PETRUS & PAULUS COLLEGE

LAB LATIJN
LAB LATIJN
ALGEMENE VORMING

WIE BEN JE?

32

Verlang je naar een extra uitdaging? Heb
je een hoog leertempo? Scoor je goed voor
talen en wiskunde? Heb je daarbovenop ook
interesse voor de wereld van de Romeinen?
Dan is LAB Latijn beslist iets voor jou.

27

Aardrijkskunde

2

Beeld

2

Engels

1

WAT LEER JE?

Frans

3

Geschiedenis

1

Godsdienst

2

Je proeft van Latijn en Grieks en na een
tijdje ken je al heel wat Latijnse woordjes.
Je maakt kennis met de begrippen van de
grammatica. Je leest prachtige verhalen en je
leert de Romeinse cultuur kennen.

Lichamelijke opvoeding

2

Mens & samenleving

2

Natuurwetenschappen

2

Je traint ook je wiskundig inzicht: een
Latijnse zin ontrafelen leert jou analyseren.

Nederlands

4

Techniek

2

Vanuit LAB Latijn liggen alle
studierichtingen in je bereik.

Wiskunde

4

TILL

1

VERKENNEN LATIJN

4

Je leest graag en je hebt
doorzettingsvermogen. Latijn leren is een
uitstekende basis voor het aanleren van
andere vreemde talen.

VRIJWILLIG
Dactylo - 15 weken

+1

18

JE KIEST ...

WIE BEN JE?
Verlang je naar een extra uitdaging? Heb
je een hoog leertempo? Scoor je goed
voor talen en wiskunde? Heb je interesse
voor de wereld van de Romeinen? Heb
je daarbovenop ook interesse voor
wetenschappen? Dan is LAB Latijn-SMARiT
beslist iets voor jou.

COLLEGE

LAB LATIJN-SMARiT
LAB LATIJN-SMARiT

33

ALGEMENE VORMING

27

Aardrijkskunde

2

Beeld

2

Engels

1

Frans

3

Geschiedenis

1

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Mens & samenleving

2

Natuurwetenschappen

2

WAT LEER JE?

Nederlands

4

Je proeft van Latijn en Grieks en na een
tijdje ken je al heel wat Latijnse woordjes.
Je maakt kennis met de begrippen van de
grammatica. Je leest prachtige verhalen en
je leert de Romeinse cultuur kennen.

Techniek

2

Wiskunde

4

TILL

1

VERKENNEN LATIJN

4

VERKENNEN SMARiT

1

Je leest graag en je hebt
doorzettingsvermogen. Latijn leren is een
uitstekende basis voor het aanleren van andere
vreemde talen.
Je traint ook je wiskundig inzicht: een
Latijnse zin ontrafelen leert jou analyseren.

VRIJWILLIG

De combinatie met SMARiT (science,
mathematics, arts, research and IT) zorgt
ervoor dat je vanuit probleemoplossend
denken op zoek leert gaan naar oplossingen.

Dactylo - 15 weken

Vanuit LAB Latijn-SMARiT liggen alle
studierichtingen in je bereik.

19

+1

PETRUS & PAULUS COLLEGE

LAB MODERNE
LAB MODERNE
ALGEMENE VORMING

WIE BEN JE?

32

Je scoort goed voor moderne talen en
wiskunde. Leerstof schrikt je niet af. Je hebt een
ruime belangstelling. Je wil je inzetten. In de
Moderne leer je creatief omgaan met taal en de
geheimen van de wetenschappen.

27

Aardrijkskunde

2

Beeld

2

Engels

1

Frans

3

Geschiedenis

1

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Mens & samenleving

2

Natuurwetenschappen

2

Nederlands

4

Techniek

2

Wiskunde

4

TILL

1

VERKENNEN MODERNE

3

Theoretische projectwerking

3

VERSTERKEN/VERDIEPEN

1

Frans / Nederlands

1

Naast basisvorming kun je ook nog heel
wat uitbreiding de baas. Je kunt moeilijke
opdrachten aan en je vindt zelfstandig werken
een uitdaging.

WAT LEER JE?
Je hebt een brede interesse. Deze richting is
algemeen vormend en biedt je alle kansen om
je talenten breed te ontwikkelen.
Via projectwerking gebaseerd op een
theoretische basis kom je in aanraking met
vele thema’s. Deze zorgen voor een verkenning
van onder andere sociale, economische en
wetenschappelijke thema’s. Telkens wordt hier een
koppeling gemaakt naar talen.
Door de brede inhoud blijft er een hele
waaier van studierichtingen voor je open.

VRIJWILLIG
Dactylo - 15 weken

+1

20

JE KIEST ...

WIE BEN JE?
Je haalt goede resultaten in de basisschool?
Dan is LAB SMARiT misschien iets voor jou.
SMARiT staat voor science, mathematics, arts,
research and IT.
Beschik je over een hoog leertempo met talenten
voor wiskunde en wetenschappen, dan zorgen
we voor extra uitdagingen. We benaderen de
leerstof op een wetenschappelijke manier. We
vertrekken vanuit een situatie of een probleem
waarbij we een onderzoeksvraag formuleren.
Volgens de STEM-methode ga je samen met
de leerkracht op zoek naar oplossingen. Door
deze manier van werken, stimuleren we het
probleemoplossend denken.

COLLEGE

LAB SMARiT
LAB SMARiT

32

ALGEMENE VORMING

27

Aardrijkskunde

2

Beeld

2

Engels

1

Frans

3

Geschiedenis

1

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Mens & samenleving

2

Natuurwetenschappen

2

Nederlands

4

Techniek

2

Wiskunde

4

TILL

1

VERKENNEN SMARiT

3

Verdiepen Natuurwetenshappen

1

Verdiepen Techniek

1

Verdiepen Wiskunde

1

VERSTERKEN/VERDIEPEN

1

Frans / Nederlands

1

WAT LEER JE?
De maatschappij is op zoek naar mensen die
inventief zijn. Alle vernieuwingen starten bij een
idee, een droom ... We hebben mensen nodig
die kunnen dromen en ”out of the box” denken.
Artistieke vaardigheden kunnen dit proces
bevorderen.
Lijkt het je leuk om te leren programmeren
of wil je eens zelf een app ontwikkelen? Ben je
gebeten door IT? Dan is de richting informatica in
de derde graad misschien iets voor jou.
Onze leerlingen scoren vaak uitstekende
resultaten op de olympiades voor wiskunde
en wetenschappen. SMARiT is een goede
voorbereiding om in de tweede en de derde graad
een wetenschappelijke richting te volgen.

VRIJWILLIG
Dactylo - 15 weken

21

+1

