
Welke richting kies jij in het 1e jaar? 
 
 
In het 1

e
 jaar kan je kiezen voor Moderne Talen en Wetenschappen, Latijn, STEM

IT
 en STEM

SPORT
 . 

 

 Latijn: In deze richting maak je kennis met het oude Rome en de boeiende wereld van de 
Romeinen. Je leert hun taal en cultuur kennen. Je leert spannende en ontroerende verhalen 
uit hun geschiedenis en mythologie. Latijn leert je logisch denken, helpt je sneller andere talen 
te leren en is een uitstekende voorbereiding op verdere studies. Om een stevige basis te 
leggen, bieden we op onze school al vanaf het 1

e
 jaar 5u Latijn aan.  

 

 STEM
IT

 en STEM
SPORT

: In deze richting word je op technisch en exact-wetenschappelijk vlak 
extra  uitgedaagd. Je leert analyserend en probleemoplossend denken. Wie voor STEM

IT
 kiest 

heeft belangstelling voor computertechnieken en programmeren. Heb je eerder een passie 
voor sport? Dan is de richting STEM

SPORT
 voor jou de beste keuze. 

 

 Moderne Talen en Wetenschappen: In deze richting krijgt je aanvullend op het algemeen 
vormend aanbod extra lestijden voor Frans, wiskunde, Nederlands en Mens en Samenleving. 

 
Belangrijk om weten is dat het lestempo voor wiskunde, Frans en Nederlands in ons studieaanbod 
STEM en Latijn hoger ligt dan in Moderne Talen en Wetenschappen. Als je kiest voor Latijn of STEM, 
dan heb je minder verwerkingstijd voor die 3 vakken. Een keuze voor Latijn of STEM betekent dus dat 
je de leerstof wiskunde, Frans en Nederlands in de lagere school goed kon verwerken en goede 
resultaten behaalde. Had je in de lagere school meer verwerkingstijd nodig voor deze vakken, dan 
vormt de richting Moderne Talen en Wetenschappen een ideale startbasis voor jou. 
 
Jouw resultaten en de BASO fiche die de lagere school ons bezorgt, zijn een element bij de 
klasindelingen. Dit om verdiepende en remediërende leerplandoelen optimaal, op maat van elke 
leerling, aan te kunnen bieden. Bij de klasindelingen houden we uiteraard ook rekening met socio-
emotionele factoren. 
 
In de daaropvolgende jaren stimuleren wij jouw abstract denkvermogen in diverse studierichtingen. 
Meer toegepaste studierichtingen bieden wij niet aan. 
 
We heten jou van harte welkom!  


