 
schooljaar van keuze veranderen.
De uiterste datum voor een verandering van studierichting is 15 januari.
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1. Op 19/04/2021 krijgen je ouders informatie over het aanbod in 
het Sint-Jozefscollege van de coördinator tweede graad, de cam-
pusdirecteur en de directeur onderwijsbeleid en kwaliteitszorg. 

2. Op zondag 25/04/2021 kun je samen met je ou-
ders digitaal de opendeurdag op campus Schaluin bezoeken. 

3. Na de examens van het derde trimester neemt de delibereren-
de klassenraad (= vergadering van alle leerkrachten van wie je 
les krijgt) de beslissing of je al dan niet geslaagd bent. De klas-
senraad motiveert haar beslissing in een uitgeschreven advies. 
Tijdens het ouder- en leerlingencontact op dinsdag 29/06/2021 is er gelegenheid 
om het advies te bespreken met je klastitularissen, je vakleraren en de directie. 

4. Rekening houdend met de beslissing en het advies van de klassenraad moet 
je nu een definitieve keuze maken. Je definitieve keuzeformulier moet je af-
geven op de laatste schooldag. In uitzonderlijke gevallen (b.v. bij een B- of 
C-attest) gebeurt dat ten laatste op vrijdag 02/07/2021.
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HET STUDIEAANBOD IN DE TWEEDE GRAAD

Het secundair onderwijs omvat graden, onderwijsvormen en studierichtingen. Een 
graad beslaat twee opeenvolgende schooljaren. Je hebt nu de eerste graad (bijna) 
achter de rug. In de eerste graad krijgen alle leerlingen eenzelfde basisvorming, met 
uitzondering voor enkele keuzevakken.  

Vanaf de tweede graad onderscheidt men echter vier verschillende onderwijsvormen. 
Binnen die onderwijsvormen moet je een studierichting kiezen die zo goed mogelijk 
aansluit bij je mogelijkheden en je interesses. De vier onderwijsvormen zijn: 

ASO      algemeen secundair onderwijs
KSO      kunstsecundair onderwijs
TSO      technisch secundair onderwijs 
BSO      beroepssecundair onderwijs

Onze school biedt in de tweede graad één KSO-richting en vijf ASO-richtingen aan.

KSO - KUNSTSECUNDAIR ONDERWIJS

1. Beeldende en Architecturale Vorming

ASO - ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS

2. Economie

3. Grieks - Latijn

4. Humane Wetenschappen

5. Latijn

6. Wetenschappen
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OPBOUW VAN EEN STUDIERICHTING

Een richting bestaat uit een basisgedeelte (de basisvorming), een  
richtingspecifiek gedeelte (de richtingsvakken) en eventueel een keuzegedeelte.  

De basisvorming van een richting bevat de vakken die voor alle richtingen gelijk zijn. 
Het richtingspecifiek gedeelte bevat de vakken die specifiek zijn voor die richting. 
Enkele ASO-richtingen hebben een keuzegedeelte waarin je één uur kunt kiezen (uit 
twee vakken). Op de volgende bladzijden vind je een overzicht van de vakken per 
studierichting.

In principe maak je een keuze voor de hele tweede graad. Je kan slechts na een  
gemotiveerde aanvraag en in overleg met de directie of op advies van de  
begeleidende of delibererende klassenraad tussentijds van richting veranderen of 
je keuze in het keuzegedeelte wijzigen. De uiterste overgangsdatum in de beide  
leerjaren van de tweede graad is 15 januari.  

Na de tweede graad kan je weer, rekening houdend met het behaalde attest en het 
bijhorend advies, vrij je keuze voor de derde graad bepalen. Op bladzijde 21 vind je 
schematisch de richtingen van de derde graad, die aansluiten bij de richtingen van 
de tweede graad.

DE STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

Het secundair onderwijs heeft een drie-gradenstructuur. 
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TOELICHTING BIJ DE STUDIERICHTINGEN

Beeldende en Architecturale Vorming

In de tweede graad kan je in onze school kiezen voor kunstonderwijs. Leerlingen 
die geen Artistieke Vorming of Plastische Vorming volgden in het tweede jaar, of 
die van een andere school komen, leggen een adviserende oriënteringsproef af.

