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: overstap mits voorbehoud voor wiskunde

Economie B

2de graad

Economie A

De hieronder vermelde overgangen zijn de logische overgangen.
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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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VISIE OP DE DERDE GRAAD ASO

De visie op onderwijs en leren
staat niet s�l. Er wordt niet langer
uitsluitend van jullie verwacht dat
je feitenkennis kan reproduceren,
maar dat je tevens beschikt over
vaardigheden om zelf kennis te
construeren en complexe problemen
op te lossen.
Daarom wordt in de derde graad
heel wat aandacht besteed aan het
ontwikkelen van vaardigheden naast
een verder doorgedreven opbouw
van kennis.
De derde graad bouwt vanuit die
visie verder op de tweede graad, in
die zin dat de rich�ngen een verdere
specialisa�e zijn van eerder gemaakte
keuzes in de tweede graad. Waar de
tweede graad nog gekenmerkt werd
door rich�ngen met enkelvoudige
polen, zijn de rich�ngen in de derde
graad dubbelpolig. Naast talen
kunnen verder accenten gelegd
worden op het vlak van wiskunde en
wetenschappen.

Daarnaast streven we in de derde
graad naar een verdere toename
van de zelfredzaamheid. Niet
alleen zijn er minder proefwerken,
schri�elijke beurten vinden nog
slechts in geringe mate plaats in het
zesde jaar. Daarnaast worden jullie
aangespoord om je curriculum deels
naar eigen keuze in te vullen. Daartoe
werd de zogenaamde ‘vrije ruimte’
geschapen.
Binnen deze vrije ruimte worden
‘seminaries’ georganiseerd met
als doel jullie te begeleiden in een
zelfstandig leerproces, maar tevens
alterna�eve evalua�evormen te
hanteren. Op die wijze kunnen
o.a. vakoverschrijdende thema’s,
bijkomende talen, wetenschappen …
in het curriculum opgenomen
worden.
Jullie kunnen a�ankelijk van de
studierich�ng kiezen voor één of twee
seminaries. Deze seminaries -net
als bepaalde éénuursvakken- zullen

als semestervak worden geroosterd
(voorbeeld: een seminarie van 1 uur
zal gedurende een semester a rato
van 2 uur per week worden gevolgd
i.p.v. 1 uur per week gedurende het
volledige jaar).
In je verdere loopbaan als student
zal je regelma�g werkjes en studies
moeten maken. In het latere
beroepsleven maken projecten die
al dan niet in teamwork gerealiseerd
moeten worden, een essen�eel
deel van de job uit. Veel van de
vaardigheden en a�tudes die je
hiervoor moet beheersen, worden
in de loop van de humaniora
verspreid aangeboden. Met de
onderzoekscompeten�e
worden
voor jullie al deze vaardigheden
en a�tudes, zo belangrijk voor
levenslang leren, samengebracht.
De bedoeling van de speciﬁeke
eindtermen
i.v.m.
onderzoekscompeten�e is dat jullie via
onderzoeksopdrachten kennismaken
met wetenschappelijk onderzoek
binnen een bepaald domein verbonden aan een pool. A�ankelijk van jullie
studierich�ng, zal je dus met andere
domeinen geconfronteerd worden.
Voor twee poolvakken (één in 5 en
één in 6) zal jullie gevraagd worden
om je stapsgewijs te oriënteren op een
onderzoeksprobleem door gericht
informa�e te verzamelen, te ordenen
en te verwerken. Vervolgens zal je een
onderzoeksopdracht voorbereiden,
uitvoeren en evalueren om tot slot je
onderzoeksresultaten en conclusies
te rapporteren.
Zo zie je maar: de derde graad
bereidt je perfect voor op je verdere
studies.
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3de graad ASO

HUMANE WETENSCHAPPEN A

Wie ben je?
De logische voorbereiding voor deze
rich�ng is Humane wetenschappen in
de tweede graad. Je bent sociaal,
communica�ef en nieuwsgierig met
een uitgesproken interesse voor
de mens en de samenleving. Je wil
meer weten over het innerlijke en
het gedrag van de mens? Je wil de
wereld van vandaag doorgronden
en verklaren én er bovendien een
mening over leren formuleren? Ben
je daarnaast sterk genoeg voor een
uitbreiding van het pakket wiskunde?
Dan ben je op je plaats in de Humane
wetenschappen A! Als je in de tweede
graad geen Humane wetenschappen
volgde, werk je de leerstof bij via een
inhaaltraject.
Wat leer je in Humane wetenschappen?
We bieden twee hoofdvakken aan:
gedrags- en cultuurwetenschappen.
Gedragswetenschappen behandelt
hoofdzakelijk onderwerpen uit de
psychologie, pedagogie en sociologie. Het vak cultuurwetenschappen
bestudeert de diverse domeinen van
onze samenleving en bekijkt hoe de

