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Economie en Organisatie

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

H. Pius X-instituut

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

Welkom
in de wereld van

Economie en Organisatie
TWEEDE GRAAD

Je bent sterk geïnteresseerd in economie, boekhouden, administratie
en/of informatica en je wil ook nog een uitgebreid pakket lesuren talen,
wetenschappen en/of wiskunde. Dan vind je zeker je gading in het domein
Economie en Organisatie.

Economie (ASO)
Handel (TSO)

Op Pius X kan je kiezen tussen verschillende economische richtingen. Het
is belangrijk om die richting te kiezen die het best bij je past.
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. Zij zijn er immers van overtuigd dat dit de eerste voorwaarde is om goed te leren.
Alle economische richtingen zijn doorstromingsrichtingen, dit wil zeggen
dat je, wanneer je voor één van deze richtingen kiest, hoogstwaarschijnlijk
doorstroomt naar het hoger onderwijs.

DERDE GRAAD
Boekhouden-informatica (TSO)
Handel (TSO)
Economie-moderne talen (ASO)
Economie-wiskunde (ASO)
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De infobrochures zijn
nog niet aangepast
aan de vernieuwingen
in de tweede graad.
Kiezen voor Economie of
voor Handel?

TWEEDE GRAAD

Voor beide economische richtingen beschik je over een aantal vaardigheden
en attitudes:

Wanneer kies je voor een
economische richting?
Na de eerste graad heb je bij jezelf
waarschijnlijk al een talent of interesse voor economie, boekhouden,
administratie en/of informatica
ontdekt. Pius X biedt voor jou de
richtingen Economie (ASO) en Handel (TSO) aan. In deze brochure
geven we je meer uitleg over beide
studierichtingen.
Hou ook rekening met het advies dat
je kreeg op het einde van het tweede
leerjaar. Denk erom dat je een keuze
maakt voor twee jaar, want na het
derde jaar secundair onderwijs kan
je niet zomaar overstappen naar het
vierde jaar van eender welke andere
studierichting.

- je bent sterk geboeid door economie
in al zijn facetten;
- je bent nieuwsgierig om je daarin te
vervolmaken;
- je kan zelfstandig, stipt, nauwkeurig
en ordelijk werken en je durft uitdagingen aan;
- je hebt een flinke dosis werkkracht en
doorzettingsvermogen;
- je bent gemotiveerd om je te verdiepen in het hoe en waarom van de materie;
- je bent sterk in wiskunde en talen. Dat
wil zeggen dat je niet enkel voldoendes
haalt voor deze vakken, maar echt
goede resultaten behaalde in het vorige
schooljaar;
- je weet nu al dat je in een economische
richting wil verder studeren.
Het verschil tussen beide economische
richtingen zit vooral in de algemene
vorming in de basisvakken die veel
breder is in de richting Economie (ASO).
De richting Economie legt de nadruk
op een maatschappelijk-economische
studie. Door haar algemene vorming
heeft deze richting de bedoeling voor
te bereiden op hogere studies (bachelor/master).
De meer technische aspecten van de
economie zoals het gebruik van handelsdocumenten en boekhouding
worden in deze studierichting veel
minder benadrukt. Die komen dan weer
meer aan bod in de richting Handel.

Intakegesprek Economie
en Handel
Ervaring leert dat het (te) vaak gebeurt dat leerlingen (en ouders) deze
studierichting verkeerd inschatten.
Daarom organiseren we voor leerlingen die de richting Economie of Handel willen volgen een intakegesprek.
Leraren van de fundamentele vakken
voeren dan een individueel gesprek
met elke nieuwe leerling. Zij peilen
naar de motivatie en informeren over
de gang van zaken in de studierichting. Vaak wordt het motivatiegesprek
gevoerd op basis van het rapport van
het voorbije schooljaar.
Deze intakegesprekken vinden plaats
in het begin en op het einde van de
zomervakantie op de campus Olympiadelaan. De concrete data vind je op
de website van de school. Daar vind je
ook meer informatie over wat een intakegesprek precies inhoudt.
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De infobrochures zijn
lessentabel 3de en 4de jaar ECO
nog niet aangepast
aan de vernieuwingen
in de tweede graad.
Economie

