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STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO
Het doel van het Algemeen Secundair Onderwijs is de leerlingen
een zo breed mogelijke vorming te geven en hen voor te bereiden
op elke vorm van hoger onderwijs. Net zoals het ASO in zijn
geheel is ook de derde graad slechts een tussenstation naar de
verdere studies. De verschillende aangeboden studierichtingen
maken het de leerling mogelijk een verantwoorde keuze te maken
naargelang van zijn bekwaamheid en interesse.
In de derde graad zal, als voorbereiding op hogere studies, de
klemtoon gelegd worden op de zelfwerkzaamheid en de vorming
van de kritische zin van de leerlingen. Het toetsen van grotere
leerstofgehelen moet de leerling helpen te komen tot een betere
planning en inzicht in zijn mogelijkheden. Door mondelinge
proeven zal hij leren zich oordeelkundig te uiten.
Alle leerlingen in de derde graad krijgen 33 lesuren per week.

STUDIEMOGELIJKHEDEN NA DE DERDE GRAAD
Het diploma dat na de derde graad uitgereikt wordt, geeft toegang
tot elke vorm van hoger onderwijs (BAMA-structuur). Het
studiepakket dat gekozen wordt in de derde graad bepaalt mede
de mogelijkheden voor het hoger onderwijs, zonder daarom echt
determinerend te zijn. Ook in het hoger onderwijs zijn interesse en
werkkracht vaak even belangrijk als intelligentie.
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INTERNAAT

Ook leerlingen van Campus Sint-Hubertus kunnen op internaat in
Campus Salvator te Hamont-Lo, gelegen op het domein van de
paters Salvatorianen.
Het internaat is gelegen in een prachtige, rustige en groene
omgeving begrensd door een bosachtig gebied. De vrije natuur
straalt rust uit.
Het internaat van WICO campus Salvator is eveneens het
internaat van de scholengemeenschap WICO.
Leerlingen die omwille van hun studiekeuze les volgen in een
andere campus en daarnaast verkiezen als interne leerling school
te volgen, kunnen dat zonder probleem combineren.
Dagelijks worden er leerlingen vanuit het internaat vervoerd naar
andere campussen van de scholengemeenschap.