» In het kort
• Je bent sociaal, communica�ef en crea�ef met interesse voor de mens,
samenleving en andere culturen.
• Je hebt een uitgesproken interesse voor psychologie, sociologie,
pedagogie, maar ook economie, recht, poli�ek, ﬁlosoﬁe, media &
communica�e, kunst …
• Je verbreedt je keuzeop�es in het voortgezet onderwijs dankzij de
uitbreiding van het wiskundepakket.
mens zich economisch, poli�ek en juridisch organiseert. Er is tevens aandacht voor ﬁlosoﬁe, recht en media
en de rela�es tussen al deze domeinen.
Humane wetenschappen is een diamant met vele “face�en”: naast de
vormende aspecten (Hoe leren mensen van elkaar?), bestudeert men
de sociale (Hoe handelen mensen
in groep?), psychologische (Hoe verwerken wij onze ervaringen en belevenissen?) en ﬁlosoﬁsche accenten
(Hoe ervaren mensen het ene, het
oneindige, het onnoembare?) Gelet
op je interesse en aanleg kies je ervoor het basispakket wiskunde uit te
breiden met één extra uur (4 i.p.v. 3).
Dit laat je toe te kiezen voor rich�ngen in het voortgezet onderwijs die

een groter wiskundig inzicht vragen.
Naast het theore�sche luik is er in elk
leerjaar ook een boeiend meerdaags
project uitgewerkt, waarbij je kunt
ervaren hoe het is om bijvoorbeeld
met kinderen te werken én om in
groep samen te werken. In het zesde
jaar verlegt de klas via het humanitair en uitwisselingsproject ‘Hands on
brasov’ (www.handsonbrasov.be) letterlijk en ﬁguurlijk grenzen.
Wat kun je nadien doen?
Deze rich�ng is de ideale
voorbereiding op hoger onderwijs
in
de
menswetenschappelijke
rich�ngen, zowel op niveau van de
professionele als de academische
bachelor: bachelors in het sociaal
werk, onderwijs (kleuter, lager
én
secundair),
journalis�ek,
media en toegepaste psychologie.
Denk tevens aan academische
rich�ngen
als
psychologie,
co m m u n i cat i e we te n s c h a p p e n ,
sociologie, pedagogie, geschiedenis
en criminologie.
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3de graad ASO

HUMANE WETENSCHAPPEN B

Wie ben je?
De logische voorbereiding voor deze
rich�ng is Humane wetenschappen
in de tweede graad. Je bent sociaal,
communica�ef en nieuwsgierig met
een uitgesproken interesse voor
de mens en de samenleving. Je wil
meer weten over het innerlijke en
het gedrag van de mens? Je wil de
wereld van vandaag doorgronden
en verklaren én er bovendien een
mening over leren formuleren? Dan
ben je op je plaats in de Humane
wetenschappen! Als je in de tweede
graad geen Humane wetenschappen
volgde, werk je de leerstof bij via een
inhaaltraject.
Wat leer je in Humane wetenschappen?
We bieden twee hoofdvakken aan:
gedrags- en cultuurwetenschappen.
Gedragswetenschappen behandelt
hoofdzakelijk onderwerpen uit de
psychologie, de pedagogie, de sociologie. Het vak cultuurwetenschappen
bestudeert de diverse domeinen van

» In het kort
• Je bent sociaal, communica�ef en crea�ef met interesse voor de
mens, samenleving en andere culturen.
• Je hebt een uitgesproken interesse voor psychologie, sociologie,
pedagogie, maar ook economie, recht, poli�ek, ﬁlosoﬁe, media &
communica�e, kunst …
onze samenleving en bekijkt hoe de
mens zich economisch, poli�ek en juridisch organiseert. Er is tevens aandacht voor ﬁlosoﬁe, recht en media
en de rela�es tussen al deze domeinen.
Humane wetenschappen is een diamant met vele “face�en”: naast de
vormende aspecten (Hoe leren mensen van elkaar?), bestudeert men
de sociale (Hoe handelen mensen
in groep?), psychologische (Hoe verwerken wij onze ervaringen en belevenissen?) en ﬁlosoﬁsche accenten
(Hoe ervaren mensen het ene, het
oneindige, het onnoembare?).
Naast het theore�sche luik is er in elk
leerjaar ook een boeiend meerdaags

