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LATIJN

2de graad 

Wat?

De studie van het Latijn en de Romeinse cultuur wordt gecombineerd met de studie van de algemene vakken en talen. Daarbij kan je kiezen 
voor zware wiskunde of de basiscursus wiskunde; deze keuze zal je mogelijkheden in de derde graad mee bepalen. Door je brede vorming 
heb je een ruime keuzemogelijkheid. 

Voor wie?

Je kan deze richting kiezen, als je zeer taalvaardig bent en vlot nieuwe leerstof kan verwerken. Een goed geheugen en een grote studie-inzet 
zijn zeker nodig. 

Toekomstmogelijkheden?

Vermits je geen Grieks hebt gevolgd, zijn de richtingen met Grieks in de derde graad uitgesloten. Als je gekozen hebt voor de zware wiskunde, 
liggen alle andere richtingen voor je open. Als je de basiscursus wiskunde hebt gevolgd, zijn de richtingen met zware wiskunde (6 uren) niet 
meer moge- lijk; daarbuiten heb je echter nog alle mogelijkheden. 

Lessenrooster:

LEERJAAR: I II

Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Biologie 1 1

Chemie 1 1

Cultuurwetenschappen - -

Duits - 1

Economie - -

Engels 3/2 2

Frans 4 4/3

Fysica 2 2

Gedragswetenschappen - -

Geschiedenis 2 2

Grieks - -

Informatica 1 1

Latijn 5 5

L.O. 2 2

Nederlands 4 4

P.O. - -

Wiskunde 4/5 4/5

TOTAAL 32 32

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.
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