
DERDE GRAAD

ASO MODERNE TALEN - WETENSCHAPPEN

Een logische vooropleiding in de tweede graad is de studierichting Wetenschappen.

Andere vooropleidingen (bv. Latijn) zijn ook mogelijk en kunnen best individueel bekeken

worden.

•

De opleiding is eerder theoretisch is maar je werkt ook vanuit eigen waarnemingen en

practica.

•

Je krijgt een training in het wetenschappelijk denken, het nauwkeurig analyseren en het

correct beoordelen van informatie.

•

Je hebt een talenknobbel.•

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. De verdere uitwegen na de 

richting Moderne Talen-Wetenschappen zijn zeer ruim.

•

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 DERDE GRAAD ASO MODERNE TALEN - WETENSCHAPPEN

Uren/week

Vakbenaming Vijde jaar Zesde jaar

Godsdienst 2 2

Nederlands 4 4

Frans 4 4

Engels 3 3

Duits 3 2

Wiskunde 4 4

Aardrijkskunde 1 2

Biologie 2 2

Chemie 2 2

Fysica 2 2

Geschiedenis 2 2

Esthetica 1 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

Seminarie 1 1

Totaal 33 33

Je kiest in deze studierichting voor  twee componenten: Moderne talen en

Wetenschappen. Ze geven de klemtonen van de studierichting aan.

•

In de derde graad Moderne talen besteed je veel aandacht aan het ontwikkelen van

communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op

taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. Naast Engels, Nederlands, Frans en

Duits, kan je tijdens het seminarie-uur  ook kiezen voor een begincursus Spaans.

•

In het vijfde en zesde jaar Wetenschappen diep je de exacte

wetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica verder uit. 

•

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

Datum opmaak: mei 2017.