3ECO

4ECO

aardrijkskunde

1

1

biologie

1

1

chemie

1

1

basisvakken

Duits

1

1

Engels

3

3

Frans

4

4

fysica

1

1

geschiedenis

2

2

godsdienst

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

muzikale opvoeding

0

1

Nederlands

4

4

plastische opvoeding

1

0

wiskunde

4

4

4

4

Frans

11-00

1- 0
1-0

wiskunde

00-1
-1

0 -1
0-1

32

32

richtingsvakken
economie
keuzevakken

Beschrijving van de richting
Het ondernemerschap staat centraal in de lessen economie. We bezinnen ons over
tal van maatschappelijke verschijnselen vanuit een economisch perspectief en
zoeken naar een antwoord op vragen als:
- Waarom start iemand een zaak of een bedrijf op?
- Wat produceren ondernemingen zoal?
- Hoe blijft een ondernemer de concurrenten de baas?
- Hoe kan een werkgever goede relaties met zijn werknemers onderhouden en
toch zijn doelstellingen bereiken?
- Heeft een onderneming nog andere verantwoordelijkheden tegenover de maatschappij? Hoe zit het bijvoorbeeld met milieuhinder?
- Moet een onderneming steeds winst maken?
- Waarom verdient niet iedereen evenveel?
- Hoe komt het dat de welvaart in de wereld ongelijk verdeeld is?
In deze richting leer je kritisch nadenken over economische verschijnselen die
je rondom jou opmerkt. Je zal op een zeer actieve manier aan het werk gezet
worden: via allerlei opdrachten bouw je gaandeweg kennis op. Je leert informatie opzoeken, lezen, interpreteren en verwerken in tabellen en grafieken. Je leert
probleemoplossend denken en je traint je sociale vaardigheden, onder andere
door groepswerk. De actualiteit vormt een rode draad doorheen de lessenreeks en
je volgt dagelijks de nieuwsberichten via de krant of andere communicatiemedia.
Geleidelijk aan leer je meer en meer gebruik maken van het internet en andere
ICT-toepassingen (Word en Excel).
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De infobrochures zijn
nog niet aangepast
aan de vernieuwingen
in de tweede graad.
Keuzevak Frans of wiskunde ?

TWEEDE GRAAD

In de tweede graad hebben alle leerlingen 4 uur wiskunde en 4 uur Frans. Je
kiest daarbij dan voor 1 uur wiskunde of
1 uur Frans extra.
Deze keuze maak je voor een periode
van twee jaar.
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 van Economiewiskunde.
Frans geeft de leerlingen van economie
de kans om een degelijke, uitgebreide
basis op te bouwen, waarin communicatieve vaardigheden extra aan bod
komen. Lezen, luisteren, schrijven en
praten in het Frans behoren duidelijk
tot het interessegebied van de leerlingen. Door de keuze voor een vijfde uur
Frans krijgt de richting een bredere,
culturele context. Dat extra uur leidt in
de derde graad meestal tot de keuze
Economie-moderne talen.

Wat na de tweede graad
Economie?
De studierichting Economie in de
tweede graad is de voedingsbodem
voor twee uiteenlopende studierichtingen in de derde graad, namelijk
Economie-moderne talen en Economie-wiskunde.
Gezien je ruime opleiding, kan je ook
naar andere ASO-richtingen doorstromen.
Indien je in de derde graad wil overstappen naar de richtingen Boekhoudeninformatica, Handel of Humane
wetenschappen, dan zal je een inhaalbeweging moeten maken. De school
biedt daarvoor de nodige ondersteuning.

