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Welkom in de tweede graad 
 

In de tweede graad zal je grote stappen vooruit zetten en verder groeien in zelfstandigheid. Toch zal 

je nog veel herkennen van de aanpak van de eerste graad: zo heeft elke klas een eigen klassenleraar, 

eigen thuisklas en zetten we verder in op leren leren. Daarnaast bereiden we jullie voor op een goede 

keuze voor de derde graad. Naast de lessen bieden we ook tal van andere mogelijkheden om je te laten 

groeien. Zo zijn er klasactiviteiten, een skireis, een bezinningsdriedaagse in de Westhoek en een 

onvergetelijk zomerkamp. 

 

 

 

 

 

 

 

Het Sint-Lodewijkscollege is een domeinoverschrijdende doorstroomschool. Dat wil zeggen dat we je 

zo optimaal mogelijk voorbereiden op verdere studies aan een hogeschool of universiteit. De 

klemtoon ligt dan ook op een heel degelijke algemene vorming en een brede en grondige verkenning 

van de wereld rondom je.  
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Richtingen in de tweede graad 
 

In de tweede graad kies je een studierichting die aansluit bij je interesses en je talenten. 

Deze studierichtingen zijn: Grieks-Latijn, Latijn, Natuurwetenschappen, Economische 

Wetenschappen, Humane Wetenschappen en Moderne Talen. Een aantal van deze richtingen kan je 

volgen met CLIL, dat betekent dat de lesinhouden gedeeltelijk in het Engels gegeven worden. Zo heb 

je bijvoorbeeld voor biologie of fysica het ene hoofdstuk gedeeltelijk in het Nederlands en het andere 

hoofdstuk in het Engels.  

 

 

  

CLIL
ZONDER 

CLIL 

Grieks-Latijn

Latijn

Natuurwetenschappen

Economische 
wetenschappen

Moderne Talen

CLIL is een vorm van meertalig onderwijs en staat voor Content-and-Language 

Integrated Learning. In CLIL worden zaakvakken zoals bijvoorbeeld fysica, 

biologie, chemie of geschiedenis op onze school gedeeltelijk in het Engels 

onderwezen. 

Het Sint-Lodewijkscollege startte met CLIL in 2007 en heeft sindsdien heel wat 

ervaring opgebouwd. We waren één van de eerste scholen in Vlaanderen die de 

mogelijkheden van CLIL in het secundair onderwijs onderzocht. Sinds een aantal 

jaren wordt CLIL aangeboden van het 1ste t.e.m. het 6de jaar. 

De CLIL-vakken die gedeeltelijk in het Engels onderwezen worden zijn in de 

lessentabellen aangeduid met een sterretje (*). 
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Richtingen in het derde jaar  
 

De modernisering van het secundair onderwijs start vanaf volgend schooljaar in de tweede graad. Dat 

betekent dat jullie de eersten zijn die in de nieuwe studierichtingen instappen. Goed kiezen wil zeggen 

dat je kiest voor een richting die aansluit bij jouw talenten, interesses en persoonlijkheid. 

Alle studierichtingen hebben 12 identieke lesuren. Die vind je in de onderstaande tabel. Daarnaast 

krijgt elke richting haar eigen identiteit en profiel. De richtingspecifieke vakken zorgen ervoor dat de 

keuze die jij maakt dat tikkeltje beter aansluit bij je interesses, talenten en persoonlijkheid dan de 

andere opties in de brede waaier aan keuzes.  

 

Godsdienst 2 

Geschiedenis  2 

Nederlands 4 

Aardrijkskunde 2 

L.O. 2 

P-uur* 1 

 

 

 

Hoe kies je dan een richting die bij jouw talenten, interesses en persoonlijkheid aansluit?  
 

Op de volgende bladzijden stellen we de studierichtingen uit de tweede graad aan je voor. We leggen 

de nadruk op je interesses en wat je boeit. Wil je meer details over de vakken voor elke studierichting, 

bekijk dan de lessentabellen op p. 10 en 11. 

