Infobrochure
2de en 3de graad
Economie | Humane Wetenschappen | Latijn
Moderne Talen | Wetenschappen | Wiskunde

Samen grenzen verleggen

BASISKENMERKEN TWEEDE GRAAD ASO

Moderne talen
De moderne talen worden in de
basisvorming versterkt. Dit gebeurt
als volgt:
• alle ASO-leerlingen krijgen een
gemeenschappelijk programma
van Frans en Engels. In de rich�ng
La�jn wordt uitzonderlijk het programma van Frans verwezenlijkt
met 3 + 3 les�jden i.p.v. 4 + 4.

•

alle ASO-leerlingen maken in het
tweede leerjaar van de tweede
graad kennis met Duits. Hiervoor
is 1 les�jd voorzien.

Wiskunde
Wat opvalt is dat alle studierich�ngen,
behalve de Humane wetenschappen,
vijf les�jden wiskunde hebben. Alle
ASO-scholen van onze scholengroep
Petrus & Paulus hebben geopteerd
om vijf les�jden in de lessentabel in
te schrijven met uitzondering van de
rich�ng Humane wetenschappen.
De tweede graad bereidt de leerlingen
namelijk voor op de studierich�ngen
van de derde graad, waarin drie,
vier, zes of acht les�jden wiskunde
naargelang de studierich�ng gegeven
worden.

Zowel de leerlingen met een sterke
aanleg en interesse voor wiskunde,
als de leerlingen die minder wiskundig
zijn, moeten zich op�maal kunnen
voorbereiden op de wiskunde in de
derde graad. Vandaar dat we twee
niveaus wiskunde organiseren in de
rich�ngen Economie en La�jn.
Zo wordt er voorzien in een niveau A
waarin vijf les�jden wiskunde
gegeven worden, zodat de leerlingen
zeer goed voorbereid zullen zijn voor
de studierich�ngen in de derde graad
waarin zes of acht les�jden wiskunde

op het programma staan.
Daarnaast bestaat het niveau B,
waarin de extra les�jd wiskunde
vooral besteed wordt aan herhaling
en inoefening, zodat de leerlingen
het leerprogramma van vier les�jden
vlo�er zullen kunnen verwerken. Dit
niveau bereidt eerder voor op de
studierich�ngen derde graad met
drie of vier les�jden wiskunde.
In de loop van het eerste leerjaar van
de tweede graad is overgang van het
ene niveau naar het andere niveau
mogelijk, indien de resultaten dat
noodzakelijk maken. Zo hopen we
alle leerlingen de nodige begeleiding
te kunnen geven en hen op�maal
voor te bereiden op de derde graad.
Binnen
de
studierich�ng
Wetenschappen worden deze beide
niveaus niet georganiseerd. De
leerlingen krijgen een programma
van vijf les�jden wiskunde.
Binnen de studierich�ng Humane
wetenschappen krijgen de leerlingen
vier les�jden wiskunde waarin ze het
basispakket wiskunde krijgen.
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Speciﬁek gedeelte
Cultuurwetenschappen
Economie
Gedragswetenschappen
La�jn
Remediëring wiskunde
Totaal aantal les�jden

1/1
1/1
1/1
-/1
3/2
4/4
1/1
2/2
2/2
1/2/2
-/1
4/4
1/1
4/4

4/4
1/5/5

Wetenschappen

1/1
1/1
1/1
-/1
3/2
4/4
1/1
2/2
2/2
1/1
2/2
-/1
4/4
1/4/4

La�jn B

1/1
1/1
1/1
-/1
3/2
4/4
1/2
2/2
2/2
1/1
2/2

La�jn A

Humane
wetenschappen

Basisvorming
Aardrijkskunde
Biologie
Chemie
Duits
Engels
Frans
Fysica
Geschiedenis
Godsdienstleer
Informa�ca
Lichamelijke opvoeding
Muzikale opvoeding
Nederlands
Plas�sche opvoeding
Wiskunde

Economie B

Het eerste cijfer is het
aantal uur van het vak in
het derde jaar, het tweede
cijfer het aantal uur in het
vierde jaar.