Bijzondere werkvormen
Pius X heeft een sterke traditie
in het aanreiken van alternatieve
werkvormen via allerlei projecten en
activi-teiten. Naast tal van richtingoverschrijdende projecten, zijn er een
aantal vast terugkerende activiteiten.
Tijdens de projectweek in mei combineren we bedrijfsbezoeken met een
al dan niet meerdaags bezoek aan
een buitenlandse of binnenlandse
stad. Tijdens dit bezoek komen economische aspecten aan bod:
- Hoe is de stad uitgegroeid tot een
economische metropool?
- Welke economische activiteit overheerst in de stad?
- Hoe kunnen we in straatinterieurs
de culturele eigenheid van de stad en
haar bewoners achterhalen?
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De infobrochures zijn
lessentabel 3de en 4de jaar HAN
nog niet aangepast
aan de vernieuwingen
in de tweede graad.
Handel

3HAN

6BIN
4HAN

1

1

basisvakken

aardrijkskunde

Engels

3

3

geschiedenis

1

1

godsdienst

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

natuurwetenschappen

2

2

Nederlands

4

4

bedrijfseconomie

6

6

Duits

1

1

Frans

4

4

informatica

4

4

wiskunde

4

4

34

34

richtingsvakken

Beschrijving van de richting
Wil je een diploma waarmee je, na het zesde jaar, een betrekking kan krijgen in
een onderneming? Trekt administratief werk je aan? Of zoek je een studierichting
die voorbereidt op bedrijfsgericht hoger onderwijs? Dan is Handel iets voor jou.
In de tweede graad maak je kennis met de basisprincipes van het boekhouden:
- je bestudeert de handelsdocumenten en je leert die verwerken in de boekhouding;
- je bestudeert de btw-wetgeving;
- je leert wedden en lonen berekenen, boekhoudkundig verwerken, enz.
Je werkt onder andere met het softwareprogramma Fvisem, dat is een simulatie
van de documentenstroom in de verschillende afdelingen van een onderneming
(facturatie, magazijn, verkoop, aankoop, receptie, boekhouding …).
Een correcte en efficiënte klavierbeheersing helpt je bij het aanleren van professionele softwarepakketten.
Daarnaast is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de actualiteit om voeling te hebben met de maatschappij en om de economische realiteit in de klas te
kunnen brengen. Ook communicatieve vaardigheden zijn essentieel in deze richting. Je leert je correct en zakelijk uitdrukken in de talen van onze voornaamste
handelspartners: het Nederlands, het Frans, het Engels en het Duits.
Bedenk dat in deze veeleisende richting jouw regelmatige inspanningen en volgehouden persoonlijke inzet de voorwaarden zijn om te slagen.
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De infobrochures zijn
nog niet aangepast
aan de vernieuwingen
in de tweede graad.

Bijzondere werkvormen

TWEEDE GRAAD

Ook in de tweede graad Handel werk
je met alternatieve werkvormen via
allerlei projecten en activiteiten zoals
een verkoopproject en een peterschapsproject.

Wat na de tweede graad
Handel?
Heb je de tweede graad Handel met
succes afgewerkt, dan is het logisch dat
je in de derde graad voor Boekhoudeninformatica of Handel kiest. Je kan ook
doorstromen naar de richtingen Informatiebeheer, Onthaal en Public Relations, Handel-talen of Secretariaat-talen

In het verkoopproject breng je de
theorie in praktijk. Je leert verkoopstechnieken in workshops en je leert de
kneepjes van marketing.
In het peterschapsproject doe je een
bedrijfsbezoek en pas je de leerstof
toe op dit bedrijf.
Tijdens de projectweek in mei doorbreken we de gewone lessen en plannen we een aantal activiteiten zoals:
- bedrijfsbezoeken in binnen- of
buitenland;
- workshops ‘verkopen’;
- een dag op de werkvloer om praktijkervaring op te doen;
- een cv leren schrijven;
- culturele activiteiten om inzicht te
verwerven in de maatschappij, afzetmarkten, verkoopstechnieken …
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DERDE GRAAD

Wanneer kies je voor een
economische richting in de
derde graad?
Je hebt met succes de tweede
graad
afgerond
in
de
richting Economie of Handel en
je bent gemotiveerd om je hier verder
in te verdiepen.
Je volgde in de tweede graad een ASOrichting en je hebt een grote positieve
interesse voor economische vakken.
Je kan zelfstandig, ordelijk en nauwkeurig werken. Je hebt een flinke dosis
werkkracht en doorzettingsvermogen.
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 positief advies van de toelatingsklassenraad. Hou zeker ook rekening
met het advies dat je kreeg op het einde
van het vierde jaar.

