
Studiebrochure - Spectrumcollege 6

3de jaar 4de jaar

Aardrijkskunde 1 1

Biologie 1 1

Chemie 1 1

Duits 0 1

Engels 3 2

Frans 4 4

Fysica 1 1

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

Informatica 1 1

Latijn 5 5

Leren leren en 
onderzoekscompetenties 0 1

Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Plastische opvoeding 1 0

Wiskunde 4 4

TOTAAL 32 32

RICHTING
In deze richting wordt een brede algemene 
vorming aangevuld met het vak Latijn. 
Je bouwt voort op de verworven kennis 
van de eerste graad, zowel op het vlak 
van woordkennis als spraakkunst. Dit 
gebeurt zoveel mogelijk aan de hand van 
oorspronkelijke teksten zodat je ook steeds 
meer vertrouwd geraakt met de Romeinse 
samenleving en cultuur. In deze richting krijg 
je vier uur wiskunde, met in het derde jaar 
één uur Engels en in het vierde jaar één uur 
Frans extra. Het onderscheid tussen 4 en 5 uur 
wiskunde ligt vooral in de moeilijkheidsgraad 
van de aangeboden problemen en oefeningen. 

JE PROFIEL 
Als je voor Latijn kiest, moet je het ook 
in de middenschool gevolgd hebben. In 
deze richting zijn talen je ding. Interesse in 
tekstanalyse, grammatica en antieke cultuur 
zijn aangewezen. 
Je hebt aanleg voor het structureren en 
verwerken van informatie en je kan helder, 
logisch en kritisch nadenken. Je bent 
gemotiveerd om dagelijks de leerstof thuis te 
verwerken.

JE  TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
In theorie kan je vanuit deze studierichting 
overstappen naar eender welke studierichting 
in het ASO met minder uren wiskunde. 
Logischerwijze ga je naar de derde graad 
Latijn-Moderne talen.

Dit is een prima voorbereiding op hoger 
onderwijs in talen en humane wetenschappen. 
Daarnaast blijven vele andere opties open.

Tweede graad ASO

LATIJN met 4u wiskunde

STUDIERICHTING AANGEBODEN OP
Campus Lummen
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3de jaar 4de jaar

Aardrijkskunde 1 1

Biologie 1 1

Chemie 1 1

Duits 0 1

Engels 2 2

Frans 4 3

Fysica 1 1

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

Informatica 1 1

Latijn 5 5

Leren leren en 
onderzoekscompetenties
(campus Lummen) 

0 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

Muzikale opvoeding
(campus Beringen) 0 1

Nederlands 4 4
Plastische opvoeding 1 0

Wiskunde 5 5

TOTAAL 32 32

RICHTING
In deze richting wordt een brede algemene 
vorming aangevuld met het vak Latijn. 
Je bouwt verder op de verworven kennis 
van de eerste graad, zowel op het vlak 
van woordkennis als spraakkunst. Dit 
gebeurt zoveel mogelijk aan de hand van 
oorspronkelijke teksten zodat je ook steeds 
meer vertrouwd geraakt met de Romeinse 
samenleving en cultuur. Je krijgt ook een 
stevig pakket wiskunde.

JE PROFIEL 
Als je voor Latijn kiest, moet je het ook in 
de middenschool gevolgd hebben. Je bent 
geïnteresseerd in tekstanalyse, grammatica en 
antieke cultuur. Je scoort in de middenschool 
goed voor verdieping wiskunde. 

Je hebt aanleg voor het structureren en 
verwerken van informatie en je kan helder, 
logisch en kritisch nadenken. Je bent 
gemotiveerd om dagelijks de leerstof thuis te 
verwerken. 

JE  TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Vanuit deze studierichting kan je naar eender 
welke studierichting in het ASO. Het logische 
vervolg in de derde graad is Latijn-Wiskunde.
 
Alle studierichtingen in het hoger onderwijs 
zijn mogelijk.

Tweede graad ASO

LATIJN met 5u wiskunde

STUDIERICHTING AANGEBODEN OP
Campus Beringen
Campus Lummen