Heb je nog vragen over het kiezen van de studierichting die bij je past? Twijfel je of je wel de goede 

keuze maakt? Aarzel dan niet om contact op te nemen met directie@sint-lodewijkscollege.be 

P-uur – Maatschappelijke, Economische en artistieke vorming 
 

Onze school kiest er heel bewust voor om elke klas een P-uur aan te bieden. Daarin wordt stil gestaan 

bij levensbeschouwelijke thema’s zoals leven en dood, maar wordt ook ruimte voorzien om leren leren 

uit te diepen en neemt de klassenleraar de tijd om aan de klasdynamiek te werken. Omdat het Sint-

Lodewijkscollege ook de maatschappelijke, economische en artistieke vorming belangrijk vindt, zal 

vanaf volgend schooljaar met projectmomenten gewerkt worden. Zo zullen leerlingen al doende leren 

hoe onze maatschappij, de politieke en economische wereld in elkaar steken. Ook hebben we heel 

specifieke aandacht voor sociale en culturele aspect van de samenleving.  

 

about:blank
about:blank
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Grieks-Latijn 
 

Je bent geboeid door de heldere taal en de 

onuitputtelijke cultuur van de Grieken en de 

Romeinen. Je wil meer leren over de mythes, de 

helden en de goden uit de oudheid, en je wilt 

begrijpen waarom de samenleving van de 

Grieken en de Romeinen nog steeds heel 

belangrijk is voor onze maatschappij en onze 

cultuur. Je houdt ervan om de oorspronkelijke 

teksten in het Grieks en het Latijn te ontcijferen 

en er kritisch over na te denken, dankzij de 

woordenschat en de grammatica die je hebt 

geleerd. Hoe de gelezen teksten in 

verschillende kunstvormen worden voorgesteld, boeit je. Ook vind je het fijn om met je kennis van 

klassieke talen woorden en zinnen te begrijpen in talen zoals het Spaans, het Italiaans en zelfs het 

Nieuw-Grieks. Zo ontdek je dat je met klassieke talen een stevige basis legt om andere talen vlot te 

leren. 

Verdiep je je graag in de teksten, de geschiedenis, de cultuur en de verhalen van de oudheid? Deins je 

er niet voor terug om voor 2 klassieke talen geregeld woorden te studeren en uitdagende teksten te 

leren lezen? Bouw je graag aan een stevig fundament dat je voorsprong zal geven bij het leren van 

andere talen, het begrijpen van verschillende culturen, en het kritisch doorgronden van teksten? Dan 

is Grieks-Latijn de geknipte studierichting voor jou. 

 

 

 

 

 

 

Vakken die het basispakket in deze richting aanvullen: 

 

Wil je jezelf uitdagen door voor twee klassieke talen te kiezen, dan 

kan dit in combinatie met een stevig pakket aan wiskunde - dat 

gericht is op zowel verdieping als uitbreiding - en een stevige basis 

wetenschappen. Deze richting wordt ook aangeboden met de optie 

CLIL. 

* Deze richting kan je alleen kiezen als je in de eerste graad ook al 

Grieks-Latijn deed.  

 

vak aantal uur 

Grieks 4 

Latijn 4 

Frans 3 

Engels 2 

Biologie 1 

Chemie 1 

Fysica 1 

Wiskunde 5 
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Latijn 
 

Je bent geboeid door de heldere taal en de 

onuitputtelijke cultuur van de Romeinen. 

Je wil meer leren over de mythes, de 

helden en de goden uit de oudheid en je 

wilt begrijpen waarom de samenleving van 

de Romeinen nog steeds heel belangrijk is 

voor onze maatschappij en onze cultuur. Je 

houdt ervan om de oorspronkelijke 

teksten uit het Latijn te ontcijferen en er 

kritisch over na te denken, dankzij de 

woordenschat en de grammatica die je 

hebt geleerd. Je bent geïnteresseerd in 

hoe de gelezen teksten in verschillende kunstvormen worden voorgesteld. Ook vind je het fijn om met 

je kennis van klassieke talen woorden en zinnen te begrijpen in talen zoals het Spaans, het Italiaans. 

Zo ontdek je dat je met klassieke talen een stevige basis legt om andere vlot talen te leren. 