Boekhouden-informatica of Handel?
Je doorliep met succes de tweede graad Handel. Je volgde de ASO-richting
Economie. Het vak economie is echt wel je ding maar de algemene vakken vielen je zwaar.
Je volgde een andere ASO- of TSO-richting. Deze overgang is mogelijk als je
voldoende aanleg en motivatie hebt om een inhaalbeweging te maken voor de
economische vakken en indien nodig voor Duits. Het volgen van een inhaalprogramma voor deze vakken is dan ook een must en vereist een zware inspanning.

Economie?
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 twee combinaties maken met de pool Economie. Door
te kiezen voor deze richtingen wil je van een brede vorming genieten die een
goede voorbereiding biedt voor een brede waaier van richtingen in het hoger
onderwijs.
Economie-moderne talen
Je volgde in de tweede graad met succes de richting Economie.
Je volgde in de tweede graad een andere ASO-richting. Zowel economie als de
taalvakken interesseren je in sterke mate.
Economie-wiskunde
Je volgde in de tweede graad met succes de richting Economie.
Je volgde in de tweede graad een andere ASO-richting, met bij voorkeur vijf uur
wiskunde en je bent geïnteresseerd in economie.
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Boekhouden-informatica
lessentabel 5de en 6de jaar BIN

5BIN

6BIN

aardrijkskunde

1

1

Engels

3

3

Frans

3

3

basisvakken

geschiedenis

1

1

godsdienst

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

natuurwetenschappen

1

1

Nederlands

3

3

bedrijfseconomie

7

7

seminarie

2

2

toegepaste informatica

5

5

wiskunde

4

4

34

34

richtingsvakken

Beschrijving van de richting
Deze richting geeft je optimale kansen als je een behoorlijke aanleg en een ernstige interesse hebt voor boekhouden en informatica. Logisch als je bedenkt dat
aan elk van deze vakken minimum vijf uren per week worden gespendeerd. Je
moet voor beide pijlers een stevige voorkennis bezitten. Indien nodig, moet je
jezelf bijscholen om de achterstand bij de overstap uit een andere studierichting
op te halen.
Via de lessen wiskunde krijg je een degelijke kennis van analyse, statistiek, financiële algebra en combinatieleer. Dit vereist zin voor nauwkeurigheid, degelijk algebraïsch rekenwerk en goed overweg kunnen met een hedendaags of wetenschappelijk rekentoestel. Bij complexere samengestelde rekenopgaven is het nodig de
opeenvolgende stappen te kunnen afzonderen en het geheel te organiseren tot
een degelijk werkplan.
Uiteraard werk je in deze richting ook aan een grondige beheersing van het Nederlands en de praktische kennis van Frans en Engels.
Bedrijfseconomie bevat:
- een boekhoudkundig gedeelte met aandacht voor de dubbele boekhouding,
de kostprijsberekening, de jaarrekeninganalyse en investeringsanalyse in een
onderneming;
- een bedrijfseconomisch gedeelte met aandacht voor het beleid van een
onderneming en de repercussies op boekhoudkundig vlak.
Toegepaste informatica leert je:
- een grondig inzicht in de functies van apparatuur en programmatuur;
- een behoorlijke kennis van het besturingssysteem;
- inzichtelijk werken binnen professionele basispakketten rond databeheer,
elektronisch rekenblad, datacommunicatie en uitwisselen van gegevens tussen
die verschillende pakketten;
- vlot en efficiënt communiceren via netwerken binnen en buiten de eigen
werkomgeving;
- nieuwe ontwikkelingen en tendensen.
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DERDE GRAAD

