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Welkom
in de wereld van

De infobrochures zijn nog niet aangepast
aan de vernieuwingen in de tweede graad.

Taal en Cultuur
TWEEDE GRAAD

Je bent sterk geïnteresseerd in talen en je behaalde goede resultaten voor deze
vakken

Latijn (ASO)

Op Pius X kan je kiezen tussen verschillende richtingen met een sterk pakket talen.
Kies je voor Pius X, dan mag je er zeker van zijn dat je leraren alles in het werk zullen stellen dat jij je ook goed zal voelen op school. Ze zijn er immers van overtuigd
dat dit de eerste voorwaarde is om goed te leren.
Alle richtingen met de pool talen zijn uitgesproken doorstromingsrichtingen. Dit
wil zeggen dat je voorbereid wordt op het hoger onderwijs.

DERDE GRAAD
Economie-moderne talen (ASO)
Latijn-moderne talen (ASO)
Latijn-wetenschappen (ASO)
Latijn-wiskunde (ASO)
Moderne talen-wetenschappen (ASO)
Moderne talen-wiskunde (ASO)
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Wanneer kies je voor
Latijn?
In de eerste graad heb je de basisoptie
Latijn gevolgd en je kreeg het advies
om verder te gaan in de richting Latijn.
In deze brochure geven we je meer
uitleg over deze studierichting.
Latijn blijft een geschikt middel om
je verder te ontwikkelen. In de eerste
plaats op algemeen studievlak: Latijn
leren dwingt je tot studieregelmaat, tot
het ontwikkelen van een efficiënte studiemethode en tot een systematische
werkaanpak. Je verruimt tegelijk je
taaldenken en krijgt een ‘opstapje’ bij je
studie van moderne talen. Je verrijkt je
algemene kennis en achtergrond door
je exploratie van de Romeinse denk- en
levenswijze en door de confrontatie van
heden en verleden. Latijn kan mee de
grondslagen voor je studieloopbaan en
je verdere leven leggen.

TWEEDE GRAAD

Als je dus graag met teksten en cultuur
of met andere culturen bezig bent en
je denkt graag na over de wereld om je
heen, dan ben je van harte welkom in
deze richting.

Moderne talen in de
tweede graad?
In de tweede graad bestaat geen richting Moderne talen. Dat betekent niet
dat er geen moderne vreemde talen
onderwezen worden. Wel integendeel:
talen zijn sterk aanwezig in alle ASOrichtingen. Ze maken deel uit van de
algemene vorming en zijn belangrijk als
basis voor je verdere studieloopbaan.
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De infobrochures zijn nog niet aangepast
aan de vernieuwingen in de tweede graad.

Latijn
lessentabel 3de en 4de jaar LAT
3LAT

4LAT

basisvakken
aardrijkskunde

1

1

biologie

1

1

chemie

1

1

Duits

1

1

Engels

2

3

Frans

4

3

fysica

1

1

geschiedenis

2

2

godsdienst

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

muzikale opvoedinge

0

1

Nederlands

4

4

plastische opvoeding

1

0

wiskunde

4

4

Latijn
keuzevakken

5

5

Engels

1-0
1-0
0
0-1
0-1

0
0
1-0
0-1
0-1

32

32

richtingsvakken

Frans
wiskunde

Beschrijving van de richting
De leerstof Latijn van de tweede graad bouwt verder op wat je in de eerste graad
geleerd hebt. In de loop van de twee jaren verschuift het accent geleidelijk van het
meer formele (spraakkunst- en woordenschatstudie) naar het meer inhoudelijke
deel (lezen en ontleden van teksten over de leefwereld van de Romeinen).
Wat mag je heel concreet verwachten?
In het derde jaar vervolledig je je taalkennis tot je de basisspraakkunst en
-woordenschat beheerst. Die heb je nodig om min of meer vlot ‘echte’ (door de
Romeinen zelf geschreven) teksten te lezen. Je leest teksten over gerichte onderwerpen (thematische lectuur). Je verdiept je ook in de betekenis van deze mythologische geschriften.
In het vierde jaar fris je nog wel de voornaamste spraakkunstthema’s op in een
aantal herhalings- en overzichtsmomenten, maar daarna ontmoet je spraakkunst
nog alleen in functie van de schrijvers (elke schrijver heeft zo zijn eigen ‘spraakkunstjargon’).
Verwacht je in de tweede graad wel aan een stilaan hoger wordend tempo,
aan groter wordende leerstofgehelen, aan een vanzelfsprekender beroep op je
groeiende zelfstandigheid (er wordt meer initiatief van jou zelf verwacht), aan
meer en grotere opdrachten, aan grotere evaluatiegehelen.
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Keuzevak

Wat na de tweede graad
Latijn?