Verdiep je je graag in de teksten, de geschiedenis, de cultuur en de verhalen van de oudheid? Wil je 

reeksen zoals die van Percy Jackson kritisch bestuderen? Wil je weten wat de verschillen zijn tussen de 

werkelijkheid en de films of series gemaakt over de Romeinse cultuur? Bouw je graag aan een stevig 

fundament dat je voorsprong zal geven bij het leren van andere talen, het begrijpen van verschillende 

culturen, en het kritisch doorgronden van teksten? Dan is Latijn een richting die zeker bij jouw 

interesses aansluit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakken die in deze richting het basispakket aanvullen: 

 

Naast de klassieke taal komt in Latijn ook een stevig pakket wiskunde 

en wetenschappen centraal te staan. Als je voor deze richting kiest 

ben je dus zowel taalvaardig als wiskundig sterk en wil je een grote 

studie-inzet tonen. Het aanbod wiskunde mikt op verdieping en 

uitbreiding. Je wordt uitgedaagd kritisch te zijn op zowel talig, 

wiskundig als wetenschappelijk vlak. Wie nog een extra uitdaging 

hierbovenop wil, die kan kiezen voor de combinatie met CLIL. 

 

vak aantal uur 

Latijn 5 

Frans 3 

Engels 2 

Biologie 2 

Fysica 2 

Chemie 1 

Wiskunde  5 
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Natuurwetenschappen 
 

Je was altijd al geïnteresseerd in 

wetenschappen en techniek. Je wil 

ontdekken hoe de wereld rondom jou in 

elkaar zit, welke natuurwetten er op Aarde 

zijn, en hoe alles wat bestaat is opgebouwd 

uit atomen en moleculen. Je wil ook 

ontdekken hoe het leven op aarde is 

ontstaan, en hoe het menselijk lichaam 

werkt.  

Naast een stevige theoretische basis wil je 

ook echt gaan onderzoeken en wil je 

praktisch aan de slag in het STEM/lab. 

Experimenten uitvoeren is helemaal je ding, en hierbij wil je de wetenschappelijke regels van de kunst 

precies leren toepassen.   

Ben je iemand die alles goed wil begrijpen vooraleer te studeren? Fascineren de Aarde, het leven en 

de mens jou? Wil je de wereld van fysica, chemie, aardrijkskunde en biologie grondig verkennen? 

Droom je ervan om in een echt lab wetenschappelijke experimenten uit te voeren? Ben je daarbij ook 

goed in wiskunde? Dan zal je je helemaal thuis voelen in de richting Natuurwetenschappen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakken die in deze richting het basispakket aanvullen: 

 

In Natuurwetenschappen maak je kennis met de 

wetenschap in al haar facetten én naast het uitgebreide 

pakket aan wetenschappen heb je ook een uur STEM/lab 

waarin je ook echt volgens de regels van de kunst leert 

experimenteren. Het vak artistieke vorming nodigt je uit 

om ook je creatieve denken aan te scherpen. De richting 

biedt een brede vorming in zowel wetenschappen, 

wiskunde, talen en algemene vakken. Het aanbod 

wiskunde mikt op in Natuurwetenschappen verdieping en 

uitbreiding. 

vak aantal uur 

 Frans 4 

Engels 3 

Biologie 2 

Chemie 2 

Fysica 2 

Artistieke Vorming 1 

STEM/lab 1 

Wiskunde 5 
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Economische wetenschappen  
 

Je wil graag ontdekken hoe de 

bedrijfswereld in elkaar zit, hoe landen met 

elkaar handel voeren en hoe de economie 

bijdraagt tot de welvaart van de 

maatschappij. Als je in de actualiteit iets 

oppikt over grote bedrijven, dan 

interesseert jou dat. Daarnaast wil je leren 

hoe je als bedrijf je klanten beter kan leren 

kennen, en hoe je je bedrijf financieel 

gezond kan houden. Ook ben je benieuwd 

naar hoe je op de beurs aandelen kan 

kopen en verkopen.  

Ben je geboeid door ondernemen en wil je misschien later zelf een bedrijf starten of in het 

management van een groot bedrijf werken? Heb je al eens gedacht aan het oprichten van een start-

up en aan de marketing van je producten of diensten? Wil je je verdiepen in de boeiende wereld van 

zaken doen, contracten afsluiten, en financiën? Dan zal de richting Economische Wetenschappen 

helemaal je ding zijn.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vakken die in deze richting het basispakket aanvullen: 

 

Je krijgt in de richting Economische Wetenschappen een 

stevig pakket aan wiskunde – dat gericht is op zowel 

verdieping als uitbreiding - in combinatie met economie en 

een grote component moderne talen. Daarnaast wordt 

ook een goede basis aan wetenschappen aangeboden. Je 

krijgt een uur artistieke vorming, zo stimuleer je ook je 

creatieve geest. 

