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Schoolbestuur Sint-Paulus vzw 
 

  KEUZESEMINARIES 3DE GRAAD 2017 - 2018 
 
In de lessentabellen van de derde graad ASO worden vanaf schooljaar 2017 - 2018 enkele nieuwigheden 
aangebracht. Voor een aantal vakken wordt verdieping aangeboden. Tevens worden een aantal 
keuzeseminaries voorzien. De verdiepingsvakken zijn verplicht. Voor een aantal studierichtingen mag je  
daarentegen vrij 1 u seminarie kiezen. De keuzeseminaries zijn wiskunde, maatschappelijke vorming, Duits 
of Spaans, afhankelijk van de studierichting. Je kiest 1 seminarie voor de volledige duurtijd van de derde 
graad. De seminaries worden ingericht van zodra er voldoende geïnteresseerden zijn. Hieronder vind je een 
korte toelichting van de specifieke keuzeseminaries en de studierichtingen waarin ze gekozen kunnen 
worden. 
 
 

Wiskunde     

Grieks - Latijn, Latijn - Moderne Talen, Economie - moderne Talen, Humane wetenschappen 

Wil je je wiskundige basisvaardigheden aanscherpen ? Dan kies je voor dit pakket wiskunde.  We diepen 

niet alleen jouw reken-, denk-, redeneer- en probleemoplossende vaardigheden uit. We nemen ook 

nieuwe problemen onder handen en analyseren ze; we gaan met andere woorden een stapje verder dan 

aangeleerde ‘recepten’ te gebruiken/kopiëren.  Ook statistiek komt aan bod. En we reiken je een aantal 

leerstofonderdelen uit de analyse aan die je een stevigere basis geven met het oog op verdere studies. Er 

is natuurlijk ook ruimte voor reflectie en eigen initiatief. 

 

Duits  

Grieks - Latijn, Economie - wiskunde, Humane wetenschappen 

Wist je dat Duits de meest gesproken taal is in Europa? Dat onze belangrijkste handelspartner Duitsland is? 

En dat heel wat wetenschappelijke teksten in het Duits geschreven zijn? Het seminarie Duits wil je hierbij 

een stapje voor geven.  Je breidt je basiskennis van het vierde jaar verder uit. Je optimaliseert je spreek-, 

lees- en luistervaardigheid. Je maakt ook verder kennis met de Duitse cultuur. Daarnaast werk je aan een 

algemeen taalgevoel en leer je open staan voor een andere cultuur. 

 

Spaans  

Grieks - Latijn, Latijn - Moderne Talen, Economie – wiskunde, Economie - moderne Talen, Moderne Talen – 

Wiskunde, Humane wetenschappen 

Ben je geboeid door vreemde talen en andere culturen ? Wil je kennismaken met een wereldtaal ? Dan is Spaans 

iets voor jou. In dit keuzevak krijg je een inleiding tot de Spaanse taal in al zijn aspecten, gaande van 

woordenschat over grammatica tot korte gesprekjes. We besteden ook aandacht aan lees- en 

luistervaardigheden zodat je aan het einde van deze lessenreeks een mooie basis Spaans hebt opgebouwd. En 

natuurlijk werpen we ook een blik op de Spaanse cultuur.  
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Maatschappelijke vorming  

Grieks - Latijn, Latijn - Moderne Talen, Economie - wiskunde, Economie - moderne Talen, Moderne Talen – 

Wiskunde, Humane wetenschappen 

Heb je een brede socio-economische en maatschappelijke interesse ? Ben je geboeid door de actualiteit en 

wil je hier graag kritisch naar leren kijken, aangevuld met een vleugje cultuur ? Dan kies je voor 

maatschappelijke vorming. We bieden je in dit vak twee grote componenten aan, een socio-economische 

en een politiek-culturele. In het socio-economische luik gaan we uit van de maatschappelijke werkelijkheid 

en spelen we ook  in op je nood aan financiële geletterdheid en sociaal-economisch inzicht. Het politiek-

culturele luik heeft aandacht voor politiek, actualiteit en breed maatschappelijke tendensen. Er is ruimte 

voor reflectie, onderzoek en eigen initiatief. 

  

 wiskunde Duits Spaans Maatschappelijke 

vorming 

Latijn - Grieks x x x x 

Latijn - Moderne Talen x  x x 

Moderne talen - wiskunde   x x 

Economie - wiskunde  x x x 

Economie - moderne talen x  x x 

Humane wetenschappen x x x x 

 

 

DATA om te onthouden 

 
Eerste voorlopige keuze: uiterlijk 17 maart 2017 - keuzeformulier bezorgen aan klastitularis 
 
Tweede voorlopige keuze: uiterlijk 19 april 2017 - keuzeformulier bezorgen aan klastitularis 
 
Definitieve keuze: uiterlijk 3 juli 2017 -  keuzeformulier bezorgen aan secretariaat school 
 
Keuze: hoofdrichting & keuzeseminarie ! 
 