Contact
WICO Internaat Campus Salvator
Collegestraat 25
3930 Hamont-Achel
Tel. +32 11 44 02 00 (schooluren)
Tel. +32 11 44 02 11 (buiten de schooluren)
info@internaat.wico.be
http://internaat.wico.be/
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SEMINARIES IN CAMPUS SINT-HUBERTUS
In de derde graad worden voor alle leerlingen seminaries voorzien.
In alle richtingen met moderne talen en wetenschappen worden
een aantal verplichte seminaries geïntegreerd in het lessenpakket
van de basisvorming.
Daarnaast worden volgende keuzeseminaries aangeboden:
In het vijfde én het zesde jaar: economie, filosoferen, gezondheid,
mens
en
maatschappij,
muzisch-creatieve
vorming,
wetenschappen en wiskunde;
Enkel in het vijfde jaar te kiezen: taal en communicatie Engels en
studentenbedrijf;
Enkel in het zesde jaar te kiezen: programmeren, Spaans,
Erasmus+ project, en taal en communicatie Frans.
In de seminaries maken de leerlingen kennis met andere
leerinhouden en lesonderwerpen dan die van de “klassieke”
lessen.
Het bijzondere van de seminaries is de aandacht voor en de
evaluatie van product én proces, van vaardigheden, competenties
én kennis.
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Deze studierichting combineert een taalkundige met een
economische vorming. Bij de studie van moderne talen gaat de
aandacht vooral naar het ontwikkelen van communicatieve
vaardigheden en de kennismaking met de eigen en anderstalige
literatuur en cultuur.
In de cursus economie bestudeer je de algemeen economische,
bedrijfseconomische en juridische aspecten van de economische
realiteit.
Een goed ontwikkeld taalgevoel, een voldoende dosis spreekdurf
en de bereidheid je in te leven in andere culturen is een noodzaak
in deze studierichting.
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Deze studierichting bevat twee duidelijke componenten: wiskunde,
waarbij je zeer abstract en gestructureerd leert denken en
economie
waar
je
de
algemeen
economische
en
bedrijfseconomische werkelijkheid bestudeert.
Economie - wiskunde is een geschikte studierichting voor jou
indien je geboeid bent door de abstracte wereld van de wiskunde
enerzijds en door de complexe economische realiteit anderzijds.
Je bent op de eerste plaats geïnteresseerd in het verklaren en
uitdrukken van de economische grootheden op een (eerder)
wiskundige wijze.
Voor de keuze van deze studierichting is het te verkiezen dat je in
de tweede graad 5 uren wiskunde gevolgd hebt.
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In de derde graad zul je bijna alleen nog maar teksten lezen. Die
teksten zijn poëtisch, retorisch, juridisch, historisch en filosofisch.
Grammatica en vocabularium worden in functie van die teksten
herhaald. Cultuur blijft belangrijk.
In de tweede graad heb je best Grieks - Latijn gevolgd. Je wordt
geboeid door en beleeft vreugde aan het lezen van literaire teksten
uit de Oudheid in de oorspronkelijke taal en wenst meer te weten
over de geestesuitingen uit het verleden. Daarenboven geef je blijk
van abstract taalkundig denken en van voldoende doorzicht in het
geheel van complexe regels en abstracte begrippen.
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Latijn - moderne talen mikt op een brede taalvorming. Deze
studierichting stelt je in staat een grondig inzicht te verwerven in het
functioneren van een niet-levende taal t.o.v. de levende talen. Zo
ontdek je verbanden en ervaar je wat taalevolutie is.
In de derde graad zul je voor Latijn vooral teksten lezen. Die teksten
zijn poëtisch, retorisch, juridisch, historisch en filosofisch. Grammatica
en vocabularium worden in functie van die teksten herhaald. Cultuur
blijft belangrijk.
Bij de studie van moderne talen gaat de aandacht vooral naar het
ontwikkelen van communicatieve vaardigheden en de kennismaking
met de eigen en anderstalige literatuur en cultuur.
Je volgde best Latijn in de 2de graad. Tevens dien je een ruime
culturele belangstelling te hebben voor de eigentijdse en de oude
cultuur, vooral in haar verbaal-literaire aspecten. Een voldoende dosis
spreekdurf is een noodzaak.
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LATIJN - WETENSCHAPPEN
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Deze studierichting bevat twee duidelijke componenten: via het Latijn een
meer humaan-literaire en via de wetenschappen een meer positiefwetenschappelijke.
In de derde graad zul je voor Latijn vooral teksten lezen. Die teksten zijn
poëtisch, retorisch, juridisch, historisch en filosofisch. Grammatica en
vocabularium worden in functie van die teksten herhaald. Cultuur blijft
belangrijk. Bij de exacte wetenschappen worden het modeldenken en de
experimentele methode aangeleerd en tracht men de natuur te vatten in
wetten en formules.
Indien je kiest voor Latijn - wetenschappen, beschik je over voldoende
wiskundige vaardigheden om wetenschappelijke waarnemingen in
wiskundige formules toe te passen. Vanuit je natuurwetenschappelijke
nieuwsgierigheid wens je bovendien meer te weten over fysische,
chemische en biologische problemen. Je kan bovendien accuraat en
methodisch werken.
Je volgde in de tweede graad best Latijn en je wil je verder verdiepen in de
literatuur en cultuur van deze klassieke taal.
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Deze studierichting bevat twee duidelijke componenten: via het Latijn een
meer humaan-literaire en via de wiskunde een meer positiefwetenschappelijke. In de derde graad zul je voor Latijn vooral teksten lezen.
Die teksten zijn poëtisch, retorisch, juridisch, historisch en filosofisch.
Grammatica en vocabularium worden in functie van die teksten herhaald.
Cultuur blijft belangrijk.
Latijn - wiskunde is een geschikte richting als je sterk theoretisch bent
ingesteld, met een uitgesproken belangstelling voor het opstellen van
structuren, het zoeken naar oplossingen voor problemen zowel in de
wiskunde als in de taal. Je streeft een zeker evenwicht in je vorming na door
een exact-wetenschappelijke en een verbaal-literaire component in je
studiepakket op te nemen.
Voor de keuze van deze studierichting is het te verkiezen dat je in de
tweede graad zowel Latijn als 5 uren wiskunde gevolgd hebt.
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Deze studierichting geeft naast een taalkundige een positiefwetenschappelijke vorming. Bij de studie van de moderne talen gaat de
aandacht vooral naar de ontwikkeling van communicatieve
vaardigheden en de kennismaking met de eigen en anderstalige
literatuur en cultuur. Bij de exacte wetenschappen worden het
modeldenken en de experimentele methode aangeleerd en tracht men
de natuur te vatten in wetten en formules.
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Deze studierichting combineert een wetenschappelijke met een
wiskundige vorming. In het wiskundepakket leer je zeer abstract
en gestructureerd denken. Bij de exacte wetenschappen worden
het modeldenken en de experimentele methode aangeleerd en
tracht men de natuur te vatten in wetten en formules. Indien je
kiest voor wetenschappen - wiskunde, beschik je over voldoende
wiskundige vaardigheden om wetenschappelijke waarnemingen in
wiskundige
formules
toe
te
passen.
Vanuit
je
natuurwetenschappelijke nieuwsgierigheid wens je bovendien
meer te weten over fysische, chemische en biologische problemen
en je kan accuraat en methodisch werken.
Voor de keuze van deze studierichting is het te verkiezen dat je in
de tweede graad 5 uren wiskunde gevolgd hebt.
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LOGISCHE OVERGANGEN
IN CAMPUS SINT-HUBERTUS
VAN DE TWEEDE NAAR DE DERDE GRAAD (*)

