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MODERNE TALEN & 
WETENSCHAPPEN  

STUDIEDOMEIN: TAAL & CULTUUR 

 
Toon je interesse in vreemde talen en ben je graag met cultuur bezig? 

Heb je een passie voor taal en literatuur? 

Ben je geïnteresseerd in wetenschappen en 
wil je meer ontdekken over de wereld waarin we leven? 

PROFIEL 
 

 

Je houdt van talen en wil er 
creatief mee aan de slag gaan. 

Je bent nieuwsgierig naar het 
bijzondere aan 
natuurverschijnselen en wil 
graag meer weten via 
onderzoek en experimenten. 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTAP 
 

 

Wil je starten in de focus 1A 
Moderne Talen, dan moet je 
het getuigschrift 
basisonderwijs behaald 
hebben. 

 
Wil je starten in de basisoptie 
2A Moderne Talen & 
Wetenschappen, dan is dat 
mogelijk na het volgen van de 
focus 1A Moderne Talen. Je kan 
ook instromen wanneer je een 
andere focus 1A gevolgd hebt. 
 
 
De eerste graad is oriënterend 
en observerend, dit wil zeggen 
dat je na het tweede jaar nog 
kan kiezen voor andere 
studiegebieden.  

Toon je belangstelling voor het wetenschappelijke aspect van de mens? 
 

Dan is deze richting misschien iets voor jou! 
 

WAT LEER JE? 
 

 

Algemene vorming 

Je krijgt een brede algemene vorming, zo ben je voorbereid op de richtingen binnen 
de domeinen Maatschappij & Welzijn, STEM en Taal & Cultuur. 

 

Eerste kennismaking met het studiedomein Taal & Cultuur 

Hierbij kies je in 1A voor de focus Moderne Talen en in 2A voor de basisoptie 
Moderne Talen & Wetenschappen. 

 
Moderne talen 

In het luik Moderne Talen ga je aan de slag in het Engels, Frans en Nederlands. De 
basis wordt gelegd tijdens de algemene vakken. De kennis die je daar opbouwt, leer 
je in verschillende praktische situaties toepassen.  
Je ontdekt overeenkomsten en verschillen tussen de talen waardoor je inzicht groter 
wordt. Je leert creatief aan de slag te gaan met taal en je geniet van taal in al haar 
vormen.  
 
Wetenschappen 

In het luik Wetenschappen leer je aan de hand van onderzoeksprojecten en 
experimenten bij over de verschillende disciplines van natuurwetenschappen. Zo 
ontdek je dat er heel wat verschijnselen uit het dagelijks leven te maken hebben met 
natuurwetenschappen en dat er heel wat verbanden zijn tussen fysica, biologie en 
chemie. 

 

Leren leren & leren leven 

In dit uur werk je samen met de klastitularis aan sociale vaardigheden, studiekeuze, 
het klasgebeuren en studiemethode. Er is aandacht voor leren leven, leren leren en 
leren kiezen. 

 



WAT HIERNA? 
 

De leerling kan hierna de richtingen binnen de studiedomeinen Maatschappij & Welzijn, STEM en Taal & Cultuur volgen. 
Voor dit laatste domein kan je terecht bij de andere campussen van de Sint-Paulusschool.  

 

LESSENTABEL 

 
 

 

  

 1ste jaar 2de jaar 

Engels 1 2 

Frans 3 3 

Nederlands 4 4 

wiskunde 4 4 

godsdienst 2 2 

aardrijkskunde 2 1 

natuurwetenschappen 2 1 

geschiedenis 1 2 

mens & samenleving 1 1 

techniek 2 2 

lichamelijke opvoeding 2 2 

muziek 1 1 

beeld 2 - 

 27 25 

Nederlands  1 - 

Frans  2 - 

Wiskunde  1 - 

leren leren & leren leven 1 - 

moderne talen - 3 

wetenschappen - 3 

ICT - 1 

TOTAAL 32 32 

Waar we extra lestijden inzetten om verder 
leerplangericht te werken, staan de vakken in het 
groen. 