Wat na de derde graad
Boekhouden-informatica?
De derde graad Boekhouden-informatica bereidt je voor op een professionele bacheloropleiding in het bijzonder voor het economisch studiegebied. Door de geactualiseerde en
polyvalente vorming ben je tegelijkertijd ook voorbereid om door te
stromen naar de arbeidsmarkt.
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HANDEL

lessentabel 5de en 6de jaar HAN
5HAN

6HAN

11
11
22
22

11
11
22
22

Nederlands
wiskunde
wiskunde
richtingsvakken

11
34
3

11
34
3

bedrijfseconomie

9

9

Duits
bedrijfseconomie
Engels
Duits
Engels
Frans
Frans
Nederlands
seminarie
seminarie

29
32
43
44
22

29
32
43
44
22

34

34

basisvakken
aardrijkskunde
geschiedenis
godsdienst
lichamelijke opvoeding
natuurwetenschappen

Beschrijving van de richting
In de richting Handel kies je voor een zeer commerciële en polyvalente studierichting. Deze keuze veronderstelt dat je een goede basis bezit van bedrijfsgerichte
kennis, met name boekhouden en informatica. Indien nodig, moet je jezelf persoonlijk bijscholen om de achterstand bij de overstap uit een andere studierichting op te halen.
In deze studierichting streef je naar een grondige beheersing van het Nederlands,
praktische kennis van Frans, Engels en Duits en wiskundig inzicht. We hechten
daarbij veel belang aan projectgericht werken.

Bedrijfseconomie bevat:
- een commercieel gedeelte met aandacht voor marketing en
aan- en verkoopactiviteiten op nationaal en internationaal niveau;
- een administratief gedeelte met de afhandeling van de administratie en het voeren van de boekhouding van een handelsonderneming;
een bedrijfseconomisch gedeelte met aandacht voor ondernemersvaardigheden zodat je je later kan vestigen als zelfstandige.
In de derde graad Handel doe je een uitgebreide studie over een handelsonderneming.
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Bijzondere werkvormen in
BIN en HAN
In de derde graad Handel verwerf je de
beoogde kennis, vaardigheden en attitudes op een concrete en praktische
wijze. Naast de nodige theoretische
kennis besteed je aandacht aan het
praktische: via disciplinedoorbrekende
opdrachten vanuit bedrijfseconomisch
oogpunt verwerf je vaardigheden en
attitudes die belangrijk zijn in het hoger onderwijs en het arbeidsveld. De
opdrachten worden zowel in de school
als buiten de school georganiseerd,
bijvoorbeeld in het kader van een bedrijfsbezoek, een minionderneming of
een bedrijfsstudie. Ook het vak seminarie vormt een belangrijk onderdeel in
deze studierichtingen.