Economie A

LESSENTABELLEN

1/1
1/1
1/1
-/1
3/2
3/3
1/2
2/2
2/2
1/1
2/2

1/1
1/1
1/1
-/1
3/2
3/3
1/1
2/2
2/2
1/1
2/2
-/1
4/4
1/4/4

1/1
2/2
2/2
-/1
3/2
4/4
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
-/1
4/4
1/5/5

4/4
1/5/5

2/2
4/4

4/4
3/3
5/5

5/5
1/1

32/32

32/32

1/1
32/32

32/32

32/32

32/32
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2de graad ASO

ECONOMIE A

Wie ben je?
Je
hebt
belangstelling
voor
economische en maatschappelijke
problemen. Je hebt aanleg voor
het structureren en verwerken van
informa�e en je kan helder, logisch
en kri�sch nadenken. Aanleg voor
moderne talen is ook belangrijk. Je
hebt daarnaast ook een stevige basis
voor wiskunde nodig: je scoort in de
eerste graad goed voor verdieping
wiskunde.
Je bent gemo�veerd om dagelijks de
leerstof thuis te verwerken.
Wat leer je in Economie A?
Deze
studierich�ng
laat
je
kennismaken met de boeiende
wereld van de economie. Naast het
bestuderen van ondernemingen
komen ook macro-economische
begrippen zoals groei, welvaart en
interna�onale handel aan bod.

» In het kort
• Je leert ac�ef over economie en maatschappij.
• Je krijgt inzicht in de actualiteit en leert kri�sch denken.
• Je wiskundige basis wordt grondig uitgebreid en bereidt je voor op
sterk wiskundige rich�ngen in de derde graad.
• Je wil de uitdaging aangaan om wiskundige problemen op te lossen.

In deze A-rich�ng wordt 5 uur
wiskunde aangeboden. Daarnaast
wordt in het 4de jaar voorzien in
een aanvullend uur fysica, zodat het
volgen van een wetenschappelijke
rich�ng in de derde graad
vergemakkelijkt wordt. Dit betekent
dat in het tweede leerjaar voor
wiskunde en wetenschappen goede
resultaten werden behaald.
Daarnaast biedt ze je, zoals alle ASOrich�ngen, een brede algemene
vorming.
Wat kun je nadien doen?
Logischerwijze ga je verder in de
derde graad Economie-Wiskunde
of Wetenschappen-Wiskunde. Ook
andere rich�ngen in de derde graad
met minder uren wiskunde zijn in
theorie mogelijk.
Deze studierich�ngen met economie
zijn de ideale voorbereiding op
economisch
hoger
onderwijs,
zoals handelsingenieur, toegepaste
economische wetenschappen e.a.
Door de brede en maatschappelijke
vorming zijn er echter heel veel
mogelijkheden
in
het
hoger
onderwijs.
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2de graad ASO

ECONOMIE B

Wie ben je?
Je
hebt
belangstelling
voor
economische en maatschappelijke
problemen. Je hebt aanleg voor
het structureren en verwerken van
informa�e en je kan helder, logisch
en kri�sch nadenken. Aanleg voor
moderne talen is ook belangrijk.
Je bent gemo�veerd om dagelijks de
leerstof thuis te verwerken.
Wat leer je in Economie B?
Deze
studierich�ng
laat
je
kennismaken met de boeiende
wereld van de economie.
Daarnaast biedt ze je, zoals alle ASOrich�ngen, een brede algemene
vorming. Naast het bestuderen van
ondernemingen komen ook macroeconomische begrippen zoals groei,
welvaart en interna�onale handel
aan bod.

