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HOE ZIET DE LESSENTABEL ERUIT IN HET TWEEDE JAAR?
In het tweede jaar ziet het lessenpakket er als volgt uit. Van de 32 lesuren gaan er 25 lesuren naar
‘algemene vorming’, 5 lesuren naar de te kiezen ‘basisoptie’ en 2 lesuren naar ‘differentiatie’. De
lesuren differentiatie worden ingevuld door één te kiezen talentuur op jaarbasis en een vastgelegd
ICT-uur. Over de inhoud van de te kiezen talenturen is er een aparte brochure met meer uitleg.
In deze brochure gaan we verder in op de basisopties die u kan kiezen in onze school, lees
campussen Patijntjestraat en E. De Deynestraat. We geven hierbij een inkijk in de inhoud van de
basisopties en het doel dat deze basisopties voor ogen hebben.

WELKE BASISOPTIES BIEDT SINT-PAULUS AAN?
In campus PATIJNTJESTRAAT bieden wij volgende 5 basisopties aan:
-

Economie en organisatie
Klassieke talen pakket Latijn
Maatschappij en welzijn
Moderne talen en wetenschappen
STEM-wetenschappen

In campus E. DE DEYNESTRAAT bieden wij volgende twee basisopties aan:
-

Maatschappij en welzijn
Moderne talen en wetenschappen
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INHOUD VAN DE BASISOPTIES
Om een gerichte keuze te kunnen maken in de basisopties moet je natuurlijk weten wat in elke
basisoptie zoal aan bod komt. Die info vind je hier.

Basisoptie Economie en organisatie
In deze basisoptie ga je enerzijds nadenken over de economisch-maatschappelijke actualiteit vanuit
het standpunt van de consument (=koper/verbruiker), maar ga je anderzijds ook die economisch
maatschappelijke actualiteit onderzoeken vanuit het standpunt van de onderneming zelf en van de
overheid.
Verder ga je ook proberen om door middel van ICT bepaalde gegevens binnen een economische
context te verzamelen en te verwerken. Zoiets kan bijvoorbeeld van groot belang zijn in het kader
van marketing. Tenslotte ontwikkel je ook je ondernemingszin en je sociale en communicatieve
vaardigheden in een project.

Basisoptie Klassieke talen – pakket Latijn
Vanzelfsprekend leer je in deze basisoptie de Latijnse taal kennen, begrijpen en ontleden. Je krijgt
boeiende teksten, mythen en legenden te lezen, waardoor je taalgevoel en je leesvaardigheid een
boost krijgen. Je zal versteld staan van de beeldende kracht van het Latijn en van de Latijnse teksten
én je mag je mag je tanden zetten in de creatieve verwerking van zo’n tekst.
Verder ontdek je dat er enerzijds natuurlijk grote verschillen tussen de klassieke cultuur en de
hedendaagse culturen, maar anderzijds stel je ook vast dat die klassieke oudheid echt wel de basis
vormt van onze hedendaagse samenleving.

Basisoptie Maatschappij en welzijn
Wil je graag een persoonlijke en gezonde levensstijl ontwikkelen, bekeken vanuit mens- en
natuurwetenschappen? Wil je graag ten volle het gedrag van mensen en maatschappelijke
fenomenen begrijpen? Wil je uitproberen hoe je met mensen omgaat en communiceert in
verschillende situaties? Dan is de basisoptie Maatschappij en welzijn zeker iets voor jou! Alles draait
rond maatschappelijke vorming.

Basisoptie Moderne talen en wetenschappen
In deze basisoptie krijg je enerzijds te maken met 2 moderne vreemde talen, Frans en Engels, en
anderzijds met natuurwetenschappen.
Natuurlijk is het de bedoeling dat je een stukje vaardiger wordt in Frans en Engels. Maar je
onderzoekt ook het verband tussen talen. Je leert ook genieten van de talen, je ervaart hoe je met
woorden een beeld kan schetsen en je gaat er creatief mee aan de slag.
Daarnaast oefen je je in het onderzoekend leren. Je leert wetenschappelijke principes te begrijpen.
Uiteraard niet alleen de theorie, maar ook de concrete toepassingen in je dagelijkse leven. Dat alles
met de nodige aandacht voor verwondering, creativiteit en kritische ingesteldheid!

Basisoptie STEM-wetenschappen
Ben je geïnteresseerd om communicatie- en informatietechnologie te onderzoeken? Ben je geboeid
door onderzoek naar de kenmerken van materialen en grondstoffen? Dan overweeg je best de
basisoptie STEM-wetenschappen. Je ontdekt de invloed van STEM op natuur, mens en samenleving,
je gaat op zoek naar een oplossing voor vragen en problemen en zet daarbij een zelfgemaakt model
in, je krijgt inzicht in manieren om te onderzoeken en te ontwerpen. Een basisoptie met een
wiskundig-wetenschappelijke inslag.
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DOEL VAN DE BASISOPTIES
-

-

-

De basisoptie vormt een aanvulling op de algemene vorming. Daardoor helpt die basisoptie
de leerling in de eerste graad goed te observeren en een correcte en gemotiveerde keuze te
maken naar de tweede graad toe.
De focus in de basisoptie ligt op onderzoekend leren. Daarbij komen de leerdoelen vooral
geïntegreerd aan bod.
M.u.v. de basisoptie klassieke talen pakket Latijn houdt een basisoptie geen voorafname in
voor de keuze van een studierichting in de tweede graad. Dat betekent dat je, ongeacht de
basisoptie die je in het tweede jaar gevolgd hebt, om het even welke studierichting in de
tweede graad kan aanvatten, op voorwaarde natuurlijk dat jij op het einde van dat tweede
jaar een A-attest hebt behaald. Enige uitzondering vormt de richting Latijn. Die richting kan je
in de tweede graad enkel volgen indien je in het tweede jaar kiest voor de basisoptie
klassieke talen pakket Latijn.
Na het eerste jaar kan je kiezen voor om het even welke basisoptie. De klassenraad kan je
natuurlijk wel een advies geven om (een) bepaalde basisoptie(s) niet te volgen.
Uitzondering hierop vormt de basisoptie klassieke talen pakket Latijn. Die basisoptie kan je
enkel kiezen indien je in het eerste jaar Latijn gevolgd hebt.
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