Heb je de tweede graad Latijn met succes afgewerkt, dan kan je in de derde
graad kiezen voor een combinatie met
Latijn, maar je hebt ook toegang tot alle
andere richtingen. Voor bepaalde artistieke richtingen moet je wel over de
In het tweede jaar van de tweede graad nodige vaardigheden beschikken.
hebben alle leerlingen 4 uur wiskunde
en 3 uur Frans. Wie in het eerste jaar
voor een uur Engels extra heeft geBijzondere werkvormen
kozen, krijgt dan 1 uur Frans extra.
In het eerste jaar van de tweede graad
hebben alle leerlingen 4 uur wiskunde
en 2 uur Engels. Je kiest daarbij dan voor
1 uur wiskunde of 1 uur Engels extra.

TWEEDE GRAAD

Wiskunde is vooral bestemd voor leerlingen met uitgesproken wiskundige
vaardigheden en interesse, zij hebben
5 uur wiskunde per week en bouwen
een brede theoretische en praktische
kennis op. Dit extra uur leidt in de derde
graad meestal tot de keuze voor Latijnwiskunde of eventueel Latijn-wetenschappen.
Engels/Frans geeft de leerlingen van
4 Latijn de kans om een degelijke, uitgebreide basis op te bouwen, waarin
communicatieve vaardigheden verder
ontwikkeld en verfijnd worden. Lezen,
luisteren, schrijven en praten in het Engels/Frans behoren duidelijk tot het interessegebied van de leerlingen. Door
de keuze voor een derde uur Engels/
vierde uur Frans, krijgt de richting een
brede culturele context. Dit extra uur
leidt in de derde graad meestal tot de
keuze Latijn-moderne talen.

Je doet een aantal onderzoeken rond
teksten.
In het derde jaar staat de Romeinse
burgermaatschappij op het programma. Aan de hand van de figuur van
Plinius kom je te weten hoe een goede
Romeinse man en vrouw zich moeten
gedragen, hoe ze hun vrije tijd invullen,
hoe ze denken over de wereld.
In het vierde jaar concentreer je je
vooral op de figuur van Caesar en zijn
oorlog in Gallië.
Concreet gaan we in het derde en
vierde jaar tijdens een meerdaagse
uitstap op zoek naar de sporen van
Romeinse aanwezigheid in onze of
naburige streken. Het ene jaar ligt daarbij de nadruk op Gallië en de confrontatie met Caesar, het andere jaar verkennen we een van de latere hoofdsteden
van het Romeinse Rijk: Trier.
Afhankelijk van het aanbod voorzien
we daarenboven ook ruimte voor workshops en bezienswaardigheden in eigen stad of omgeving.
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Wanneer is kiezen voor een talige richting een juiste
keuze in de derde graad?
In het ASO zijn alle richtingen, behalve Humane wetenschappen, tweepolig. Dat
wil zeggen dat je telkens kiest voor twee belangrijke vormingscomponenten. Zo
kan je op Pius X verschillende combinaties maken met de polen Latijn en Moderne
talen.
- In theorie kan je in de derde graad alleen een combinatie met Latijn volgen op
voorwaarde dat je in de tweede graad ook reeds Latijn volgde. Afhankelijk van je
vooropleiding, je interesse en je motivatie kan je de pool Latijn combineren met
de polen Moderne talen, Wetenschappen of Wiskunde.
- De pool Moderne talen kan je op Pius X combineren met de polen Economie, Latijn, Wetenschappen en Wiskunde. Ook hier geldt dat je keuze voor één van deze
combinaties bepaald wordt door je vooropleiding, je interesse en je motivatie.
Welke combinatie je ook maakt, je komt telkens terecht in een richting die je een
brede vorming biedt en je zo goed voorbereidt op een brede waaier van richtingen in het hoger onderwijs.
Naast de traditionele vakken besteedt Pius X in de vrije ruimte één halve dag in
de week aan vakoverschrijdende en vakspecifieke projecten (seminaries). Je leert
daar het probleemoplossend handelen en de communicatievaardigheden die je
in de andere lessen gebruikt, nog verder te ontwikkelen door zelfstandig onderzoek, meestal in groepsverband.
Let op. Na het vierde jaar maak je een keuze voor twee jaar. Nadien nog wijzigen
is niet evident en is enkel mogelijk na een gunstig advies van de toelatingsklassenraad. Hou daarom zeker ook rekening met het advies dat je gegeven werd op
het einde van het vierde jaar.
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De pool Latijn
Als je kiest voor de pool Latijn, heb je
in de tweede graad met succes Latijn
gevolgd en verwachten we van jou dat
je:
- interesse hebt in het lezen en vertalen
van Latijnse teksten;
- daarbij zelfstandig en nauwkeurig kan
en wilt werken;
- graag met taal speelt;
- op zoek wil gaan naar het voortleven
van deze antieke teksten in muziek,
schilderkunst en literatuur;
- met een open en onderzoekende
geest naar de wereld kijkt, de wereld
van toen én die van nu.

