
TWEEDE GRAAD

ASO WETENSCHAPPEN

Logische vooropleidingen zijn het tweede leerjaar Latijn of Moderne wetenschappen.

Andere vooropleidingen zijn mogelijk maar best in overleg te bekijken.

•

Alle studierichtingen van het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) hebben een

uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat ze enkel en alleen willen

voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. Deze studierichting staat borg

voor ruime keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs.

•

In alle studierichtingen van het ASO is de studie van moderne talen belangrijk.•

Je krijgt in de 2de graad ASO ook minimaal 4 lestijden wiskunde. In deze richting wordt

dit uitgebreid naar 5 uur.

•

De studierichting wetenschappen biedt je een flink pakket positieve wetenschappen:

biologie, chemie en fysica.

•

Studieprofiel van de richting:

Is deze richting iets voor jou?

Zet jouw eigen inschatting van jouw

studieprofiel af tegenover dit van de

gekozen richting

Dit kan op: www.sint-michiel.be

Datum opmaak: mei 2017.

www.sint-michiel.be


LESSENTABEL TWEEDE GRAAD ASO WETENSCHAPPEN

Uren/week

Vakbenaming Derde jaar Vierde jaar

Godsdienst 2 2

Nederlands 4 4

Frans 4 4

Engels 3 3

Duits 0 1

Economie 1 1

Wiskunde 5 5

Informatica 1 1

Aardrijkskunde 1 1

Biologie 2 2

Chemie 2 2

Fysica 2 2

Geschiedenis 2 2

Plastische opvoeding 1 0

Lichamelijke opvoeding 2 2

Totaal 32 32

In de richting Wetenschappen leer je het wetenschappelijk denkproces aan. Dit betekent:•

- vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum;

- nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag;

- in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen in verband met

wetenschappelijke thema’s die aanleunen bij de behandelde leerstof en kritisch omgaan

met deze verworven informatie;

- een verband zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit.

Naar de derde graad toe is de logische overgang een richting met Wetenschappen en

Moderne Talen of een richting met Wetenschappen, gecombineerd met meer wiskunde.

•

Voor uitgebreide informatie kunt u terecht op de website: www.barnum.be

Datum opmaak: mei 2017.