 

vak aantal uur 

Economie 4 

Frans 4 

Engels 3 

Biologie 1 

Chemie 1 

Fysica 1 

Artistieke Vorming 1 

Wiskunde 5 
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Moderne talen  
 

Je houdt ervan om je ideeën op een creatieve 

manier mondeling en schriftelijk te verwoorden. Je 

vindt het fijn om met je talenknobbel niet alleen in 

het Nederlands aan de slag te gaan, maar ook je 

vaardigheden in het Frans en het Engels verder te 

ontplooien. Bovendien wil je graag een nieuwe taal 

leren en kijk je ernaar uit om je op een grondige 

manier Duits eigen te maken. Je bent gebeten om 

nieuwe woorden te leren en inzicht te krijgen in 

grammatica.  

Het nieuwe vak communicatiewetenschappen 

spreekt tot je verbeelding, want je bent 

geïnteresseerd in het belang van een degelijke en vlotte communicatie bij, onder meer, berichtgeving 

over de actualiteit en videoboodschappen op internet. Je wil ook beter leren begrijpen hoe je 

boodschappen op social media het beste effect hebben en je wil fake news leren ontmaskeren. Je wil 

ook zelf mediacontent leren aanmaken en daarbij je vaardigheden in verschillende talen inzetten.  

Wil je een stevige basis opbouwen voor talen? Hou je ervan om je zowel mondeling als schriftelijk uit 

te drukken? Spreken creatieve groepsopdrachten je aan? Heb je bovendien interesse om je eerste 

stappen te zetten in de betekenis van economie in onze maatschappij, dan is de studierichting 

Moderne Talen beslist een goede keuze.  

 

 

 

Vakken die in deze richting het basispakket aanvullen: 

 

Naast het specifiek en diepgaand pakket aan 

talen (Nederlands, Frans, Engels, Duits), het 

vak communicatiewetenschappen en een 

inleiding in de economie, schrikt wiskunde 

jou ook in de richting Moderne Talen niet af. 

Het leerplan wiskunde is in deze studierichting 

gericht op verdieping van de basis. Het pakket 

aan wiskunde en talen wordt aangevuld met 

een verdiepte basis wetenschappen en een 

uur artistieke vorming om je creatieve geest 

te stimuleren.  

 

 

* Vanaf het vierde jaar behoort Duits tot het lespakket in de richting Moderne Talen. 

vak aantal uur 

Communicatiewetenschappen 2 

Frans 5 

Engels 3 

Economie 2 

Biologie 1 

Chemie 1 

Fysica 1 

Artistieke Vorming 1 

Wiskunde 4 
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Humane wetenschappen  
 

Je bent geboeid door de manier waarop mensen 
waarnemen, interpreteren en zich gedragen. Je 
bent nieuwsgierig naar het gedrag van mensen 
ten opzichte van anderen en binnen een groep. 
Het interesseert je hoe mensen zich zowel fysiek 
als psychisch ontwikkelen van kinderen tot 
volwassenen.  
 
Daarnaast heb je belangstelling voor kunst en 
filosofie. Dit betekent dat je graag bekende 
schilderkunst, architectuur, muziek en film wil 
leren kennen en dat het je ook interesseert hoe 
de mens doorheen de geschiedenis tegen de 
wereld en het leven heeft aangekeken. Je wil het denken over de maatschappij in onze en andere 
culturen vergelijken en je aarzelt niet om een onderbouwd standpunt in te nemen.   
 
Bespreek je graag de actualiteit op een kritische manier? Spreekt het je aan om te discussiëren over 
psychologie en cultuur? Aarzel je niet om in groep te ontdekken hoe mensen met elkaar omgaan? Dan 
is de studierichting Humane Wetenschappen een perfecte keuze.   
 

 

 

 

 

 

 

Vakken die in deze richting het basispakket aanvullen: 

 

Humane Wetenschappen is een sterk theoretische 

richting die een brede algemene vorming 

combineert met kunstbeschouwing, filosofie 

sociologie en psychologie. In deze richting wordt 

een basispakket wiskunde voorzien. Je maakt 

kennis met de wetenschappelijke benadering van 

mens en maatschappij. 

