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Latijn

2de graad - D* 

Wat?

Latijn is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid 
aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. Je verdiept je in het taalsysteem van het Latijn en verwerft via het lezen van teksten een 
dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid.  
In deze studierichting kan je je via een keuzevak verder verdiepen in talen of wetenschappen.  Ligt je interesse eerder bij vreemde talen, kan 
je in het 3de en het 4de jaar voor een extra uur Engels kiezen. Ben je eerder wetenschappelijk aangelegd, kan je in het 3de jaar kiezen voor 
een extra uur fysica en in het vierde jaar voor een extra uur chemie.

Voor wie?

Als leerling Latijn toon je inzicht in complexe leerinhouden, leg je vlot verbanden tussen leerinhouden en kan je logisch redeneren. Je 
verwerft complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek. Je gaat vlot om met wiskundige abstracte begrippen en concepten. Je bent 
verbaal-taalkundig sterk en hebt een sterk taalgevoel. Je gaat gestructureerd en op een abstracte manier om met talen, maar je vindt het 
ook fijn om te studeren en je te verdiepen in de Romeinse cultuur. Je wil teksten in het Latijn ontdekken en houdt ervan om te zoeken naar 
een gepaste vertaling.  
Wil je bovendien je eigen talenten verder verkennen en ontwikkelen? De extra uren fysica, chemie en Engels geven je de ruimte om je te 
verdiepen in je eigen interessegebied en je zo voor te bereiden op een juiste studiekeuze na de tweede graad.

Wat na de tweede graad?

De logische vervolgopleiding in de derde graad is de richting Latijn-wiskunde, Latijn-moderne talen of Latijn-wetenschappen, al kan je ook 
overschakelen naar vele andere richtingen in de verschillende finaliteiten. 

Lessentabel:

LEERJAAR I II

Algemene vorming 21 21

Aardrijkskunde 1 1

Artistieke vorming 1 -

Engels 2 2

Duits - 1

Frans 3 3

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

ICT - 1

LO 2 2

Mens en samenleving 1 -

Natuurwetenschappen
    Biologie 1 1

    Chemie 1 1

    Fysica 1 1

Nederlands 4 4

Richtingsspecifieke vorming 11 11

Latijn 5 5

Wiskunde 5 5

Keuzevak: Engels extra of wetenschappen extra 1 1

TOTAAL 32 32

*Legende
D: doorstroomfinaliteit
D/A: dubbele finaliteit
A: arbeidsmarktfinaliteit.


