
Business,
economics &
more

1STE GRAAD

* vanaf 1/9/2020
Moderne
talen en  

wetenschappen
Latijn

Basisvorming

Godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Wiskunde 4 4
Geschiedenis 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 1 1
Techniek 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Muzikale opvoeding 1 1
Mens en samenleving 1 1
Basisoptie

Moderne Talen/wetenschappen 5 0
Latijn 0 5
Differentiatie

Projectwerking 2 2

Een          voor 
leerlingen!

Kleine Peperstraat 16 - 9100 Sint-Niklaas  
www.berkenboomhum.be   

Naast 25 uur basisvorming, kies je voor een basisoptie:  
Latijn of Moderne talen en wetenschappen.  
Daarnaast diep je tijdens de 2 uur projectwerking 
één belangstellingsgebied: STEM, talen of BEM*  
verder uit. Zo ontdek je op een actieve manier je mo-
gelijkheden naar de tweede graad.

* BEM: Business, Economics and More

Warm en kwaliteitsvol onderwijs

NIEUWE LEERLING?

 X Openschooldagen : 11 en 12 mei, 13.30 - 17.30 u. 

2DE JAARPROJECTWERKING

 X Leerlingen gaan vakoverstijgend aan de slag met  
 verschillende projecten  
 (in het 2de jaar ook klasoverstijgend).

 X Leerlingen doorlopen afwisselend  
 de drie belangstellingsgebieden (1ste jaar)  
 of diepen één gebied verder uit (2de jaar).

 X Leerlingen werken in team en zijn ook betrokken  
 bij de evaluatie van henzelf en hun  
 medeleerlingen.

 X Leerlingen ontdekken en ontplooien op een   
 actieve manier hun mogelijkheden, interesses en  
 talenten.

 
X  Inschrijvingen tijdens de zomervakantie

vrijdag 28/6 09.00 - 12.00 uur 
13.00 - 19.00 uur

zaterdag 29/6 09.30 - 12.30 uur
maandag 1/7  

t.e.m. 
woensdag 3/7

09.30 - 12.30 uur 
13.30 - 16.30 uur

maandag 19/8  
t.e.m.  

vrijdag 23/8

na afspraak  
met de directie

X Wat meebrengen
 ◊ Identiteitskaart of kids-ID
 ◊ Origineel gehandtekend getuigschrift van de   
    basisschool (geen kopie)
 ◊ Eindrapport 6de leerjaar
 ◊ Adviesformulier 'Wat na de basisschool'  
    (voor leerlingen scholengemeenschap Sint-Nicolaas)
 ◊ Eventueel zorgformulier basisschool,  
    logopedische verslagen, attesten, kansenpas en  
    bewijs studietoelage 

 X Onthaalmomenten
 ◊ Welkomstavond woensdag 28 aug 2019, 19.00 u.  
 ◊ Eerste schooldag 
 ◊ Titularisnamiddag vrijdag 6 september  
 ◊ Ontmoetingsdagen 23 en 24 september 
 ◊ Meter- en peterschap Hi!

Salut

Talent 
Voor 

Talen!



Een brede basisvorming en  
ontdekken van interesses en talenten.

Moderne Latijn
Basisvorming

Godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 1 1
Wiskunde 4 4
Geschiedenis 1 1
Aardrijkskunde 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Techniek 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Muzikale opvoeding 1 1
Beeld 2 2
Mens en samenleving/titularisuur 1 1
Differentiatie

Frans 1 0
Nederlands 1 0
Wiskunde 1 0
Projectwerk (STEM, BEM*, Talen) 2 0
Latijn 0 5

Latijn Moderne talen 3-4
Latijn wiskunde 6-8

Latijn wiskunde wetenschappen

3de graad

2de graad
 Wetenschappen

Latijn
Economie

1ste graad
Moderne

Latijn

Economie Moderne talen
Economie wiskunde

Economie wetenschappen
 

Moderne talen wiskunde
Moderne talen wetenschappen
Wetenschappen wiskunde 6-8

 X De eerste graad
De eerste graad bestaat uit het eerste en het tweede 
jaar van het secundair onderwijs. In onze school 
staan deze leerjaren in het teken van een stevige,  
algemene basisvorming. Daarnaast willen we je 
de kans geven om je talenten en interesses te  
ontdekken of verder te verkennen. Wij werken samen 
met jou aan de eerste stap van een succesvolle  
schoolloopbaan.

In het eerste jaar maak je kennis met de  
belangstellingsgebieden talen, economie en STEM.
In het tweede jaar diep je één belangstellingsgebied  
verder uit. Dit wil zeggen: je kiest voor 2 u STEM of talen 
of BEM*.
Binnen het basispakket leren leerlingen in het 1ste 
jaar plannen, (effectief) studeren en op een gezonde  
manier leven en ontspannen.

* BEM: Business, Economics and More

SCHOOLSTRUCTUUR 1STE JAARMODERNELATIJN

 X Waar kies ik voor?

Je wordt ondergedompeld in het dagelijks leven van 
de Romeinen en de geschiedenis van Rome. Je luistert  
naar boeiende verhalen over goden en helden.  
Hierdoor verwerf je inzicht in onze huidige manier 
van leven. De kennis van Latijnse woorden verruimt je 
Nederlandse woordenschat en helpt je enorm bij het 
leren van moderne talen.
Aan de hand van Latijn leer je analyseren,  
synthetiseren, abstract en probleemoplossend  
denken. Kortom, je verwerft een uitstekende  
studiemethode en je wordt een échte taalkrak!

 X Ben ik een leerling voor dit domein?
 
Je behaalde in het zesde leerjaar heel goede punten 
voor alle vakken. Je bent leergierig en je studeert 
graag. Je bent een denker en een doorzetter.
Kies je voor 1 Latijn, dan wordt de leerstof Nederlands,  
Frans en wiskunde op kortere tijd verwerkt. Hou  
rekening met het advies dat je bij het eindrapport van 
de lagere school meekreeg. 

 X Wat nadien?
 
Latijn bereidt je voor op een tweede jaar Latijn. 

 X Waar kies ik voor? 

Heb je interesse in talen en wiskunde en wil je een  
stevige basisvorming? Dan is moderne een richting  
voor jou! Naast de 27 uur basisvorming krijg je  
verdieping voor Frans, wiskunde en Nederlands. Eén 
uur Nederlands organiseren we klasoverschrijdend  
zodat we beter kunnen inspelen op jouw behoef-
ten: je krijgt dan remediëring of uitdaging. Tijdens 
2 uur projectwerking proef je van verschillende  
belangstellingsgebieden: STEM, talen, BEM*.  
Zo ontdek je op een actieve manier je mogelijkheden,  
interesses en talenten.

 X Ben ik een leerling voor dit domein? 

Je hebt het lager onderwijs probleemloos doorlopen 
en behaalde in het zesde leerjaar goede resultaten 
voor alle vakken. Je bent leergierig, studeert graag en 
hebt een brede interesse.

Hou rekening met het advies dat je bij het eindrapport 
van de lagere school meekreeg.

 X Wat nadien?
 
Moderne bereidt je voor op het tweede jaar Moderne 
Talen en Wetenschappen.

* BEM: Business, Economics and More
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