In het zesde jaar stuit je via de Romeinse
geschiedschrijving en filosofie op de
goede en slechte kanten van mens
en maatschappij. Hoofdauteur is Tacitus. In zijn afstandelijke, kritische maar
toch meeslepende beschrijving van
het geweld en de intriges in het begin
van het keizerrijk confronteert hij ons
voortdurend met zijn vragen over de
zin en waarde van de dingen, over goed
en kwaad, over de mens en zijn verborgen kanten. Zijn we slecht en laf? Leidt
(teveel) macht altijd tot uitwassen? Degenereren zelfs de nobelste bedoelingen onvermijdelijk? Hoe wordt de gemeenschap dan best ingericht? ...
In die onzekere wereld bekommerde de
filosofie zich niet om antwoorden op
de grote vragen, maar hield zich met
het individu en zijn wereld bezig. Hoe
garandeer je je eigen geluk? Hoe sta je
best tegenover de onzekerheid en beproevingen van het leven?
Met woorden kan je een eigen werkelijkheid scheppen. De macht van het
woord (en het nadenken daarover) kom
je ook uitdrukkelijk tegen in het werk
van Cicero en Quintilianus. Wat gebeurt
er als je probeert te overtuigen? Wat
heb je daarvoor nodig? Wat is waarheid en leugen? Zijn er grenzen aan de
macht van het woord?

DERDE GRAAD

In het vijfde jaar staat poëzie centraal.
De hoofdauteur is Vergilius. Hij voert Aeneas op als het prototype van de mens
die over en weer geslingerd wordt tussen zijn eigen gevoelens en de buitenwereld en altijd op zoek is naar zin en
inzicht.
Dezelfde thematiek (‘Wie wil/moet je
zijn?’) komt ook bij andere dichters
voor, met totaal andere antwoorden:
Horatius (‘Leef verstandig maar Bourgondisch’), Catullus (‘Echt leven is passie’), Ovidius (‘Je kan nooit genoeg afstand nemen en relativeren’) ...
Daarnaast krijg je een heel ander beeld
van de Romeinse maatschappij via de
teksten uit het Romeins Recht, dat nog
steeds een van de hoekpijlers is van het Zowel in het vijfde als in het zesde jaar
moet je heel wat denk- en doewerk
hedendaagse recht.
zelf plannen en uitvoeren over allerlei
onderwerpen (zelfstandige tekstaanpak, commentaar, synthesetaken) in
allerlei vormen (langlopende taak,
groepswerk, huistaken).