UIT 2de GRAAD

NAAR 3de GRAAD

__________________________________________________

ECONOMIE (4u. wiskunde)
Economie - moderne talen
Moderne talen - wetenschappen

ECONOMIE (5u. wiskunde)
Economie - moderne talen
Economie - wiskunde
Moderne talen - wetenschappen
Wetenschappen - wiskunde

(*) Ook overgangen naar andere richtingen zijn mogelijk. Voor
studierichtingen op andere campussen verwijzen we tevens graag
naar de WICO-infobeurs ‘Op stap naar de 2de of 3de graad’.
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UIT 2de GRAAD

NAAR 3de GRAAD

__________________________________________________

GRIEKS - LATIJN (4u. wiskunde)
Economie - moderne talen
Grieks - Latijn
Latijn - moderne talen
Latijn - wetenschappen
Moderne talen - wetenschappen
GRIEKS - LATIJN (5u. wiskunde)
Economie - moderne talen
Economie - wiskunde
Grieks - Latijn
Latijn - moderne talen
Latijn - wetenschappen
Latijn - wiskunde
Moderne talen - wetenschappen
Wetenschappen - wiskunde
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UIT 2de GRAAD

NAAR 3de GRAAD

__________________________________________________
LATIJN (4u. wiskunde)
Economie - moderne talen
Latijn - moderne talen
Latijn - wetenschappen
Moderne talen - wetenschappen
LATIJN (5u. wiskunde)
Economie - moderne talen
Economie - wiskunde
Latijn - moderne talen
Latijn - wetenschappen
Latijn - wiskunde
Moderne talen - wetenschappen
Wetenschappen - wiskunde
WETENSCHAPPEN
Economie - moderne talen
Economie - wiskunde
Moderne talen - wetenschappen
Wetenschappen - wiskunde
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