Middenschool
2A OPTIE MODERNE WETENSCHAPPEN
WAARVOOR IK KIES!

Moderne wetenschappen is een optie met een
sterk STEM-karakter.
Voor de vakken van de basisvorming krijg je naast
de basisleerstof ook nog extra uitdagingen. Zo
krijg je bijkomende leerstof en ga je op bepaalde
leerstofonderdelen dieper in. Je wordt uitgedaagd
tot zelfstandig werk en krijgt moeilijkere
opdrachten voorgeschoteld.
De nadruk in deze optie ligt daarbij op
wetenschappen, economie en actualiteit.
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4
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2

Wiskunde

5

BEN IK EEN LEERLING VOOR 2A
OPTIE MODERNE WETENSCHAPPEN ?
Je bent in 1A vlot geslaagd in het keuzepakket
Latijn, STEM of Moderne. Voor alle vakken
behaalde je goede tot zeer goede resultaten.
Meer en moeilijkere leerstof aan een flink tempo
verwerken, schrikt je niet af en kan je ook vlot aan.
Je wil vooral theoretisch uitgedaagd worden.

Afhankelijk van je hoofdinteresse heb je
binnen Moderne wetenschappen in onze
scholengemeenschap verschillende mogelijkheden.
Ofwel ligt het accent eerder op het vak Socioeconomische initiatie (SEI) ofwel eerder op
Wetenschappelijk werk (WW) ofwel op beide.
Kies je binnen Moderne wetenschappen voor
het pakket met SEI 2u* en WW 4u*, dan
heb je in campus Beringen wekelijks een uur
minder Nederlands en in campus Lummen geen
Nederlands expressie. In 1A haalde je voor alle
vakonderdelen van Nederlands dan ook flinke
resultaten.

Optie Moderne Wetenschappen
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MIJN STUDIEMOGELIJKHEDEN NA 2A
OPTIE MODERNE WETENSCHAPPEN

Vanuit de optie Moderne wetenschappen kan je in
het eerste leerjaar van de tweede graad (het derde
jaar secundair onderwijs) elke studierichting kiezen
(behalve Latijn).
Je mikt natuurlijk vooral op de theoriegerichte
studierichtingen van het ASO of de theoretischtechnische studierichtingen van het TSO.
In een studiekeuzeadvies zeggen je leraren welke
studierichting het best bij jou past.
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