
 

2u - Engels

2u - Godsdienst

1u -  Muziek

4u - Nederlands

1u - Natuurwetenschappen

2u - Geschiedenis

1u - Beeld

2u - L.O.

2u - Techniek

1u - Aardrĳkskunde

2u - Geschiedenis

ons tweede jaar: een handig overzicht

MODERNE TALEN & 
wetenschappen

4u - Frans 
5u - Wiskunde 
3u - Moderne talen 
2u - Wetenschappen

STEM- 
wetenschappen

4u - Frans 
5u - Wiskunde 
5u - STEM

LATIJN Grieks-latijn

4u - Frans 
5u - Wiskunde 
5u - Latĳn

3u - Frans 
4u - Wiskunde 
4u - Latĳn 
3u - Grieks

dezelfde 
leerinhoud 
als bij andere 
basisopties

↴

basisuren: aangevuld met 
een basisoptie:

Latĳn Grieks-
Latĳn

Mod. talen 
& wet. STEM-wet.

Engels 2 2 2 2

Frans 4 3 4 4

Geschiedenis 2 2 2 2

Godsdienst 2 2 2 2

Lichamelĳke opvoeding 2 2 2 2

Nederlands 4 4 4 4

Wiskunde 5 4 5 5

Muziek 1 1 1 1

Beeld 1 1 1 1

Techniek 2 2 2 2

Natuurwetenschappen 1 1 1 1

Aardrĳkskunde 1 1 1 1

Latĳn 5 4 - -

Grieks - 3 - -

Moderne talen - - 3 -

Wetenschappen - - 2 -

STEM - - - 5

of je kan de 
volledige 

lessentabellen 
vergelijken 
met elkaar

www.asospijker.be

Meer informatie 
over de basisopties 

op de volgende 
pagina.



klassieke talen 
(grieks en/of latijn)

Moderne talen & 
wetenschappen

STEM- 
wetenschappen

In de basisoptie ‘Moderne talen & wetenschappen’ gaan de 
leerlingen 3 uur extra aan de slag met taal en 2 uur met 
wetenschappen. 

Ze zullen communicatief vaardiger worden in verschillende  
talen en onderzoeken verbanden tussen talen, taalvariëteiten en taaluitingen. 
Ze vergelĳken aspecten van taalgebruik in verschillende landen en culturen. 
Via projecten leren zĳ van taal genieten, de beeldende kracht van taal en 
literatuur beleven en er creatief mee aan de slag gaan. 

Wetenschappen laten hen proeven van specifieke aspecten van 
natuurwetenschappen en natuurwetenschappelĳk-technische verschĳnselen 
uit het dagelĳks leven. De wetenschappelĳke vaardigheden krĳgen veel 
aandacht om het onderzoekend leren te stimuleren. Vanuit de verwondering 
onderzoeken we in de lessen de verschillende disciplines van de 
natuurwetenschappen.

Ze ervaren de interacties tussen die gebieden en de samenleving. In 
verschillende projecten zullen alle STEM-componenten verweven zĳn tot één 
geheel, met een duidelĳke link naar behoeften en probleemstellingen uit het 
dagelĳks leven.

Leerlingen zĳn bereid om zelfstandig op zoek te gaan naar mogelĳke 
oplossingen voor problemen. Ze onderzoeken hierbĳ behoeften, vragen en 
vormen zelf een mogelĳke oplossing of prototype. Wetenschappelĳke 
vaardigheden krĳgen veel aandacht, om onderzoekend leren te stimuleren. 
Op deze manier zullen zĳ inzicht ontwikkelen in onderzoeks- en 
ontwerpmethoden.

In de basisoptie ‘STEM-wetenschappen’ verkennen de 
leerlingen de interessegebieden van STEM: het gaat dan 
concreet over: science (wetenschap), technology (technologie), 
engineering (techniek) en mathematics (wiskunde).

Zĳ zullen de beeldende kracht van taal, teksten en cultuur beleven, ervan 
genieten en er creatief mee omgaan. Door de lectuur van die teksten en het 
bestuderen van die culturen worden ze zich bovendien kritisch bewust van 
de relatie tussen de klassieke oudheid en onze maatschappĳ. 

Latĳn en Grieks studeren doe je niet alleen om deze oude talen en culturen 
te leren kennen, het leert je ook probleemoplossend denken en het vormt 
een goede basis voor het aanleren van moderne talen. 
De leerlingen die kiezen voor Grieks-Latĳn krĳgen hierbĳ nog een extra 
uitdaging, want zĳ zullen dezelfde leerstof wiskunde en Frans op een 
kortere tĳd doornemen.

Leerlingen die kiezen voor een basisoptie met klassieke talen 
leren Grieks en/of Latĳn als systeem kennen, begrĳpen en 
analyseren, waardoor hun taalgevoel en leesvaardigheid 
worden aangescherpt.