De formele vorming (werken met taal
en tekst, zelfstandig werk van ruimere
adem, studieregelmaat en -discipline)
en de algemene achtergrond die je in
de loop van de jaren verworven hebt,
garanderen je een brede studiekeuze
na je ‘humaniora’.
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De pool Moderne talen
Een richting Moderne talen biedt een specifieke opleiding: vier uur Nederlands
in het vijfde en zesde jaar; vier uur Frans, drie uur Engels en twee uur Duits in het
vijfde jaar; drie uur Frans, Engels en Duits in het zesde jaar.
We verwachten van geïnteresseerden dat ze een brede culturele belangstelling
hebben en een uitgesproken belangstelling voor taal, bereid zijn veel te lezen, ook
in de vreemde talen en buiten de specifieke vakken een grote gevoeligheid voor
taal tentoon spreiden.
Dit uitgebreide talenpakket bevat een grondige behandeling van de technische
aspecten van taal met uitgesproken nadruk op de communicatievormen. Via projectonderwijs en begeleid zelfstandig werk word je getraind in het selecteren van
informatie en het ontwikkelen van je interpretatie- en reflectievaardigheden.
Literatuurstudie vormt een belangrijk onderdeel van de verschillende taalvakken.
Door het frequent omgaan met literaire teksten leer je degelijk analyseren en synthetiseren en word je aangemoedigd tot het ontwikkelen van een eigen schrijfstijl.
Door de confrontatie met diverse werkelijkheidsbenaderingen via stijlrichtingen
en kunststromingen wordt je eigen denk- en uitdrukkingsvermogen bevorderd.
Met de aangeboden literaire teksten willen we je uitdagen je grenzen te verleggen
en aanmoedigen tot creativiteit.
Indien je voor de pool Moderne talen kiest, beschik je over volgende specifieke
competenties:
- communicatieve en creatieve talige competenties in het Nederlands en in de
moderne vreemde talen: je kan onder anderen leesstrategieën toepassen, een literaire smaak ontwikkelen ... ;
- taalbeschouwing: je kan taalstructuren, communicatie, taalfenomenen ... analyseren en er over reflecteren;
- interculturele competentie: je kan culturele achtergronden literair, filosofisch en
historisch bestuderen, je kan culturele diversiteit onderkennen en respecteren.
Verder moet je ook volgende attitudes hebben:
- bereidheid om te lezen, te spreken, te schrijven en te luisteren naar andere talen;
- interesse voor cultuur, de mens en maatschappij.
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Latijn-moderne talen
lessentabel 5de en 6de jaar LMT
5LMT

6LMT

aardrijkskunde

1

1

esthetica

1

1

geschiedenis

2

2

godsdienst

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

natuurwetenschappen

2

2

Nederlands

4

4

wiskunde

3

3

2

3

basisvakken

richtingsvakken

DERDE GRAAD

Duits
Engels

3

3

Frans

4

3

Latijn

4

4

seminarie

2
32

2
32

Bijzondere werkvormen
Moderne talen
Zowel in het vijfde als het zesde jaar
werk je in groep aan een literatuurproject dat lectuur en verwerking van
romans uit de verschillende talen omvat. In het zesde jaar wonen we in groep
ongeveer twee keer per trimester een
dans-, theater-, of muziekvoorstelling
bij.

Wat na de derde graad
Latijn-moderne talen?
Bijzondere werkvormen
Latijn
Naar gelang het aanbod ga je naar een
tentoonstelling , een concert, een lezing waar antieke thema’s voortleven
in schilderijen, beelden, film, muziek ...

Deze opleiding is bedoeld om via
een brede algemene ontwikkeling
zoveel mogelijk ontplooiingskansen
te bieden. Na de combinatie Latijnmoderne talen heb je toegang tot
een ruime waaier aan verdere studiemogelijkheden.
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De pool Economie
Als je de pool Moderne talen combineert met Economie moet je beschikken over volgende specifieke competenties:
- je kan economische gegevens en verschijnselen kritisch waarnemen, ordenen en systematisch
analyseren in hun maatschappelijk, juridisch, ethisch en historisch kader;
- je beschikt over een instrumentarium om deze competenties te ontwikkelen: een begrippen- en
modellenkader, onderzoeksstrategieën ...
Volgende attitudes zijn belangrijk:
- je kan nauwkeurig en ordelijk werken;
- je kan creatief en ‘nieuws’-gierig zijn;
- je hebt aanleg en belangstelling voor het structureren en verwerken van informatie (in tabellen en
grafieken);
- je beschikt over een ruime openheid en een kritische zin.
Je hebt ook volgende belangstellingspunten:
- aanleg en belangstelling voor een algemene vorming;
- interesse voor een lange(re) studieloopbaan (niveau professionele bachelor of master);
- belangstelling voor algemene economie, bedrijfseconomie, basis boekhouden (in de tweede
graad) en aanverwanten en voor de economische en politieke actualiteit.
In het vakgebied economie willen we je op een actieve manier leren nadenken over de economische
gebeurtenissen die je elke dag waarneemt. Als je in de tweede graad het vak economie volgde, ken
je voldoende begrippen om de maatschappij vanuit een economisch standpunt te beschrijven en
te verklaren. Maar ook leerlingen uit andere richtingen kunnen, mits de nodige inhaalbeweging, in
een economierichting terecht.
De nadruk ligt op actieve werkvormen waarbij jij je eigen leerproces in handen neemt aan de hand
van onderzoeksopdrachten, individueel en in groep. Je leert op deze manier een zelfstandig en
gemotiveerd standpunt bepalen over actuele economische vraagstukken. Dit standpunt moet je
verwoorden en presenteren aan je medeleerlingen zodat je ook je communicatievaardigheden
oefent. Je volgt daarbij de sociaal-economische actualiteit op de voet.
In het zesde jaar sluit je af met een individuele onderzoeksopdracht die je voor een externe jury zal
presenteren.
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Economie-moderne talen
lessentabel 5de en 6de jaar EMT
5EMT