De studierichting Beeldende en Architecturale Vorming (KSO) richt zich tot leerlin-
gen met een grote belangstelling voor kunst. De richting heeft een overwicht aan 
algemene vakken en ook een uitgebreid pakket wiskunde. Daarin verschilt zij van 
de richting Beeldende en Architecturale Kunsten, waarin men meer praktijkuren 
aanbiedt. Die laatste richting wordt in onze school niet aangeboden.

In deze studierichting scherp je je artistieke en culturele interesses aan,  
ontwikkel je je creativiteit, waarneming, ruimtelijk inzicht en leer je ontwerpen in een  
beeldende context. Je leert beeldtaal en vaktaal gebruiken.

Binnen beeldende vorming maak je kennis met verschillende technieken en  
materialen waarmee je boodschappen of inhouden kan voorstellen. Zowel in het 
platte vlak als in de ruimte. Je besteedt heel wat tijd aan het uitwerken van 
praktische opdrachten. Je leert vormgeven met verschillende materialen. 
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Basisvorming
3e j. 4e j.

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke Opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Aardrijkskunde 1 1

Natuurwetenschappen 2 2

Engels 2 2

Frans 3 3

Totaal 17 17

Actuele info en foto’s over

de Kunstrichting
vind je op 
dekunstrichting.wordpress.com



In waarnemingstekenen leer je tekenen wat je ziet. Je gebruikt daarvoor potlood, 
krijt, pastel, houtskool, inkt en allerlei materialen. Al doende krijg je inzicht in 
vorm, ruimte, kleur, compositie… . Zowel bij beeldende vorming als waarnemings-
tekenen maak je gebruik van fotografie en computertoepassingen.

In architecturale vorming  leer je exact tekenen. Je maakt projectietekeningen 
van grondvlakken, zijaanzichten en voorstellen met grafische computertoepas-
singen en met verschillende tekeninstrumenten. Je maakt kennis met de basis-
principes van de architectuur en de industriële vormgeving. Je leert elementaire 
bouwmaterialen en constructies kennen.

In het vak kunstgeschiedenis leer je de kunstwereld op een chronologische manier 
benaderen.  Alle kunstuitingen (beeldende kunst, architectuur, audiovisuele kunst, 
muziek, ballet, dans) komen aan bod in kunstgeschiedenis.

Je kiest voor de richting Beeldende en Architecturale Vorming, als je beschikt over 
een ruime interesse voor de maatschappelijke culturele activiteiten. Je bezoekt 
ook graag tentoonstellingen, musea, concerten, fysieke en virtuele ruimtes.

Overgangen naar de derde graad zie pagina 21.

Richtingsspecifieke vakken
3e j. 4e j.

Architecturale Vorming 3 4

Beeldende Vorming 3 2

Waarnemingstekenen 3 3

Kunstgeschiedenis 2 2

Digi-art 1 1

Wiskunde 5 5

Totaal 17 17
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Economie

In de tweede graad wordt in het vak economie gewerkt rond concrete en actuele 
thema’s. Je leert antwoorden formuleren op vragen als: “Wat bepaalt het loon?”, 
“Hoe bepaalt een ondernemer zijn prijs?”, “Waarom zetten ondernemingen  
vestigingen op in andere landen?”, “Kan de economie blijven groeien?”…  
Interessant? Lees dan zeker verder over wat de richting nog meer in petto heeft.

In het derde jaar zijn werken in loondienst en als zelfstandige de centrale  
thema’s. Aan de hand van actualiteit en (ICT-)opdrachten kom je te weten hoe de 
arbeidsmarkt werkt. Je onderzoekt onder meer waarom mensen werken, waar-
om er loonverschillen zijn, wat oorzaken en gevolgen zijn van werkloosheid, wat 
productiviteit en een goed personeelsbeleid gemeen hebben … In het thema over 
ondernemerschap sta je stil bij de activiteiten in een onderneming en hoe die  
leiden tot kosten- en opbrengstenbepaling. Wanneer begint een ondernemer winst 
te maken? Hoe kan hij het verschil maken met de concurrenten? Het ondernemer-
schap kent voor jou geen geheimen meer aan het einde van het derde jaar.
  
