1STE GRAAD A-STROOM
TAAL EN MAATSCHAPPIJ
Je bent een nieuwsgierig manusje-van-alles? Iemand die overal wel wat van
wil weten? In Taal en maatschappij zit jij op je plaats.
Wie ben jij?
Behaalde je goede resultaten in de basisschool en heb je zin in een extra uitdaging, ben je een doorzetter? Hou je van moderne vreemde talen, een blik op
de wereld, kunst, economische vraagstukken... ? Ben je gemotiveerd om ook
na de lessen nog voor school te werken en kan je al behoorlijk goed zelfstandig
aan de slag, dan is Taal en maatschappij een uitstekende keuze.
Wat na de eerste graad?
Wil je een studierichting waarmee je alle kanten op kan (uitgezonderd Latijn) in
de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs? Schrijf je dan in voor
deze studie-optie.

Sollevelden 3a, 2590 Berlaar
T: 03 482 15 50
E: middenschool@hhvmb.be
www.hhvmb.be

1ste jaar – 2de jaar
(aantal uren per week)

Gemeenschappelijke
basisvorming
aardrijkskunde

2-1

beeld

1-1

Engels

1-2

Frans

3-3

geschiedenis

1-2

godsdienst

2-2

lichamelijke opvoeding

2-2

mens en samenleving

2-0

muziek

1-1

natuurwetenschappen

2-1

Nederlands

4-4

techniek

2-2

wiskunde

4-4

Keuzegedeelte 1ste jaar
Latijn
4 u. klassieke studiën
1 u. ICT
Maatschappij en welzijn A
1 u. Frans
3 u. maatschappij en welzijn
1 u. ICT
STEM
1 u. programmeren STEM
2 u. project STEM
1 u. wiskunde STEM
1 u. ICT
Taal en maatschappij
2 u. taal
2 u. maatschappij
1 u. ICT

Basisopties en keuzegedeelte 2de jaar
Latijn
1 u. antieke cultuur
5 u. Latijn
1 u. differentiatie
Maatschappij en welzijn A
5 u. maatschappij en welzijn
2 u. differentiatie
Moderne talen & wetenschappen keuze STEM
1 u. programmeren STEM
2 u. taal
3 u. wetenschappen STEM
1 u. differentiatie
Moderne talen & wetenschappen keuze Taal en
maatschappij
3 u. taal
2 u. wetenschappen
2 u. differentiatie
Differentiatie (afhankelijk van je optie)
– 1 u. economie en culturele vorming
– 2 u. economie en culturele vorming
– 1 u. Frans op maat
– 1 u. maatschappij en welzijn
– 1 u. wiskunde op maat
– 1 u. wiskunde STEM
– 1 u. wetenschappen