» In het kort
• Je leert ac�ef over economie en maatschappij.
• Je krijgt inzicht in de actualiteit en leert kri�sch denken.
• Je wiskundige basis vormt de grondslag voor een taliger onderwijs.

In deze B-rich�ng wordt eveneens
5 uur wiskunde aangeboden, wat
de basisvorming is (4 uur), aangevuld
met één uur remediëring wiskunde
(inoefenen en herhaling).

Wat kun je nadien doen?
Logischerwijze ga je verder in de derde
graad Economie-Moderne talen. Ook
andere rich�ngen in de derde graad
met minder uren wiskunde zijn in
theorie mogelijk.
Deze studierich�ngen met economie
zijn de ideale voorbereiding op
economisch hoger onderwijs, zoals
handelswetenschappen,
bedrijfsmanagement e.a. Door de brede en
maatschappelijke vorming zijn er
echter heel veel mogelijkheden in het
hoger onderwijs.
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2de graad ASO

HUMANE WETENSCHAPPEN

Wie ben je?
Je wil graag een kijkje nemen achter
de schermen van de maatschappij.
Je voelt je aangesproken door wat
de eigen, maar ook andere culturen
te vertellen hebben over het leven
en het gedrag van mensen. Mens en
maatschappij bestudeer je telkens
vanuit de actualiteit: hoe zit de wereld
vandaag in elkaar? Dit kan uiteraard
niet zonder voldoende aandacht te
hebben voor het verleden. Humane
wetenschappen daagt je ook
crea�ef uit: er zijn prak�jkgerichte
meerdaagse projecten uitgewerkt
waar theorie en prak�jk aan
elkaar gekoppeld worden. Je bent
gemo�veerd om dagelijks de leerstof
thuis te verwerken.
Wat leer je in Humane wetenschappen?
In deze studierich�ng bestudeer
je het menselijk handelen. In

» In het kort
• Leer over het gedrag van de mens en de maatschappij rondom ons.
• Je betrokkenheid wordt geprikkeld door PO, door meerdaagse
projecten, en door het leren discussiëren en formuleren van de eigen
mening .

gedragswetenschappen
staan
de mens als individu en het
samenleven
van
mensen
in
de maatschappij centraal. Dit
bekijken we vanuit verschillende
invalshoeken: de psychologie, de
pedagogie
(opvoedkunde),
de
sociologie en de antropologie. In
cultuurwetenschappen
bestudeer
je cultuur in de ruime zin: je maakt
onder meer kennis met economie,
recht, ﬁlosoﬁe, media, poli�ek en
kunst. Je leert ook de linken te zien
tussen deze diverse domeinen.

Wat kun je nadien doen?
De rich�ng leidt in de eerste plaats
naar de derde graad Humane
wetenschappen.
Dit is een prima voorbereiding op
hoger onderwijs, met rich�ngen
als
psychologie,
sociologie,
co m m u n i cat i e we te n s c h a p p e n ,
poli�eke en sociale wetenschappen,
rechten, criminologie, geschiedenis,
kunstwetenschappen,
ﬁlosoﬁe,
onderwijs
(kleuter,
lager
én
secundair), verpleegkunde ...
Keuze genoeg, al zal het voornaamste
element tot het beantwoorden van
de vraag naar de eigen slaagkansen
wel te vinden zijn in de eigen
werkzaamheid, de inzet en het inzicht
dat je zelf weet te verwerven.
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2de graad ASO

WETENSCHAPPEN

Wie ben je?
Je hebt een uitgesproken interesse
voor
posi�eve
wetenschappen
en wiskunde. Je scoort goed voor
verdieping wiskunde.
Je hebt aanleg voor het structureren
en verwerken van informa�e en je kan
helder, logisch en kri�sch nadenken.
Je bent gemo�veerd om dagelijks de
leerstof thuis te verwerken.
Bij een eventuele keuze voor deze
rich�ng is het opvolgen van het
advies van de klassenraad en het CLB
van uiterst belang!
Wat leer je in Wetenschappen?
In alle rich�ngen krijg je posi�eve
wetenschappen: biologie, chemie
(scheikunde) en fysica (natuurkunde).
Maar in de rich�ng Wetenschappen
krijg je voor deze vakken meer uren. Die

