studierichtingsprofiel
tweede graad aso

LATIJN

Vooropleiding en instapvereisten
De studierichting Latijn biedt instap na het tweede jaar basisoptie Latijn of Grieks-Latijn.

Klemtonen
In het vak Latijn verwerft men verder inzicht in de taal- en letterkunde, kunst en cultuur,
maatschappij en mentaliteit van de Romeinse beschaving, en dat op basis van zoveel
mogelijk authentieke teksten. Via de Romeinse beschaving en cultuur zal men de wereld
waarin we nu leven, beter begrijpen en kritisch bevragen.
Er wordt aandacht geschonken aan de vorming van het abstracte denken en de zin voor
analyse. Het formeel logisch denken wordt bevorderd. De aan strakke regels en
wetmatigheden gebonden taal vergemakkelijkt het aanleren van andere talen.
In de studierichting Latijn kan men in onze school kiezen tussen 4 of – voor leerlingen met
een sterk wiskundig inzicht - 5 lesuren wiskunde per week. Wie kiest voor 5 uur wiskunde
krijgt niet alleen méér theorie maar ook oefeningen die een hogere graad van inzicht
vereisen, en dat in een hoger tempo dan wie voor 4 uur kiest.

Wie kiest voor de 4 lesuren wiskunde per week, krijgt in de tweede graad 1 lesuur
economie. Het vak economie in de richting Latijn met wiskunde leerweg 4 wil de
leerlingen inwijden in de basisprincipes van de economie en zo de algemene kennis
verbreden.
Ook de moderne talen nemen in de lessentabel een belangrijke plaats in.

Leerlingenprofiel
Een leerling uit de studierichting Latijn
-

heeft interesse voor Latijn als drager van onze cultuur;

-

beschikt over een goed geheugen;

-

heeft groot tekstinzicht;

-

kan vlot ideeën verwoorden;

-

kan zelf een redenering en bewijsvoering ontwikkelen;

-

is in staat om kritisch, zelfstandig, nauwkeurig en gestructureerd te werken;

-

beschikt over een goed geheugen;

Uitwegen in de derde graad aso
Vanuit de richting Latijn met wiskunde leerweg 4 kan men in de derde graad doorstromen
naar de richting Latijn-moderne talen of eventueel Latijn-wetenschappen of moderne
talen-wetenschappen.
Voor wie de richting met wiskunde leerweg 5 gevolgd heeft, staan in derde graad ook de
studierichtingen Latijn-wiskunde, moderne talen-wiskunde en wetenschappen-wiskunde
open.
Voor economie-moderne talen, economie-wiskunde en voor humane wetenschappen
moet men een beperkte inhaalbeweging maken.