Minionderneming

DERDE GRAAD

Dit is een vakoverschrijdende project,
waarbij leerlingen van het vijfde jaar
zelfstandig een eigen onderneming
oprichten. Dit project laat je toe om
nader kennis te maken met het werkwoord ‘ondernemen’. Voor de duur van
een schooljaar word je bedrijfsleider,
Seminaries
In de derde graad is het belangrijk dat je directeur, boekhouder, arbeider of bezelfstandig leert werken aan een uitge- diende.
breide opdracht. Concreet betekent dit
dat je op een vast moment in de week De miniondernemers ontwerpen een
vakoverschrijdende en vakspecifieke product of een dienst waarvan ze denprojecten uitwerkt in het vak ‘seminarie’. ken dat het een toegevoegde waarde
Dit zal je de gelegenheid geven om kan bieden aan een bepaalde doelallerlei vaardigheden te oefenen zoals: groep, vervaardigen het, verkopen het
presentatie- en vergadertechnieken, op markten en verkoopdagen, onderbronnenstudie, onderzoeksmethodes, handelen met leveranciers, berekenen
werken in team ... Daarnaast zal je in die lonen, betalen belastingen en btw en
seminaries ook leerinhouden grondiger voeren een boekhouding.
uitdiepen die typisch zijn voor de studierichtingen Handel en Boekhouden- De Kamer van Koophandel en
informatica. Bij deze werkvorm krijg je meer specifiek de Vlaamse Jonge
als leerling een grote verantwoorde- Ondernemingen (Vlajo) bieden het
lijkheid: bereidheid om zelfstandig te kader waarin een dergelijk minibedrijf
werken en een rustige studiesfeer te opgericht kan worden.
creëren zijn essentiële voorwaarden
Een minionderneming werkt volgens
voor het slagen in dit werkproces.
De mogelijkheid om thuis te werken het model van een nv. Je moet dus
met de computer is dan ook onontbeer- aandelen verkopen. Zo stel je een
lijk voor je studie. Ook toegang tot het startkapitaal samen. Je nodigt de aaninternet is een vereiste.
deelhouders uit op de aandeelhoudersvergaderingen waar ze op de
In het zesde jaar kan je de verworven hoogte worden gehouden van alle
theoretische kennis en praktische vaar- o n d e r n e m i n g s a c t i v i t e i t e n . N a a s t
digheden verwerken in een aan de het streven naar winst en het terugwerkelijkheid getoetst project: de geïn- betalen van de aandeelhouders is dit
tegreerde proef. De permanente bege- project pas geslaagd als je eind mei
leiding door je leerkrachten en een ern- met voldoening kan terugkijken op
stige zelfevaluatie bij de geïntegreerde een jaar ondernemen. Teamwerk, conproef leveren jou heel wat bruikbare flicthantering, kritische zin en leren
ervaring op om in je verdere loopbaan plannen zijn een aantal van de doelstelte gebruiken.
lingen en uitdagingen van dit project.

Wat na de derde graad
Handel?
De derde graad Handel bereidt je voor
op een professionele bacheloropleiding in het bijzonder voor het economisch studiegebied. Deze studierichting bereidt je tegelijkertijd voor op
het beroep van commercieel-administratief medewerker. Door het volgen van een specialisatiejaar verhoog
je je kansen op onmiddellijke tewerkstelling in de sector.
Op het einde van het tweede leerjaar
van de derde graad Handel krijg je het
diploma secundair onderwijs.
Hiermee kan je:
- ofwel verder studeren in het hoger onderwijs (de studierichtingen
in de derde graad TSO binnen het
studie-gebied Handel zijn gericht op
doorstroming naar de professionele
bacheloropleiding in het economisch
studiegebied);
- ofwel een specialisatiejaar volgen
(na de derde graad kan je je specialiseren en/of je vaardigheden verbreden via de zevende specialisatiejaren
in het studiegebied Handel).
Wanneer je slaagt voor het totale pakket bedrijfseconomie, ontvang je ook
het getuigschrift over de basiskennis
van het bedrijfsbeheer. Daarmee kan
je je vestigen als zelfstandige.
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Economie-moderne talen en Economie-wiskunde
lessentabel 5de en 6de jaar EMT en EWI
5EMT

6EMT

5EWI

6EWI

1

1

1

1

biologie

1

1

chemie

1

1

Engels
esthetica
Frans
Frans
esthetica

2

2

1

1

13
1
2
2
2

13

4

4

4

4

basisvakken
aardrijkskunde

1
1

1
1

fysica
geschiedenis

2

2

godsdienst

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

natuurwetenschappen

2

2

Nederlands
Nederlands

4

4

wiskunde

3

3

2

3

1
2
2
2

richtingsvakken
Duits
economie

4

4

Engels

3

3

Frans

4

3

seminarie

2

2

2

2

32

6
32

6
32

wiskunde
32

Beschrijving van deze richtingen
In het ASO zijn de meeste richtingen tweepolig. Dat wil zeggen dat je telkens kiest voor twee belangrijke vormingscomponenten. Zo kan je op Pius X de component Economie combineren met de component Moderne talen of met de component
Wiskunde.
Voor beide combinaties 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, grafieken ...);
- je beschikt over een ruime openheid en 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 de economierichting terecht.
De nadruk ligt op actieve werkvormen waarbij jij je eigen leerproces in handen neemt aan de hand van onderzoeksopdrachten, individueel of 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 presenteert.
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Economie-moderne talen
De studierichting Economie-moderne
talen beklemtoont binnen het geheel
van de algemene vorming twee vormingscomponenten: het economischmaatschappelijke via de pool Economie en het taalkundig-culturele via
de moderne talen.