» In het kort
• Posi�eve wetenschappen, zoals biologie, chemie en fysica spreken je
aan. De hoe-, wat- en waaromvraag brandt al�jd op jouw lippen!
• Je wiskundige basis wordt sterk uitgebreid en bereidt je voor op sterk
wiskundige rich�ngen in de derde graad.
• Je wil de uitdaging aangaan om wiskundige problemen op te lossen.

worden ingevuld met laboratorium,
proeven, veldwerk, ICT-toepassingen
en onderzoeksvaardigheden. De
leerstof wordt voor wetenschappen
dus meer uitgediept dan in andere
ASO-rich�ngen.
In deze rich�ng krijg je 5 uur wiskunde
en 2 uur informa�ca.
Wat kun je nadien doen?
Je kan naar eender welke
studierich�ng in de derde graad
met uitzondering van La�jn. Het
logisch vervolg in de derde graad is
Wetenschappen-Wiskunde. Je kunt
ook kiezen voor de rich�ng Moderne
talen-Wetenschappen indien je een
uitgesproken interesse hebt voor
talen.
Dit is een prima voorbereiding
op hoger onderwijs in posi�eve
wetenschappen. Vele andere op�es
blijven echter open.
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2de graad ASO

LATIJN A

Wie ben je?
Als je voor La�jn kiest, moet je
het ook in de eerste graad gevolgd
hebben. Je bent geïnteresseerd in
de cultuur van de oudheid (en in
cultuur in het algemeen). Een La�jnse
zin ontcijferen is voor jou een leuke
uitdaging. Je wilt graag beroemde
La�jnse schrijvers lezen. Je deinst
niet terug voor een stevige basis
gramma�ca.
Je scoort in de eerste graad goed
voor verdieping wiskunde. Als je
geboeid bent door wetenschappen,
dan is deze rich�ng een ideale
voorbereiding voor een rich�ng met
wetenschappen in de derde graad.
Je hebt aanleg voor het structureren
en verwerken van informa�e en je kan
helder, logisch en kri�sch nadenken.
Je bent gemo�veerd om dagelijks de
leerstof thuis te verwerken.

» In het kort
• De oudheid met zijn literatuur en cultuur boeien jou wel. Gramma�ca
schrikt jou niet af.
• Je wiskundige basis wordt grondig uitgebreid en bereidt je voor op sterk
wiskundige rich�ngen in de derde graad.
• Je wil de uitdaging aangaan om wiskundige problemen op te lossen.

Wat leer je in La�jn A?
In deze rich�ng wordt een brede
algemene vorming aangevuld met
het vak La�jn. Je bouwt hierbij
verder op de verworven kennis van
de eerste graad, zowel op het vlak
van woordkennis als spraakkunst
en leesmethode. Dit gebeurt
zoveel mogelijk aan de hand van
oorspronkelijke teksten zodat je ook
steeds meer vertrouwd geraakt met
de Romeinse samenleving en cultuur.

In deze A-rich�ng wordt 5 uur
wiskunde aangeboden. Daarnaast
wordt in het 4de jaar voorzien in
een aanvullend uur fysica, zodat het
volgen van een wetenschappelijke
rich�ng in de derde graad vergemakkelijkt wordt.
Dit betekent dat in het tweede leerjaar
voor wiskunde en wetenschappen
goede resultaten werden behaald.
Wat kun je nadien doen?
Vanuit deze studierich�ng kan je naar
eender welke studierich�ng in het
ASO. Het logische vervolg in de derde
graad is La�jn-Wiskunde, La�jnWetenschappen, Moderne talenWetenschappen of WetenschappenWiskunde.
Alle studierich�ngen in het hoger
onderwijs zijn mogelijk.
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2de graad ASO