project uitgewerkt, waarbij je kunt
ervaren hoe het is om bijvoorbeeld
met kinderen te werken én om in
groep samen te werken. In het zesde
jaar verlegt de klas via het humanitair en uitwisselingsproject ‘Hands on
brasov’ (www.handsonbrasov.be) letterlijk en ﬁguurlijk grenzen.
Wat kun je nadien doen?
Deze rich�ng is de ideale
voorbereiding op hoger onderwijs
in
de
menswetenschappelijke
rich�ngen, zowel op niveau van de
professionele als de academische
bachelor: bachelors in het sociaal
werk, onderwijs (kleuter, lager
én
secundair),
journalis�ek,
media en toegepaste psychologie.
Denk tevens aan academische
rich�ngen
als
psychologie,
co m m u n i cat i e we te n s c h a p p e n ,
sociologie, pedagogie, geschiedenis
en criminologie.
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3de graad ASO

ECONOMIE - MODERNE TALEN A

Wie ben je?
De rich�ng Economie-Moderne
talen is de logische voortze�ng
van de economische rich�ngen
in de tweede graad. Je hebt een
uitgesproken interesse voor zowel
macro-economische theorieën als
bedrijfsmanagement en je hebt
aanleg voor talen. Daarnaast ben je
sterk genoeg voor een uitbreiding van
het pakket wiskunde.
Als je in de tweede graad geen
economie volgde, is het best de
leerstof bij te werken.
Wat leer je in Economie-Moderne
talen?
De klemtoon in deze studierich�ng
ligt op economie en moderne
talen, minder op wiskunde en

» In het kort
• Je hebt een uitgesproken interesse voor zowel macro-economische als
bedrijfseconomische vraagstukken.
• Je leert op een vlo�e en correcte manier communiceren dankzij een
uitgebreid talenpakket van 4 talen.
• Je verbreedt je keuzeop�es in het voortgezet onderwijs dankzij de
uitbreiding van het wiskundepakket.
wetenschappen.
In economie bestudeer je algemene
economie en bedrijfswetenschappen.
In de moderne talen gaat de
aandacht in de eerste plaats
naar het ontwikkelen van parate
communica�eve
vaardigheden,
uiteraard met een voldoende stevige
gramma�cale onderbouw. Gelet op je
interesse en aanleg kies je ervoor het
basispakket wiskunde uit te breiden
met één extra uur (4 i.p.v. 3). Dit laat
je toe te kiezen voor rich�ngen in het
voortgezet onderwijs die een groter
wiskundig inzicht vragen.
Wat kun je nadien doen?
Deze rich�ng is een ideale
voorbereiding op een professionele
bachelor in het hoger onderwijs uit
het studiegebied economie. Denk aan
bedrijfsmanagement, accountancy,
ﬁscaliteit, toerisme ...
Veel leerlingen kiezen vanuit deze
rich�ng ook voor bedrijfsvertalertolk, handelswetenschappen,
beroepen in de gezondheidssector
en het onderwijs. Ook universitaire
rich�ngen met een minder sterke
wiskundecomponent
zijn
een
goede keuze. Ook universitaire
rich�ngen met geen uitgesproken
wetenschappelijk karakter zoals
handelswetenschappen kunnen een
goede keuze zijn.
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3de graad ASO

ECONOMIE - MODERNE TALEN B

Wie ben je?
De rich�ng Economie-Moderne
talen is de logische voortze�ng
van de economische rich�ngen
in de tweede graad. Je hebt een
uitgesproken interesse voor zowel
macro-economische theorieën als
bedrijfsmanagement en je hebt
aanleg voor talen.
Als je in de tweede graad geen
economie volgde, is het best de
leerstof bij te werken.
Wat leer je in Economie-Moderne
talen?
De klemtoon in deze studierich�ng
ligt op economie en moderne
talen, minder op wiskunde en
wetenschappen.
In economie bestudeer je algemene

» In het kort
• Je hebt een uitgesproken interesse voor zowel macro-economische als
bedrijfseconomische vraagstukken.
• Je leert op een vlo�e en correcte manier communiceren dankzij een
uitgebreid talenpakket van 4 talen.

economie en bedrijfswetenschappen.
In de moderne talen gaat de
aandacht in de eerste plaats
naar het ontwikkelen van parate
communica�eve
vaardigheden,
uiteraard met een voldoende stevige
gramma�cale onderbouw.

