Wat na het 1ste jaar
LATIJN?

Lessentabel
Basisvorming

Het 2de jaar bouwt hier op verder met
volgende basis-opties:

Levensbeschouwing

2

Nederlands

4

Frans

3

Engels

2

Wiskunde

5

Aardrijkskunde

2

Natuurwetenschappen

2

Je maakt ook een keuze uit volgende

Geschiedenis

1

TALENT-modules:

Techniek

2

P.O.

1

Economie en organisatie

M.O.

1

STEM-lab

L.O.

2

Burgerschap

1

Economie en organisatie
STEM-wetenschappen
Mens en samenleving

DE
SCHOOL
MET DE VELE
PLUSSEN

Kunst en cultuur
Mens en maatschappij
Xplore
Sport en activiteit

Modules
Latijn

3

Economische en ﬁnanciële competenties

1

Totaal aantal lestijden

Klassieke talen

32

Hoevedreef 9
2970 Schilde
Tel: 03 / 385 89 71
e-mail: info@atheneumschilde.be

1ste jaar
LATIJN

www.atheneumschilde.be

Wie ben je?

Wat bieden wij je?

Je hebt een grote belangstelling voor
taal, geschiedenis, kunst en cultuur.

Je krijgt een brede algemene
vorming.

Je bent leergierig en houdt van een
uitdaging.

Je wordt drie uur per week ondergedompeld in de Romeinse taal en cultuur en werkt één uur per week aan
je ﬁnanciële en economische competenties

Je studeert graag en wil een extra
basis verwerven voor andere talen.
Je beschikt over inzicht, doorzettingsvermogen en een dosis zelfstandigheid.

Je wordt uitgedaagd om logisch,
kritisch en analytisch na te denken.
Je wordt gestimuleerd en begeleid om
zelfstandig te werken.
Je scherpt je taalvaardigheid aan en
verwerft inzicht in de moderne talen.
Je krijgt het vak burgerschap vast in je
basisvorming.

Ons

programma

Studiebegeleiding op maat
Persoonlijke aandacht
Een dynamisch en innovatief
leerkrachtenteam
Ontwikkeling van je talenten en
ambities
Voorbereiding op hoger onderwijs
Focus op welbevinden en respect
Gedreven attitudebegeleiding
Onderwijs in een groene en rustige
omgeving
Kortom, jouw succes is ons doel!

Na deze opleiding?

Een laptopschool

Het traject Latijn en de bijhorende basisvorming zijn een prima voorbereiding op het
2de jaar Klassieke talen. Dit is een zo breed
mogelijke vorming met de nadruk op het
studeren en doorzetten.

Alle nieuwe leerlingen van het eerste jaar
moeten over een laptop beschikken om deel
te nemen aan de lessen. De school kiest er
bewust voor om alle eerstejaars één uniform
toestel te laten aankopen.
Dit is een kwalitatief toestel, geschikt voor
intensief gebruik en verplaatsing, met
garanties op ondersteuning bij defecten en
problemen.

Het traject bevat naast Latijn ook heel wat
wiskunde en talen: het eerste stapje op weg
naar hoger onderwijs.