In het vierde jaar bouw je verder op wat je leerde in het derde. De ondernemingen 
die je bestudeert worden echter groter en de wereld waarin ze handelen breidt uit. 
Er wordt een antwoord gegeven op de vraag of ondernemingen beter klein blijven 
of groeien tot een grote onderneming. Is groter altijd beter? Is het milieu en de 
algemene welvaart gebaat bij veel grote ondernemingen? 
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Basisvorming
3e j. 4e j.

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

Lichamelijke Opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Aardrijkskunde 1 1

Biologie 1 1

Chemie 1 1

Fysica 1 1

Engels 3 2

Frans 4 4

Wiskunde 5 4

Muzikale Opvoeding 0 1

Plastische Opvoeding 1 0

Totaal 27 25



En hoe tracht de overheid dat alles te controleren? In het thema over inter- 
nationale handel staan begrippen als globalisering, ecologische voetafdruk en 
duurzame groei centraal. Je onderzoekt ook hoe economische groei tot stand 
komt en hoe die gemeten wordt. Ondernemingen liggen aan de basis van de 
groei en de welvaart, maar steeds vaker staan zij bloot aan maatschappelijke 
kritiek. Met de vraag wat verantwoord ondernemerschap inhoudt, sluit je het vak  
economie in de tweede graad af. 

Als je je aangesproken voelt door bovenstaande leerinhouden, als je aanleg en 
belangstelling hebt voor het structureren en verwerken van informatie (al dan niet 
met behulp van je computer), als je helder, logisch en kritisch kunt denken en als 
je interesse hebt voor actuele en maatschappelijke thema’s in een economische 
context, dan is de richting economie beslist iets voor jou.     

We vermelden nog dat om deze richtingen aan te vatten geen specifieke  
voorkennis vereist is.

Keuzevak
3e j. 4e j.

Wiskunde+ of bedrijfskunde 0 1

Totaal 5 7

      Overgangen naar de derde graad zie pagina 21.

Richtingsspecifieke vakken
3e j. 4e j.

Economie 4 4

Toegepaste ICT-competenties 1 1

Duits 0 1
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Grieks - Latijn

Grieks

Het curriculum Grieks in de tweede graad bouwt volledig verder op de verworven-
heden die je in de eerste graad voor de vakken Latijn en Grieks hebt opgedaan. 
Concreet betekent dat dat de grammaticale kennis uit het eerste en tweede jaar 
aangevuld en uitgebreid wordt, zodat je op het einde van het derde jaar voldoen-
de grammaticale onderbouw hebt om de eerste originele teksten te lezen. 

Tijdens de lessen verruim je je grammaticale kennis door je eerst te concentreren 
op het Griekse werkwoordsysteem in heel zijn verscheidenheid. Door oefeningen 
zal je inzicht krijgen in een taalsysteem dat fundamenteel afwijkt van onze manier 
van spreken en schrijven. 
Zodra de grammatica verwerkt is, zal de nadruk komen te liggen op het lezen van 
teksten in de originele versie. Zo zal het vierde jaar volledig besteed worden aan 
de lectuur van twee grootmeesters in de Griekse geschiedschrijving: Herodotos 
met zijn Historiae, en Xenofoon met zijn Anabasis. In die teksten zal je de Griekse 
cultuur leren kennen en ervaren hoe de Grieken dachten over problemen die ook 
de dag van vandaag nog actueel zijn.
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Basisvorming
3e j. 4e j.