6EMT

aardrijkskunde

1

1

esthetica

1

1

geschiedenis

2

2

godsdienst

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

natuurwetenschappen

2

2

Nederlands

4

4

wiskunde

3

3

2

3

basisvakken

richtingsvakken

DERDE GRAAD

Duits
economie

4

4

Engels

3

3

Frans

4

seminarie

2
32

43
2
32

Wat na de derde graad
Economie-moderne
talen?

Bijzondere werkvormen
Economie
Als leerling uit een economische richting zal je in het seminarie probleemoplossend handelen en de communicatievaardigheden die je in de
lessen economie gebruikt, nog verder
ontwikkelen door zelfstandig onderzoek te doen, meestal in groepsverband.
Voor het vak economie zal je via
een ondernemingsspel of een minionderneming en een aantal bedrijfsbezoeken inzicht krijgen in het
ondernemerschap.

Na de derde graad vind je vanuit deze
richting aansluiting op taalgerichte
en economische studierichtingen in
het hoger onderwijs en kan je terecht
aan de universiteit in opleidingen van
het economisch type: Toegepaste
economische wetenschappen en
Humane wetenschappen. Maar daarbuiten liggen er heel wat mogelijkheden open: opleiding Boekhouden,
Secretariaat-talen, Management, Handelswetenschappen, Verzekeringen,
Communicatiewetenschappen, Marketing, onderwijs, Fiscaliteit, Logistiek
…
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De pool Wetenschappen
Wanneer je de pool Wetenschappen combineert met de pool Moderne talen of met de pool
Latijn, krijg je een degelijk pakket wetenschappelijke vakken. Het aantal lesuren wetenschappelijke
vakken is kleiner dan in de richting Wetenschappen-wiskunde. Je maakt eerst een grondige
studie van de theorie, vervolgens verwerk je ze inzichtelijk en tenslotte moet je in staat zijn
om deze kennis toe te passen in nieuwe contexten. Voor wiskunde volg je een pakket van vier
uur. Zo krijg je de basis die je nodig hebt voor de wetenschapsvakken en voor verdere studies.
Het pakket wetenschappen en wiskunde is in deze richting erg uitgebreid: 16 uren per week.
In de biologielessen bestudeer je grondig de bouw van de cel, stofwisseling van planten en
dieren, homeostase, voortplanting, erfelijkheid en de evolutie van organismen.
Bij het bestuderen van deze leerstof maak je kennis met de natuurwetenschappelijke methode.
Daarbij nemen zelf gedane waarnemingen en resultaten van zelf uitgevoerde experimenten
een belangrijke plaats in. Ook leer je vaardigheden zoals het gebruik van een microscoop, het
toepassen van eenvoudige labotechnieken, het maken van een verslag, het interpreteren van
experimentele resultaten.
Meer nog dan in de tweede graad zal je in het vak chemie tijd en aandacht besteden aan het
verzamelen van feitenmateriaal over de samenstelling van stoffen en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Je oefent je in het kritisch analyseren en gebruiken van dit feitenmateriaal. Je
legt ook sterk de nadruk op het simultaan leren gebruiken van chemische modellen die aangebracht werden in de tweede graad, zodat je inzicht kan verwerven in complexe stofstructuren
en stofveranderingen.
Op die manier verwerf je een grondige basis die aansluiting geeft op hoger onderwijs met een
wetenschappelijk pakket.
De leerinhouden van fysica bestaan in het vijfde jaar uit elektrostatica, elektrodynamica, elektromagnetisme, elektrische structuur van de vaste stof en kernfysica. In het zesde jaar wordt
fysica uitgebreid tot drie lesuren per week. Kinematica (bewegingsleer), dynamica (krachtenleer) en periodieke verschijnselen (trillingen en golven) worden er diepgaand behandeld.
Voor de leerstof van fysica zal je sterk een beroep moeten doen op je wiskundige kennis en
vaardigheden.
Er is ruimte voorzien voor het zelfstandig verwerken van zowel theoretische onderwerpen als
het zelfstandig oplossen van vraagstukken. Bovendien zal je minimum drie practica uitvoeren.
De boterham van wiskunde is dik gesmeerd. De leerstof die we opdienen zal je grondig
moeten verwerken. Haal je daarin een behoorlijk peil, dan heb je een goede basis verworven
om verdere studies aan te kunnen zoals: Natuurkunde, Wiskunde, Industrieel of Burgerlijk ingenieur, Informatica, Economische wetenschappen en Architectuur.
Je zal je verder kunnen uitleven in het verwerven van (wetenschappelijke) kennis en specifieke
vaardigheden (waaronder experimenteervaardigheden) via een wetenschapsproject en in de
seminaries.