Wat kun je nadien doen?
Deze rich�ng is een ideale
voorbereiding op een professionele
bachelor in het hoger onderwijs uit
het studiegebied economie. Denk aan
bedrijfsmanagement, accountancy,
ﬁscaliteit, toerisme ...
Veel leerlingen kiezen vanuit deze
rich�ng ook voor bedrijfsvertalertolk, handelswetenschappen,
beroepen in de gezondheidssector
en het onderwijs. Ook universitaire
rich�ngen met een minder sterke
wiskundecomponent zijn een goede
keuze.
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3de graad ASO

ECONOMIE - WISKUNDE

Wie ben je?
Economie-Wiskunde is de logische
voortze�ng
van
de
rich�ng
Economie A in de tweede graad. Je
hebt een uitgesproken interesse voor
zowel macro-economische theorieën
als bedrijfsmanagement en je hebt
een voldoende stevige basis voor
wiskunde.
Als je in de tweede graad geen
economie volgde, is het best de
leerstof bij te werken.
Wat leer je in Economie-Wiskunde?
Deze rich�ng voert je binnen in
de abstracte werkelijkheid van de
wiskunde enerzijds en confronteert
je met het inzicht in de economische
werkelijkheid anderzijds.

» In het kort
• Je hebt een uitgesproken interesse voor zowel macro-economische als
bedrijfseconomische vraagstukken.
• Je bent gebeten door de wiskundemicrobe en wilt je laten s�muleren
in het abstracte denken.
• Je wil de uitdaging aangaan om wiskundige problemen op te lossen.

In de economie worden modellen
opgebouwd die vereenvoudigde
weergaven zijn van de economische
werkelijkheid. Zo kun je geleidelijk
tot inzicht komen in het dagelijkse
economische leven.

Wat kun je nadien doen?
Deze studierich�ng bereidt je voor op
een academische bacheloropleiding
aan een universiteit of een
professionele bacheloropleiding aan
een hogeschool.
Economie-Wiskunde is de ideale
voorbereiding
op
universitair
economisch
hoger
onderwijs,
meer speciﬁek handelsingenieur,
toegepaste
economische
wetenschappen en economische
wetenschappen. Vele andere studierich�ngen blijven mogelijk.
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3de graad ASO

LATIJN - MODERNE TALEN

Wie ben je?
Om deze rich�ng te kunnen aanva�en
moet je La�jn gevolgd hebben in de
tweede graad. Je hebt interesse voor
de klassieke cultuur (en cultuur in het
algemeen) en je hebt aanleg voor
talen.
Wat leer je in La�jn-Moderne talen?
De klemtoon in deze studierich�ng ligt
op La�jn en moderne talen, minder
op wiskunde en wetenschappen.
De studie van La�jn levert een
belangrijke bijdrage tot de vorming
van het abstracte denken, de zin
voor analyse en nauwkeurig werken.
Je probeert dieper door te dringen
in teksten van de grote La�jnse
auteurs. Daarbij wordt veel aandacht
besteed aan de manier waarop deze

» In het kort
• Je hebt interesse voor klassieke oudheid en cultuur.
• Voor La�jn verschui� de klemtoon van gramma�ca en woordenschat
naar teksten en cultuur.
• Je leert op een vlo�e en correcte manier communiceren dankzij een
uitgebreid talenpaket van 4 talen.

literatuur is blijven doorleven in
de cultuurui�ngen van de voorbije
eeuwen en van onze �jd. Door de link
te leggen met de actualiteit wordt
bovendien je inzicht bevorderd en je
kri�sche zin aangescherpt.
Wat kun je nadien doen?
Deze studierich�ng bereidt je voor op
een academische bacheloropleiding

aan een universiteit of een
professionele bacheloropleiding aan
een hogeschool. Het meest voor
de hand liggen studies als talen,
geschiedenis, rechten, poli�eke en
sociale wetenschappen ...
Je bent minder goed voorbereid
voor
opleidingen
met
een
zware component wiskunde en
wetenschappen.
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3de graad ASO