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

Lichamelijke Opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Aardrijkskunde 1 1

Biologie 1 1

Chemie 1 1

Fysica 1 1

Engels 2 2

Frans 3 3

Wiskunde 5 4

Totaal 24 23



Latijn

Het curriculum van het vak Latijn in de tweede graad bouwt volledig verder op de 
verworvenheden die je in de eerste graad voor de vakken Latijn en Grieks hebt op-
gedaan. Concreet betekent dat dat de grammaticale kennis uit het eerste en twee-
de jaar aangevuld en uitgebreid wordt, zodat je op het einde van het derde jaar 
voldoende grammaticale onderbouw hebt om de eerste originele teksten te lezen. 
Voor Latijn zal de nieuwe grammaticale leerstof vooral bestaan uit de studie van 
de verschillende tijden en wijzen en hun gebruik in de verschillende soorten bij-
zinnen. Daardoor zal je inzicht krijgen in de zinsbouw die zo typisch is voor het 
klassieke Latijn. In het derde jaar werk je aanvankelijk nog met bewerkte teksten, 
waarin belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van Rome worden verteld.
In het vierde jaar ligt de nadruk op de lectuur van een aantal belangrijke  
Latijnse auteurs, waardoor je in contact komt met de leefwereld der antieken. Naast  
Caesars De Bello Gallico, zal er veel tijd besteed worden aan de brieven van  
Plinius, die een authentiek tijdsdocument vormen en inzicht geven in de  
Romeinse denk- en leefwereld. Je zal je eerste contacten hebben met de Latijnse 
poëzie in de gedaante van de Metamorphosen van Ovidius, een bonte verzameling van  
legenden en verhalen uit de oudheid.

Keuzevak
3e j. 4e j.

Wiskunde+ of Engels+ 0 1

Totaal 8 9

Overgangen naar de derde graad zie pagina 21.

Richtingsspecifieke vakken
3e j. 4e j.

Grieks 4 4

Latijn 4 4
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Humane Wetenschappen

Humane Wetenschappen is een algemeen vormende richting met een theoretische 
studie van gedrag en cultuur. Observeren, analyseren en zoeken van verklaringen 
staan daarbij centraal.

Cultuurwetenschappen

Het vak cultuurwetenschappen beoogt de studie van culturele verschijnselen als 
uitdrukking van mens en maatschappij. Je bestudeert bepaalde culturele fenome-
nen niet alleen in de eigen hedendaagse cultuur, maar je leert ook kijken naar het 
verleden en naar andere culturen dan de onze. 

Na de kennismaking met cultuur en cultuuroverdracht komen in het derde jaar 
ook nog massamedia ter sprake: omroepen, internet, reclame, dagbladen ... . 

In het vierde jaar draait het om welvaart en welzijn en exploreer je een aantal 
maatschappelijke velden die daarmee te maken hebben, zoals het sociale, poli-
tieke en levensbeschouwelijke veld. Vooral het economische veld en zijn gevolgen 
voor welvaart en welzijn worden uitgediept (milieu- en armoedeproblematiek). 
Dan volgt er nog een kennismaking met kunst in al haar vormen aan de hand van 
concrete kunstwerken en kunstenaars.
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Basisvorming
3e j. 4e j.

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

Lichamelijke Opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Aardrijkskunde 1 1

Biologie 1 1

Chemie 1 1

Fysica 1 1

Engels 3 2

Frans 4 4

Wiskunde 5 4

Totaal 26 24



Gedragswetenschappen
 
Het vak gedragswetenschappen werkt thematisch. De thema’s vertonen een on-
derlinge samenhang. Je bestudeert de mens en zijn interactie met zijn omgeving. 

In het derde jaar staat het kind en zijn ontwikkeling centraal. Je bestudeert de 
positie van het kind in verschillende tijden en culturen, zijn opvoeding en rechten 
alsook de levensloop van baby tot bejaarde met speciale aandacht voor de puber-
teit. Levenslang groeien loopt als een rode draad doorheen dit thema. 

In het vierde jaar bestudeer je de mens in interactie met de buitenwereld. Je 
leert het verband zien tussen persoon en gedrag. Emoties, relaties met anderen, 
communicatie- en omgangsvaardigheden zijn items die aan bod komen. Je leert 
niet alleen jezelf te situeren ten opzichte van anderen maar ook ten opzichte van 
diverse organisaties in onze samenleving.

Keuzevak
3e j. 4e j.