LATIJN B

Wie ben je?
Als je voor La�jn kiest, moet je
het ook in de eerste graad gevolgd
hebben. Je bent geïnteresseerd in
de cultuur van de oudheid (en in
cultuur in het algemeen). Een La�jnse
zin ontcijferen is voor jou een leuke
uitdaging. Je wilt graag beroemde
La�jnse schrijvers lezen. Je deinst
niet terug voor een stevige basis
gramma�ca.
Je hebt aanleg voor het structureren
en verwerken van informa�e en je kan
helder, logisch en kri�sch nadenken.
Je bent gemo�veerd om dagelijks de
leerstof thuis te verwerken.
Wat leer je in La�jn B?
In deze rich�ng wordt een brede

» In het kort
• De oudheid met zijn literatuur en cultuur boeien jou wel. Gramma�ca
schrikt jou niet af.
• Je wiskundige basis vormt de grondslag voor een taliger onderwijs.

algemene vorming aangevuld met
het vak La�jn.
Je bouwt hierbij verder op de
verworven kennis van de eerste graad,
zowel op het vlak van woordkennis
als spraakkunst en leesmethode.
Dit gebeurt zoveel mogelijk aan
de hand van oorspronkelijke
teksten zodat je ook steeds meer
vertrouwd geraakt met de Romeinse
samenleving en cultuur.
In deze B-rich�ng wordt 5 uur
wiskunde aangeboden, wat de
basisvorming is (4 uur), aangevuld
met één uur remediëring wiskunde
(herhaling en inoefenen).
Wat kun je nadien doen?
In theorie kan je vanuit deze
studierich�ng overstappen naar
eender welke studierich�ng in het
ASO met minder uren wiskunde.
Logischerwijze ga je naar de derde
graad La�jn-Moderne talen, La�jnWetenschappen
of
Moderne
talen-Wetenschappen. Voor deze
twee laatste studierich�ngen is
een uitgesproken interesse voor
wetenschappen evident.
Dit is een prima voorbereiding op
hoger onderwijs in talen en humane
wetenschappen alsook voor bepaalde
wetenschappelijke rich�ngen.
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OVERGANG 2DE - 3DE GRAAD

La�jn B

Wetenschappen

La�jn A

Humane
wetenschappen

3de graad
Economie X
Moderne talen A
Economie X
Moderne talen B
Economie X
Wiskunde
Humane
Wetenschappen A
Humane
Wetenschappen B
La�jn Moderne talen
La�jn Wetenschappen
La�jn Wiskunde
Moderne talen X
Wetenschappen
Wetenschappen X
Wiskunde A
Wetenschappen X
Wiskunde B
1
: overstap mits voorbehoud voor wiskunde

Economie B

2de graad

Economie A

De hieronder vermelde overgangen zijn de logische overgangen.

X

X

X

X

X

X1

X

X

X

X

X1

X

X1

X

X1

X

X1

X

X1
X
X1
X1
X

Andere overstappen dan de vermelde zijn mogelijk mits individuele bespreking met de pedagogische
directeur.
Na de tweede graad blijven overgangen naar het TSO mogelijk maar … ze gaan hoe dan ook gepaard met een
achterstand voor heel wat vakken.
Dus:
• de keuze na het tweede jaar is zeer beslissend;
• indien nodig, verander nog �jdens of ten laatste vlak na het derde jaar.
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Vindic�velaan 9
8400 Oostende
 059 70 10 22
 olvo@petrusenpaulus.be
 olvo.petrusenpaulus.be
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De school bevindt zich in het
centrum van de stad, dichtbij de
bushaltes van de Kapellebrug en
op 5 minuten wandelen van het
trein- en tramsta�on.
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