12

Latijn-wetenschappen
Moderne talen-wetenschappen
lessentabel5de en 6de jaar LWE en MWE
5LWE

6LWE

5MWE 6MWE

basisvakken

basisvakken

Engels

aardrijkskunde

2

2

-

-

esthetica

Engels

1

0

1

0

Frans

Frans

3

3

-

-

geschiedenis

geschiedenis

2

2

2

2

godsdienst

godsdienst

2

2

2

2

lichamelijke opvoeding
lichamelijke opvoeding
2

2

2

2

Nederlands

4

4

4

4

aardrijkskunde biologie

2

1

2

1

biologie

chemie

1

2

1

2

chemie

fysica

1

2

1

2

Duits

natuurfotografie

-

-

2

3

Engels

toegepaste natuurwetenschappen
-

3

3

Frans

wiskunde

Nederlands

richtingsvakkenrichtingsvakken

-

-

4

3

fysica

2

2

2

2

Latijn

4

4

-

-

seminarie

2

2

2

2

wiskunde

4

4

4

4

32

32

32

32

Wat na de derde graad
Latijn-wetenschappen?

DERDE GRAAD

Dankzij de formele vorming (werken
met taal en tekst, zelfstandig werk, Bijzondere werkvormen
studieregelmaat en -discipline) en de
algemene achtergrond die je in de loop Wetenschappen
van de jaren hebt verworven heb je een
brede studiekeuze na je ‘humaniora’. Je Buiten de genoemde vakken en het
hebt toegang tot een ruime waaier aan seminarie heb je nog meer mogelijkverdere studiemogelijkheden.
heden om je uit te leven in het verwerven van wetenschappelijke kennis en
vaardigheden. Een greep uit het aanWat na de derde graad
bod:
Moderne talen-weten- je zal deelnemen aan minimum twee
Olympiades (wiskunde + fysica, chemie
schappen?
of biologie) die voorbereid worden tijdens de seminaries;
De opleiding is bedoeld om via een - je bezoekt regelmatig een laboratobrede algemene ontwikkeling zoveel rium (o.a. van de KULeuven, RUGent,
mogelijk
ontplooiingskansen
te VUBrussel, UAntwerpen ...) om een
bieden. Na de combinatie Moderne demonstratie bij te wonen, om zelf te
talen-wetenschappen heb je toegang experimenteren of om een interessante
tot een ruime waaier aan verdere lezing mee te pikken;
studiemogelijkheden.
- je volgt wiskundige workshops tijdens
een projectdag aan de UA.
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De pool Wiskunde
In deze pool bedraagt het pakket wiskunde 6 lestijden per week. Binnen deze richting staat abstract denken centraal. Naast de grondige theoretische studie en de
inzichtelijke verwerking ervan, moet je in staat zijn om deze kennis toe te passen in een nieuwe context. Je bestudeert uiteindelijk zelfstandig een wiskundig
onderzoeksproject door gerichte informatie te verzamelen en te verwerken.
Wie kiest voor de pool Wiskunde krijgt een component wiskunde met volgende
kenmerken:
- hoog niveau van abstractie binnen de verschillende deelgebieden (algebra, analyse, meetkunde, statistiek en kansrekenen);
- er wordt een groot instrumentarium opgebouwd van wiskundige begrippen en
technieken.
Je moet:
- een onderliggend wiskundig probleem in een gegeven vraagstuk herkennen,
analyseren, synthetiseren en evalueren;
- aangeleerde wiskundige technieken vlot kunnen toepassen;
- concrete problemen omzetten naar een wiskundig model;
- modellen ontwerpen en structuren bouwen om een probleem te analyseren en
te synthetiseren, om te schematiseren en te evalueren;
- wiskundige begrippen kaderen in structuren;
- opgestelde structuren exact beschrijven;
- een grote mate van inzicht hebben.
Je toont je specifieke competenties in een onderzoeksproject. Daarvoor moet je je
oriënteren op een onderzoeksprobleem door gerichte informatie te verzamelen,
te ordenen en te bewerken:
- je bereidt een onderzoeksopdracht voor, voert deze uit en evalueert ze;
- je rapporteert je onderzoeksresultaten en conclusies in een paper en confronteert deze met andere standpunten;
- je presenteert je onderzoek voor een jury.
Verder moet je ook volgende attitudes hebben:
- je hebt een goede tot zeer goede aanleg voor het vak wiskunde;
- je hebt positieve commentaren gekregen in het vierde jaar;
- je hebt een specifieke belangstelling voor de abstracte wereld van de wiskunde;
- je bent bereid om gedurende meerdere uren per week aan dit vak te werken;
- je wil tijd vrij maken om de leerstof thuis in te studeren en te verwerken;
- je hebt zin voor nauwkeurigheid en discipline en bent leerbereid;
- je lost graag wiskundige problemen op en kan je werkwijze verwoorden.
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Latijn-wiskunde
Moderne talen-wiskunde
lessentabel 5de en 6de jaar LWI en MWI
5LWI