Wiskunde+ of PO of MO
(je kiest 2 van de 3 vakken)

0 1 + 1

Totaal 6 8

Overgangen naar de derde graad zie pagina 21.

Richtingsspecifieke vakken
3e j. 4e j.

Cultuurwetenschappen 2 2

Gedragswetenschappen 3 3

Toegepaste ICT-competenties 1 1
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Latijn

Het curriculum van het vak Latijn in de tweede graad bouwt volledig verder op de 
verworvenheden die je in de eerste graad voor de vakken Latijn en Grieks hebt op-
gedaan. Concreet betekent dat dat de grammaticale kennis uit het eerste en twee-
de jaar aangevuld en uitgebreid wordt, zodat je op het einde van het derde jaar 
voldoende grammaticale onderbouw hebt om de eerste originele teksten te lezen. 
Voor Latijn zal de nieuwe grammaticale leerstof vooral bestaan uit de studie van 
de verschillende tijden en wijzen en hun gebruik in de verschillende soorten bij-
zinnen. Daardoor zal je inzicht krijgen in de zinsbouw die zo typisch is voor het 
klassieke Latijn. In het derde jaar werk je aanvankelijk nog met bewerkte teksten. 
Belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van Rome of culturele thema’s uit 
de oudheid worden uitgediept.
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Basisvorming
3e j. 4e j.

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

Lichamelijke Opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Aardrijkskunde 1 1

Biologie 1 1

Chemie 1 1

Fysica 1 1

Engels 2 2

Frans 4 3

Wiskunde 5 4

Muzikale Opvoeding 0 1

Plastische Opvoeding 1 0

Totaal 26 24



In het vierde jaar ligt de nadruk op de lectuur van een aantal belangrijke Latijnse 
auteurs, waardoor je in contact komt met de leefwereld der antieken. Naast Cae-
sars De Bello Gallico, zal er veel tijd besteed worden aan de brieven van Plinius, 
die een authentiek tijdsdocument vormen en inzicht geven in de Romeinse denk- 
en leefwereld. Je zal je eerste contacten hebben met de Latijnse poëzie in de ge-
daante van de Metamorphosen van Ovidius, een bonte verzameling van legenden 
en verhalen uit de oudheid.

Keuzevak
3e j. 4e j.

Wiskunde+ of Engels+ 0 1

Totaal 6 8

Overgangen naar de derde graad zie pagina 21.

Richtingsspecifieke vakken
3e j. 4e j.

Latijn 5 5

Toegepaste ICT-competenties 1 1

Duits 0 1

15



Wetenschappen

In deze studierichting krijg je 2 uur aardrijkskunde, 2 uur biologie, 2 uur chemie 
en 2 uur fysica per week. In het eerste lesuur van elk van die vakken krijg je in 
grote lijnen dezelfde basisleerstof wetenschappen als in de andere studierichtin-
gen. Het tweede lesuur wordt gebruikt voor wat uitdieping van de basisleerstof 
en voor praktische toepassingen: meer oefeningen en toepassingen, zelfstandig 
werk, laboratoriumwerk, veldwerk, ICT-toepassingen…
De studierichting wetenschappen biedt je een flink pakket positieve wetenschap-
pen: hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. 

Je leert informatie structureren en verwerken, werken met (wetenschappelijke) 
teksten, tabellen en grafieken opstellen en interpreteren, verbanden zoeken tus-
sen behandelde leerstof en actualiteit, kritisch nadenken over wetenschappelijke 
verschijnselen… 
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Basisvorming
Wetenschappen 3e j. 4e j.

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

Lichamelijke Opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Engels 3 2

Frans 4 4

Wiskunde 5 4

Muzikale Opvoeding 0 1

Plastische Opvoeding 1 0

Totaal 23 21



Er wordt gewerkt aan het verwerven van onderzoeksvaardigheden en ook het 
wetenschappelijk denken wordt geoefend.
In het vak computationeel denken wordt gewerkt rond logisch en algoritmisch 
denken. Je krijgt inzicht hoe een computer denkt.
Interesse in de wereld van de wetenschappen is een vereiste, maar ook een be-
hoorlijke aanleg voor wiskunde is noodzakelijk. Wiskundig inzicht en probleemop-
lossend denken komen namelijk voortdurend terug in de wetenschapsvakken.
Bij de keuze voor de richting wetenschappen is interesse en talent voor wiskunde 
dus nodig.

