Eerste leerjaar A
Optie Algemene Vorming of Klassieke Vorming
Optie Algemeen Vorming
Algemene Vorming biedt je de verschillende vakken die tot de gemeenschappelijke
basisvorming behoren, met één uurtje extra Frans en wiskunde en twee uurtjes extra
Nederlands. Inhoudelijk wordt in beide richtingen dezelfde leerstof behandeld in deze
vakken, maar in Algemene Vorming is er meer ruimte om te differentiëren en te verdiepen.
Je zit op je plaats in Algemene Vorming wanneer je graag van alles eens wil proeven en wil
nagaan of je eerder theoretisch dan wel praktisch aangelegd bent.

Optie Klassieke Vorming
Naast de gemeenschappelijke basisvorming krijg je vier uur Latijn. Je krijgt dus dezelfde
leerstof als de leerlingen uit de optie ‘Algemene Vorming’, met het vak Latijn als surplus. Je
verwerkt de lessen wiskunde, Nederlands en Frans met één of twee uurtjes minder per vak.
Latijn kan je helpen bij het leren van andere moderne talen. Je leert niet alleen woordjes en
grammatica maar je zal in de lessen ook verhalen lezen over de Romeinen: hun levenswijze,
hun kunst, hun goden. Door verschillende aspecten van de Romeinse samenleving te leren
kennen, ga je wellicht ook nadenken over hoe wij nu leven. Zo hebben de dingen van vroeger altijd wat te maken
met nu, met ons.
Enkele lessen Grieks geven je de kans om het Griekse alfabet te leren kennen en te ervaren dat heel wat moderne
wetenschappen hun wortels hebben in de oudheid.

De lessentabel

Doorstroming naar het tweede jaar
Na het eerste jaar Algemene Vorming kan je
nog alle kanten op. Enkel een optie met Latijn
of Grieks is niet meer mogelijk.
In onze school kan je doorstromen naar
Moderne wetenschappen in het tweede jaar.
In andere scholen heb je nog heel wat andere
theoretische en praktische studieopties.
Na het eerste jaar Klassieke Vorming kan je in
het tweede jaar kiezen om deze klassieke taal
verder te bestuderen maar kan je ook voor de
richting Moderne wetenschappen kiezen.
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