6LWI

5MWI

6MWI

aardrijkskunde

1

1

1

1

biologie

1

1

1

1

chemie

1

1

1

1

Engels

2

2

-

-

basisvakken

basisvakken

esthetica

aardrijkskunde

1

1

1

1

Frans

Engels

3

3

-

-

fysica

Frans

1

1

1

1

geschiedenis

geschiedenis

2

2

2

2

godsdienst

godsdienst

2

2

2

2

lichamelijke opvoeding
lichamelijke opvoeding
2

2

2

2

Nederlands

4

4

4

4

Nederlands

richtingsvakkenrichtingsvakken
Duits

biologie

-

-

2

3

Engels

chemie

-

-

3

3

Frans

fysica

-

-

4

3

Latijn

natuurfotografie

4

4

-

-

seminarie

toegepaste natuurwetenschappen
2
2

2

2

wiskunde

wiskunde

6

6

6

6

32

32

32

32

DERDE GRAAD

Wat na de derde graad
Latijn-wiskunde en
Moderne talen-wiskunde?

Na de derde graad vind je vanuit deze
richtingen aansluiting op taalgerichte
studierichtingen in het hoger onderwijs. Haal je een behoorlijk peil voor
wiskunde, dan ben je voorbereid op
studierichtingen zoals: Natuurkunde,
Wiskunde, Burgerlijk ingenieur, Informatica, Economische wetenschappen,
Industrieel ingenieur, Architectuur.

Bijzondere werkvormen
wiskunde
Buiten de genoemde vakken en het
seminarie, heb je nog meer mogelijkheden om je uit te leven in het verwerven van wetenschappelijke kennis
en vaardigheden. Een greep uit het
aanbod:
- je zal deelnemen aan de Vlaamse
Wiskunde Olympiade die voorbereid
wordt tijdens het seminarie;
- je volgt wiskundige workshops tijdens een projectdag aan de UA.

15

Waarom Pius X?
De richtingen waar je een combinatie met Latijn en/of Moderene talen
maakt, worden in heel wat Antwerpse scholen aangeboden. Waarom zou
je dan voor Pius X kiezen en niet voor een andere school? Het antwoord
is eenvoudig. Omdat Pius X niet zomaar een school is. Daarbij staan twee
facetten centraal: het welbevinden van alle Piustieners en de school als
venster op de wereld.
Op onze school ervaren leerlingen én leraren een grote mate van vrijheid, de
ruimte om zelf verantwoordelijkheid te nemen en de eigen persoonlijkheid te
ontwikkelen.
Op onze school is er een grote mate van inspraak, niet alleen via de verschillende
participatieorganen, maar ook en vooral door de dagelijkse omgang met elkaar
waarbij leraren en directie open en respectvol omgaan met leerlingen, effectief
luisteren en hun inbreng naar waarde schatten.
Op onze school creëren we een kader waarin elke leerling zich optimaal kan
ontplooien. Wie sterk is, wordt uitgedaagd, wie beter wil leren studeren kan terecht in de studiebegeleiding, wie zijn studie nog niet goed kan organiseren vindt
beslist wel een mentor, wie persoonlijke of socio-emotionele problemen ondervindt, kan rekenen op steun en advies, wie worstelt met Nederlands kan aankloppen voor taalondersteuning, wie gedragsproblemen heeft, krijgt nieuwe kansen
via een herstelgerichte aanpak, wie kampt met een leer- of ontwikkelingsstoornis
krijgt aangepaste hulpmiddelen en faciliteiten ...
Op Pius X worden de schotten tussen de onderwijsvormen ASO, BSO, KSO en TSO
zo veel mogelijk weggenomen. Onze school biedt een ruime waaier van richtingen die elkaar inspireren en voor wederzijdse inbreng van zuurstof zorgen. Er zijn
heel wat projecten over de onderwijsvormen heen. Daarbij wordt op een kritische
manier gekeken naar de mens en de maatschappij, naar heden, verleden en toekomst. Zo vormen we zelfbewuste en geëngageerde jongvolwassenen voor de
wereld van morgen. Op Pius X telt niet in welke richting of onderwijsvorm je zit,
ook niet wat je persoonlijke situatie, afkomst, taal, cultuur, geaardheid of overtuiging is; wel wie je bent als persoon. En dat mag best wat pittig en eigenzinnig zijn.
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Dit zeggen onze leerlingen over Pius X :
Wij vroegen aan onze leerlingen van de derde graad om hun school te beschrijven
in drie woorden. De onderstaande woordwolk geeft weer welke woorden ze het
meest aanhaalden:

