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  TAAL EN CULTUUR  

Latijn - 
moderne talen

LESSENTABEL
Latijn 4

Nederlands 4

Frans 4

Engels 3

Duits 3

Wiskunde 3

Wetenschappen 2

Godsdienst 2

Geschiedenis 2

Aardrijkskunde 1

Esthetica 1

Lichamelijke opvoeding 2

Projectwerking 2

Deze richting is algemeen vormend. La-
tijn en moderne talen vormen het groot-
ste pakket. Het is een studierichting voor 
leerlingen met een heel ruime culturele be-
langstelling.
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Iets voor jou?

De ontwikkeling van communica-
tieve vaardigheden in het Frans, 
Engels, Duits en onze moedertaal 
wordt gecombineerd met de rijkdom 
van de Latijnse taal, beschaving en 
cultuur. De studie van het ‘dode’ La-
tijn en het actieve gebruik van leven-
de, westerse talen stimuleren ab-
stract en logisch denken, en de zin 
voor analyse en nauwkeurig werken.
In het vak wetenschappen wordt 
de leerstof van chemie, fysica en 
biologie als één vak aangeboden. 
Wiskunde speelt in deze richting een 
minder belangrijke rol.

Belangrijk in deze richting:

• Dit is een logische stap vanuit de tweede graad Latijn, op voorwaarde dat je 
interesse en goede resultaten hebt voor Latijn en talen.

• Je bestudeert graag Latijn op taalkundig, literair en cultureel vlak.
• Dankzij de grammaticale kennis en basiswoordenschat die je hebt verworven in 

de tweede graad, ben je in staat om nuances te vatten in de ideeën van klas-
sieke schrijvers over grote levensvragen als oorlog en vrede, rechtvaardigheid, 
sterven enz. Die kennis kun je gebruiken om je eigen standpunt over actuele 
onderwerpen te onderbouwen.

• Je hebt belangstelling voor de uitgebreide, antieke cultuur zoals die nog altijd 
zichtbaar is in ons archeologisch erfgoed, maar ook in de meest diverse vormen 
van onze hedendaagse cultuur.

• Je interesse en inzet gaan uit naar communicatie en literaire studie, niet alleen 
van het Nederlands als moedertaal, maar ook van Frans, Engels en Duits als 
moderne, vreemde talen.

• Je bent bereid je communicatieve vaardigheden te verbeteren. Tegelijkertijd 
verdiep je je graag in theoretische achtergronden door de studie en analyse 
van diverse teksten.

En later...

Deze studierichting is een goede 
opstap naar een bacheloropleiding 
in talen, gedrags- en maatschappij-
wetenschappen. Theoretisch sterke 
leerlingen mogen denken aan een 
academische bacheloropleiding die 
je volgt aan een hogeschool of uni-
versiteit. Richtingen in het hoger on-
derwijs met een wiskundige of exact 
wetenschappelijke inhoud liggen 
niet voor de hand.