LATIJN - WETENSCHAPPEN

Wie ben je?
Om deze rich�ng te kunnen aanva�en
moet je La�jn gevolgd hebben in
de tweede graad. Je hebt zowel
interesse voor klassieke cultuur (en
cultuur in het algemeen) en talen als
voor wetenschappen en je hebt een
behoorlijke basis voor wiskunde.
Wat leer je in La�jn-Wetenschappen?
In deze studierich�ng komen de
leerlingen via het La�jn in contact met
de taal, literatuur en cultuur van de
Romeinen en via de wetenschappen
met de natuurverschijnselen waarin
het dagelijkse leven zich afspeelt.
Beide
aspecten
van
deze
studierich�ng doen een bijzonder
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» In het kort
• Je hebt interesse voor klassieke oudheid en cultuur.
• Voor La�jn verschui� de klemtoon van gramma�ca en woordenschat
naar teksten en cultuur.
• Je krijgt een stevig pakket wetenschappen en 4 uur wiskunde: grote
abstrac�e en aandacht voor methode zijn belangrijk.

beroep op het abstraherend
vermogen en de aandacht voor
methode en nauwkeurigheid, zowel
bij het wetma�ge, als bij het lezen
van La�jnse teksten.
Naast een programma van 4 uur
wiskunde kies je ook voor een extra
pakket wetenschappen.

Wat kun je nadien doen?
Deze studierich�ng is een uitgesproken
voorbereiding
op
academisch
hoger
onderwijs.
Gezien de componenten van deze
studierich�ng zijn vele op�es
mogelijk.

3de graad ASO

LATIJN - WISKUNDE

Wie ben je?
Om deze rich�ng te kunnen aanva�en
moet je La�jn gevolgd hebben in de
tweede graad. Je hebt zowel interesse
voor klassieke cultuur en talen als
voor wetenschappen en je hebt een
stevige basis voor wiskunde.

» In het kort
• Je hebt interesse voor klassieke oudheid en cultuur.
• Voor La�jn verschui� de klemtoon van gramma�ca en woordenschat
naar teksten en cultuur.
• Je bent gebeten door de wiskundemicrobe en wilt je laten s�muleren
in het abstracte denken.
• Je wil de uitdaging aangaan om wiskundige problemen op te lossen.

Deze studierich�ng stelt hoge eisen
aan het geheugen, de bereidheid
en
het
doorze�ngsvermogen
om de vroeger opgedane kennis
voortdurend te onderhouden.

naar oplossingen voor problemen
zowel in de wiskunde als in de taal.

Deze studierich�ng zal op de eerste
plaats leerlingen aantrekken die sterk
theore�sch zijn ingesteld, met een
uitgesproken belangstelling voor het
opstellen van structuren, het zoeken

Wat leer je in La�jn - Wiskunde?
De studie van La�jn levert een
belangrijke bijdrage tot de vorming
van het abstracte denken, de zin
voor analyse en nauwkeurig werken.
Je probeert dieper door te dringen
in teksten van de grote La�jnse
auteurs. Daarbij wordt veel aandacht
besteed aan de manier waarop deze
literatuur is blijven doorleven in
de cultuurui�ngen van de voorbije
eeuwen en van onze �jd. Door de link
te leggen met de actualiteit wordt
bovendien je inzicht bevorderd en je
kri�sche zin aangescherpt.
Naast het zware programma van
wiskunde kies je ook voor een extra
pakket wetenschappen.
Wat kun je nadien doen?
Deze studierich�ng is een uitgesproken
voorbereiding
op
academisch
hoger
onderwijs.
Gezien de componenten van deze
studierich�ng zijn alle op�es mogelijk.
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3de graad ASO

MODERNE TALEN - WETENSCHAPPEN

Wie ben je?
Je kan instromen in Moderne talenWetenschappen vanuit quasi alle
ASO-rich�ngen van de tweede graad.
Deze studierich�ng is bedoeld voor
leerlingen die:
•over
voldoende
wiskundige
vaardigheden
beschikken
om
wetenschappelijke waarnemingen
in wiskundige formules toe te
passen;
•vanuit een sterke interesse,
meer wensen te weten over
fysische, chemische en biologische
problemen en tevens interesse
hebben voor literatuur en taal;
•interesse
hebben
voor
wetenschappelijk onderzoek;
•precies en methodisch kunnen

» In het kort
• Je leert op een vlo�e en correcte manier communiceren dankzij een
uitgebreid talenpaket van 4 talen.
• Je krijgt een stevig pakket wetenschappen en 4 uur wiskunde: grote
abstrac�e en aandacht voor methode zijn belangrijk.