Overgangen naar de derde graad zie pagina 21.

Richtingsspecifieke vakken
3e j. 4e j.

Aardrijkskunde 2 2

Biologie 2 2

Chemie 2 2

Fysica 2 2

Toegepaste ICT-competenties 1 1

Computationeel denken 0 1

Wiskunde+ 0 1

Totaal 9 11

17



2 
de

 g
ra

ad
   

   
   

   
   

 V
is

ie
 o

p 
le

re
n

18

LEERLINGEN ONTWIKKELEN
VERBONDENHEIDIN

ZELF
BEREIKT

LEERCOMPETENTIES

ICT COMPETENTIES

KENNIS 
LEERINHOUD

BETROKKENHEID

ZELFZORG

MEDIAWIJSHEID
KRIT ISCHTAAL LEREN

GEBRUIKEN

CREATIVITE IT
SAMENWERKEN

PROBLEEMOPLOSSEND
DENKEN

VISIE OP
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LEERLINGEN BEGELEIDEN OP HUN PAD

Leerlingenbegeleiding is ingebed in de visie op leren van onze school. Op school leren 
we onze leerlingen leven, leren en kiezen op weg naar een doel dat zij zelf voorop-
stellen. Leerlingen worden gestimuleerd om met een open blik naar hun toekomst en 
de wereld te kijken.
Elke leerling legt zijn eigen traject af in verbondenheid met de hele collegefamilie en 
in dienstbaarheid voor elkaar. Leerlingen kunnen gedurende hun hele schoolloopbaan 
een beroep doen op leerlingenbegeleiding. Dit kadert binnen de duurzaamheid in ons 
opvoedingsproject.
Leerlingenbegeleiding ondersteunt leerlingen bij het leven in een schoolse en maat-
schappelijke context. Deze ondersteuning situeert zich op vier domeinen: leren leren, 
leren leven, leren kiezen en preventieve gezondheidszorg.

Leren leven 

Jezelf leren zijn en op een respectvolle 
manier met anderen omgaan.

Leren leren 

Tips en vaardigheden toepassen om tot 
zelfstandig leren te komen.

Leren kiezen 
 
Jezelf leren kennen vanuit interesses 
en talenten om bewuste studiekeuzes 
te maken.

Gezond leven 

Aandacht hebben voor gezondheid, 
groei en ontwikkeling.



ZORGCONTINUÜM

Het zorgcontinuüm in onze school omvat zowel brede basiszorg (fase 0) als ver-
hoogde zorg (fase 1).

Stevige stenen op ons pad – brede basiszorg

De brede basiszorg ondersteunt de ontwikkeling van alle jongeren op de vier bege-
leidingsdomeinen zowel op klas- als op schoolniveau.

Even een duwtje nodig – verhoogde zorg

Als ondersteuning binnen de brede basiszorg onvoldoende is, bieden we, eventueel 
tijdelijk, verhoogde zorg.

Anderen bij de hand – uitbreiding van de zorg

Indien de ondersteuning op school niet volstaat, voorzien externe partners een 
uitbreiding van de zorg.
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OVERZICHT OVERGANGEN  TWEEDE - DERDE GRAAD

Logische en mogelijke overgang

Mogelijke overgang, ondersteuning voor bepaalde vakken is nodig

Overgang afhankelijk van bereikte doelstellingen wiskunde

Overgang is niet mogelijk
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Beeldende en Architecturale Vorming

Economie

Grieks - Latijn

Latijn

Humane wetenschappen

Wetenschappen

Als je een richting met een zwaar wiskundepakket in de 3e graad wil volgen 
moet je voldoende zin en potentieel in wiskunde hebben. Dat ondervind je in 
de 2e graad wiskunde bij het behalen van de verdiepingsdoelen.