 

 

 

 

vak aantal uur 

Kunstbeschouwing 1 

Filosofie  1 

Sociologie en 
Psychologie 

3 

Frans 4 

Engels 3 

Biologie 1 

Chemie 1 

Fysica 1 

Artistieke Vorming 1 

Wiskunde 4 
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Lessentabel derde jaar 2021-2022 (en vervolg vierde jaar 2022-2023) 
 

 
(CLIL-)GRILAT (CLIL-)LAT 

 derdes vierdes 
2022-2023 

derdes vierdes 
2022-2023 

Godsdienst 2 2 2 2 

Nederlands 4 4 4 4 

Frans 3 3 3 3 

Engels 2 2 2 2 

Grieks 4 4   

Latijn 4 4 5 5 

Geschiedenis 2* 2* 2* 2* 

Aardrijkskunde 1 1 1 1 

Biologie 1 1 2* 1 

Chemie 1* 1* 1 2* 

Fysica 1* 1* 2* 2* 

Wiskunde 5 5 5 5 

Lich. Opvoeding 2 2 2 2 

P-uur 1 1 1 1 

Totaal 33 33 32 32 
 

 
(CLIL-)NATWET HUM (CLIL-)ECO MOT 

 derdes vierdes 
2022-
2023 

derdes vierdes 
2022-
2023 

derdes vierdes 
2022-
2023 

derdes vierdes 
2022-
2023 

Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 

Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 

Communicatiewet.       2 2 

Frans 4 4 4 4 4 4 5 4 

Engels 3 2 3 2 3 2 3 3 

Duits  1    1  2 

Geschiedenis 2 2 2 2 2* 2* 2 2 

Kunstbeschouwing   1 2     

Filosofie    1 2     

Soc. + Psych.   3 3     

Economie     4* 4* 2 2 

Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1 

Biologie 2* 2* 1 1 1 1 1 1 

Chemie 2* 2* 1 1 1 1 1 1 

Fysica 2*       2*  1 1 1 1 1 1 

Wiskunde 5 5 4 4 5 5 4 4 

Lich. Opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 

Artistieke vorming 1 1 1  1 1 1  

STEM/lab 1 1       

P-uur 1 1 1 1 1 1 1 1 

Totaal  32 32 32 32 32 32 32 32 

 
(*) CLIL: deze vakken worden gedeeltelijk in het Engels gegeven 
Soc. + Psych. = sociologie en psychologie 
P-uur = projectuur 
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Lessentabel vierde jaar (2021-2022) 
 

 
(CLIL-)GRILAT LATwis4 LATwis5 CLIL-LATWETwis5 

Godsdienst 2 2 2 2 

Nederlands 4 4 4 4 

Frans 3 4 3 3 

Engels 2 3 2 2 

Duits 1 1 1 1 

Grieks 4    

Latijn 4 5 5 4 

Geschiedenis 2* 2 2 2* 

Aardrijkskunde 1* 1 1 1* 

Biologie 1 1 1 2* 

Chemie 1* 1 1 2* 

Fysica 1* 1 2 2* 

Wiskunde 5 4 5 5 

Informatica     

Lich. Opvoeding 2 2 2 2 

Plast. Opvoeding  1 1  

P-uur 1 1 1 1 

Totaal 34 33 33 33 
 

 

 
(CLIL-)WETwis5 HUMwis4 HUMwis5 (CLIL-)ECOwis4 (CLIL-)ECOwis5 

Godsdienst 2 2 2 2 2 

Nederlands 4 4 4 4 4 

Frans 4 4 4 4 4 

Engels 2 2 2 3 2 

Duits 2 1 1 2 1 

Geschiedenis 2* 2 2 2* 2* 

Cultuurwet.  2 2   

Gedragswet.  3 3   

Economie    4* 4* 

Aardrijkskunde 1* 1 1 1* 1* 

Biologie 2* 1 1 1 1 

Chemie 2* 1 1 1 1 

Fysica 2* 1 1 1 2 

Wiskunde 5 4 5 4 5 

Informatica 1 1 1 1 1 

Lich. Opvoeding 2 2 2 2 2 

Plast. Opvoeding 1 1    

P-uur 1 1 1 1 1 

Totaal  33 33 33 33 33 

 
(*) CLIL: deze vakken worden gedeeltelijk in het Engels gegeven 
P-uur = projectuur 
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 Sint-Lodewijkscollege, Magdalenastraat 30, 8200 Sint-Andries 

 directie@sint-lodewijkscollege.be 

 
050 40 68 40 

 www.sint-lodewijkscollege.be 

 