werken.
Wat leer je in Moderne talenWetenschappen?
Deze studierich�ng mikt enerzijds
op een veelzijdige taalvorming en
anderzijds op een wetenschappelijke
vorming.
Beide
aspecten
van
deze
studierich�ng doen een bijzonder
beroep op het abstraherend
vermogen, grote aandacht voor
methode en nauwkeurigheid, zowel
bij het wetma�ge, als bij de uitdieping
van de taalkennis.
Wat kun je nadien doen?
Door de vorming zowel in de talen als
in de wiskunde en de wetenschappen
blijven zeer veel studiemogelijkheden
open. Zowel binnen de professionele
als de academische bachelors kan je
veel kanten uit.
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3de graad ASO

WETENSCHAPPEN - WISKUNDE

Wie ben je?
Deze rich�ng is de logische
voortze�ng
van
de
rich�ng
Wetenschappen in de tweede graad.
Ook vanuit andere ASO-rich�ngen
met wiskunde A kan je naar deze
rich�ng overstappen. Je hebt een
uitgesproken interesse voor posi�eve
wetenschappen en wiskunde.
Wat leer je in WetenschappenWiskunde?
In deze rich�ng wordt het
fundamentele deel ingevuld met
wiskunde (6 uur) en wetenschappen.
In het complementaire gedeelte
wordt de mogelijkheid geboden om 2
uur wiskunde (WW A) toe te voegen
of 2 uur wetenschappen (WW B).

» In het kort
• Je krijgt het meest uitgebreide pakket wetenschappen én wiskunde
(+ op�e ‘wetenschappen’ (WW B) of op�e ‘wiskunde’ (WW A)).
• Je bent uitgesproken sterk in wiskunde en wetenschappen: groot
analy�sch en synthe�sch vermogen.
• Je bent gebeten door de wiskundemicrobe en wilt je laten s�muleren
in het abstracte denken.
• Je wil de uitdaging aangaan om wiskundige problemen op te lossen.

Wat kun je nadien doen?
Uiteraard is dit de geknipte
voorbereiding
voor
posi�ef
wetenschappelijke rich�ngen in het
universitair hoger onderwijs. Maar
daarnaast zijn nog zeer veel op�es
mogelijk, al naargelang je interesse.
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Vrije ruimte (seminaries)
Totaal aantal les�jden
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2/3
4/4

2/3
4/4

3/3
4/4

3/3
4/4

La�jn Moderne talen

La�jn Wetenschappen

La�jn Wiskunde

Moderne talen Wetenschappen

Wetenschappen Wiskunde

1/1
1/1
1/1

Humane
wetenschappen B

1/1

Economie Wiskunde

1/1

Humane
wetenschappen A

Aardrijkskunde
Biologie
Chemie
Cultuurwetenschappen
Duits
Economie
Economie-informa�ca
Engels
Frans
Fysica
Gedragswetenschappen
Geschiedenis
Godsdienstleer
Kunst en cultuur
La�jn
Lichamelijke opvoeding
Natuurwetenschappen
Nederlands
Plas�sche opvoeding
Sociaal wetenschappelijk
onderzoek
Sociaal-agogisch project
Wiskunde
Wiskunde of wetenschappen

Economie Moderne talen B

Het eerste cijfer is het aantal
uur van het vak in het vijfde
jaar, het tweede cijfer het
aantal uur in het zesde jaar.

Economie Moderne talen A

LESSENTABELLEN

1/1

1/1

1/1

1/2
2/2
2/1

1/1
1/1
2/1

1/2
2/2
2/1

1/2
2/2
2/2

3/3

3/3
2/3

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

2/2
2/2
1/1

2/2
2/2
1/1

2/2
2/2
1/1

2/2
2/2
4/4

2/2
2/2
4/4

2/2
4/4

2/2
3/3

2/2
3/3

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

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

2/2
2/2
4/4
0/1
1/1

2/2
2/2
4/4
0/1
1/1

4/4

3/3

6/6

1/0
4/4

1/0

2/1

1/1

1/1

2/3

3/3
4/4

2/2
3/3
2/2

2/2
3/3
2/2

3/3
4/4
2/2

2/2
3/3
2/2

2/2
2/2
1/1
4/4
2/2
2/2
4/4

2/2
2/2
1/1
4/4
2/2

2/2
2/2
1/1
4/4
2/2

2/2
2/2
1/1

2/2
2/2
1/1

2/2

2/2

4/4

4/4

4/4

4/4

1/0
3/3

3/3

4/4

6/6

4/4

6/6
2/2

2/2

2/1

1/2

1/2

1/1

1/1

32/32 32/32 32/32 32/32 32/32 32/32 32/32 33/33 32/33 32/33
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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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