Dit zegt een ouder over Pius X :
Pius X heeft een goede naam vooral omwille van de goede individuele begeleiding van leerlingen, goede structuur, bekwame leerkrachten, bekwame en sterke
directie. Kinderen voelen zich goed, veilig, vrij EN VOORAL GELUKKIG op Pius
X!!!! Onze dochters vonden beiden van dag één hun plek in deze school. Wij vermoeden dat de strakke duidelijke structuur met de nodige vrijheid en de juiste
aandacht voor elke leerling en toffe leerkrachten het succes uitmaakten (en maken). Onze kinderen houden ook van de diversiteit in deze school, ook al is dit soms
niet evident.
Daarbij heeft één van onze dochters twee dysfuncties. Dankzij de extra begeleiding binnen de school heeft zij haar getuigschrift van Humane wetenschappen
zonder probleem behaald. Onze tweede dochter zit in het vijfde jaar Latijn-wetenschappen. Dit was buiten onze en haar verwachtingen. Op Pius X werd zij telkens
bevestigd en gestimuleerd in haar competenties dankzij bekwame leerkrachten
die haar het vertrouwen gaven en stimuleerden om in haar eigen mogelijkheden
te geloven! Wat kan een ouder meer wensen; dat het beste uit haar/zijn kind
wordt gehaald!
vriendelijk groeten,
een Pius X -fan
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Info over de inschrijvingen
Eigen leerlingen maken hun keuze voor het volgende schooljaar
bekend bij de rapportafhaling van eind juni.
Nieuwe leerlingen kunnen op volgende momenten inschrijven:
- tijdens het schooljaar na het maken van een telefonische afspraak
voor de tweede graad: 03 820 66 00
voor de derde graad: 03 259 05 60
op werkdagen
van 9.00u tot12.00u en van 13.30u tot 17.00u
- tijdens de zomervakantie
de eerste 5 werkdagen van juli
de laatste 8 werkdagen van augustus
telkens van 9.00u tot 12.00u en van 13.30u tot 17.00u
tijdens de zomervakantie vinden alle inschrijvingen,
dus ook voor de derde graad, plaats in de vestiging Olympiadelaan
Om de inschrijvingen te realiseren moet je volgende documenten meebrengen:
- identiteitskaart,
- laatste rapport (met attest),
- andere relevante attesten (bv. van een leerstoornis).
Inschrijvingen gebeuren enkel indien één van de ouders aanwezig is.
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Campus Olympiadelaan

Campus Abdijstraat

Bereikbaarheid
van de school
(trams en bussen)
Talrijke tram- en buslijnen
hebben een halte dichtbij
onze vestigingsplaatsen.
Gedetailleerde informatie
vind je terug op
www.delijn.be.
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Contactgegevens
TWEEDE GRAAD
VIIde-Olympiadelaan 25
2020 Antwerpen
Tel: 03/820 66 00
Fax: 03/820 66 29
info@piustien.net
www.piustien.net
DERDE GRAAD

Je kan al onze brochures raadplegen op de website.

Abdijstraat 128
2020 Antwerpen
Tel: 03/259 05 60
Fax: 03/259 05 62
info@piustien.net
www.piustien.net