DERDE GRAAD

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 tentoonspreiden.
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 denken uitdrukkingsvermogen bevorderd.
Met de aangeboden literaire teksten
willen we je uitdagen je grenzen te verleggen en aanmoedigen tot creativiteit.
Je hebt volgende specifieke competenties:
- communicatieve en creatieve talige
competenties in het Nederlands en
in de moderne vreemde talen: je kan
onder andere 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 heb je volgende attitudes:
- bereidheid om te lezen, te spreken, te
schrijven en te luisteren in andere talen;
- interesse voor cultuur, de mens en
maatschappij.

Economie-wiskunde
Wie kiest voor Economie-wiskunde
krijgt naast economie een component
wiskunde met volgende kenmerken:
- hoog niveau van abstractie binnen
de verschillende deelgebieden (algebra, analyse, meetkunde, statistiek en
kans-rekenen);
- er wordt een groot instrumentarium
opgebouwd van wiskundige begrippen en technieken;
- 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;
- er gelden hoge eisen op het vlak van
inzicht.
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 en 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 hebt zin voor nauwkeurigheid, discipline en je bent leerbereid;
- je lost graag wiskundige problemen
op en je kan je werkwijze verwoorden.
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Bijzondere werkvormen
Seminaries
In de derde graad besteed je concreet
één namiddag in de week aan vakoverschrijdende en vakspecifieke projecten (seminaries). Als leerling uit een
economische richting zal je daar het
probleemoplossend handelen en de
communicatievaardigheden die je in de
lessen economie gebruikt, nog verder
ontwikkelen door zelfstandig onderzoek meestal in groepsverband.

Specifiek voor de pool
Economie

Economie-moderne talen
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: Boekhouden,
Secretariaat-talen, Management, Handelswetenschappen,
Verzekeringen,
Communicatiewetenschappen, Marketing, onderwijs, Fiscaliteit, Logistiek …

Voor het vak economie zal je via
een ondernemingsspel of een minionderneming en een aantal bedrijfsbezoeken inzicht krijgen in het
ondernemerschap.

Specifiek voor de pool
Moderne-talen

Zowel in het vijfde als in 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
Economie-wiskunde
ongeveer twee keer per trimester een
Na de derde graad vind je vanuit deze dans-, theater- of muziekvoorstelling
richting aansluiting op economische bij.
studierichtingen in het hoger onderwijs
en kan je terecht aan de universiteit in
opleidingen van het economisch type:
Specifiek voor de pool
Handelsingenieur, Algemene en Toegepaste economische wetenschappen en Wiskunde
Humane wetenschappen, maar ook in
zuiver wiskundige richtingen.
Buiten de genoemde vakken en het
Ook daarbuiten liggen er heel wat seminarie, heb je nog meer mogelijkmogelijkheden open: Boekhouden, heden om je uit te leven in het verSecretariaat-talen, Management, Han- werven van wetenschappelijke kennis
delswetenschappen,
Verzekeringen, en vaardigheden. Een greep uit het
Communicatiewetenschappen, Marke- aanbod:
ting, onderwijs, Fiscaliteit, Logistiek … - je zal deelnemen aan de Vlaamse
Wiskunde Olympiade die voorbereid
wordt tijdens het seminarie;
- je volgt wiskundige workshops tijdens
een projectdag aan de UA.
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Wat na de derde graad?

Als leerling uit een economische richting
zal je in het seminarie probleemoplossend handelen en communicatievaardigheden die je in de lessen economie
gebruikt, nog verder ontwikkelen door
zelfstandig onderzoek te doen, meestal
in groepsverband.

Waarom Pius X?
De richting Bedrijfsbeheer-informatica, Economie en Handel 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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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.
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Abdijstraat 128
2020 Antwerpen
Tel: 03/259 05 60
Fax: 03/259 05 62
info@piustien.net
www.piustien.net

