Eerste jaar

KLASSIEKE TALEN (LATIJN)
Ben je geïnteresseerd in literatuur, taal, filosofie
en oude culturen? Heb je zin om te ontdekken hoe
een taal is opgebouwd? Dan is Latijn ongetwijfeld
een geschikte richting voor jou.
Je bestudeert de taal van de oude Romeinen:
Latijn. Je komt te weten hoe deze klassieke taal in
elkaar zit, en wat de verbanden zijn met andere
talen. Daarnaast leer je ook veel bij over de
Romeinse geschiedenis en cultuur, vol met verhalen over goden en godinnen. Latijn is de
voorloper van vele moderne talen en blijft tot vandaag zijn stempel drukken op onze
leefwereld. Pas als je het verleden goed kent, kan je bouwen aan de toekomst!
Je krijgt dezelfde leerstof als de Moderne Wetenschappen, met Latijn als surplus.
In de les Latijn leer je om grote stukken leerstof te verwerken. Er wordt dus van jou
een gemotiveerde inzet en een goede studiehouding verwacht. Je hebt immers Latijn als
extra vak, én je krijgt de lessen wiskunde, Nederlands en Frans in een sneller tempo
aangeleerd.

Doelgroep?

Leerlingen die in het zesde leerjaar minimum 80% behaalden voor Nederlands en
Wiskunde en interesse hebben voor taal en geschiedenis.

Wat na het eerste jaar?

De studierichting Klassieke Talen bereidt je voor op het tweede jaar Grieks-Latijn of
Latijn. Je kan ook overgaan naar Moderne wetenschappen.
Contact:
Maria Kestens – Pedagogisch directeur eerste graad
Tel : 02 568 18 18
maria.kestens@erce.be

Eerste jaar

MODERNE WETENSCHAPPEN
In de richting Moderne Wetenschappen bestudeer je de
hedendaagse samenleving vanuit verschillende
invalshoeken.

Via projectwerking ga je zelf op zoek naar je interesses.
Je gaat actief aan de slag binnen een wetenschappelijk
project, een maatschappelijk project en een taalproject!
Als leerling Moderne Wetenschappen heb je een brede belangstelling voor zowel talen
en maatschappij, als voor wetenschap en wiskunde.
Je krijgt een algemene vorming die een ruime waaier aan mogelijkheden openlaat voor
verdere studies.

Doelgroep?

Leerlingen die in het zesde jaar minimum 70% behaalden voor Nederlands en Wiskunde
en interesse hebben voor het brede maatschappelijke gebeuren.

Wat na het eerste jaar?
De studierichting Moderne bereidt je voor op het tweede jaar Moderne
Wetenschappen.
Contact:
Maria Kestens – Pedagogisch directeur eerste graad
Tel : 02 568 18 18
maria.kestens@erce.be