HET STUDIEAANBOD IN DE DERDE GRAAD

KSO - KUNSTSECUNDAIR ONDERWIJS

1. Architecturale Vorming

2. Beeldende Vorming

ASO - ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS

3. Economie - Moderne Talen

4. Economie - Wiskunde

5. Grieks - Latijn

6. Humane Wetenschappen

7. Latijn - Moderne Talen

8. Latijn - Wetenschappen

9. Latijn - Wiskunde

10. Moderne Talen - Wetenschappen

11. Moderne Talen - Wiskunde

12. Wetenschappen - Wiskunde
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WISKUNDE IN DE TWEEDE GRAAD ASO

In het vak wiskunde in de tweede graad zetten we extra in op differentiatie. We 
bieden de leerstof en evaluatie aan op verschillende niveaus: basis en verdieping. 
Het basisniveau is het minimum, maar je kan gaandeweg ontdekken hoeveel zin en 
potentieel je hebt in de verschillende verdiepingsniveaus. Je neemt je eigen leerpro-
ces in handen en zoekt een manier van leren die voor jou het beste werkt. De leer-
krachten ondersteunen je in je leerproces en leren je om haalbare doelen te stellen. 
Deze werkwijze past in de algemene visie op leren van onze school.

In het derde jaar volgt iedereen 5 lestijden wiskunde. Om je alle kansen te geven 
je eigen traject uit te stippelen, stappen we af van de klassieke klasopstelling. De 
lessen van de derdejaars organiseren we in ons deltalokaal. Het is opgedeeld in 
een instructieruimte en een ruimte om zelfstandig of in kleine groepjes te werken. 
Tijdens de lessen in het deltalokaal word je begeleid door meerdere leerkrachten. 
Op deze manier ontstaat er ruimte voor extra ondersteuning en hulp, maar ook voor 
bijkomende uitdaging in de verdieping.

Ook in het vierde jaar werken we gedifferentieerd en stuur je zelf je leerproces. 
Gaandeweg zal je een goed beeld krijgen van je mogelijkheden, zodat je een gefun-
deerde studiekeuze kan maken voor de derde graad wat het aantal lestijden wis-
kunde betreft.

Indien je de basisdoelen in voldoende mate bereikt, dan kan je in de derde graad 
de cursus van 3 uur wiskunde volgen. Afhankelijk van de mate waarin je moeilijkere 
leerstofonderdelen en oefeningen aankan, kan je naar de cursus van 4 uur of 6 uur.

Zit je in de richting Economie, Humane Wetenschappen, Latijn of Grieks-Latijn en 
weet je zeker dat je niet naar een richting met 6 uur wiskunde wil doorstromen, dan 
kan je in het 4e jaar opteren voor 4 lestijden wiskunde. 
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LAPTOPPROJECT

Computers zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Er worden steeds 
hogere eisen gesteld aan de digitale competenties van toekomstige studenten en 
werknemers. Omdat we er willen voor zorgen dat onze leerlingen die noodzakelij-
ke competenties verwerven, startten we vanaf schooljaar 2019-2020 in de tweede 
graad met een laptopproject.

In het onderwijs worden steeds vaker ICT-toepassingen ingezet om te leren of om 
het leren te ondersteunen. De combinatie van traditionele leermiddelen en de laptop 
geeft een boost aan het leerrendement van iedere leerling. Op die manier verzoe-
nen we onderwijstraditie en technologische innovatie, wat zorgt voor een krachtige 
leeromgeving.

Elke leerling van de tweede graad vat het nieuwe schooljaar aan met een hoog-
kwalitatieve businesslaptop. De school kan die laptop met daarbovenop een service 
aanbieden aan een democratische prijs via een erkende leverancier met een huur-
koopformule.

Voor meer concrete informatie over het type toestel, gebruik in de school en thuis, 
de financiering, ondersteuning in de school … verwijzen we naar onze website  
www.sjca.be.

Om u heldere en volledige informatie te kunnen verschaffen en antwoorden te 
geven op al uw vragen, organiseren we tijdens de opendeurdag op 26 april 2020 
infosessies over ons laptopproject op campus Schaluin in de aula.
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