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Economie  is  nog

zo gek niet.



“Alles  is  economie”

➢ Onze winkelkar wordt duurder

➢ Arbeidskrapte voor onze kmo’s

• Economie helpt om:

• - actualiteit beter te begrijpen

• - actuele informatie kritisch te kunnen duiden.



Algemene  economie   5

•Competitieve markten  

•Niet-competitieve markten

•Inkomensongelijkheid, inkomensherverdeling &

• armoede
•

•micro-economische benadering



ALGEMENE  ECONOMIE  6

•Economische groei  Conjunctuur

•Internationale handel

•Inflatie 

macro-economische benadering



Bedrijfseconomie 5 & 6

• Opstellen ondernemingsplan

• Hoe komt een bedrijf aan kapitaal?

• Hoe creëert een bedrijf waarde?

• Tegen welke prijs gaan we verkopen?

• Hoe zorgen we voor continuïteit?

• Hoe evalueren we de financiële prestaties?



Richting economie 3e graad

• 5 uren per week in :

• 5/6  Economie Moderne Talen

• 5/6  Economie Wiskunde



Profiel lln economie:

• Belangstelling voor economisch-maatschappelijke

problemen.

•* Voeling hebben met de actualiteit, m.a.w. een 

gezonde interesse in de wereld rondom ons.

•* Graag economische artikels lezen, naar het nieuws 

kijken, naar de nieuwszenders luisteren.



Profiel lln economie

•

• * Rekenvaardig zijn, graag omgaan met cijfers.

• * Structuren, verbanden kunnen zien.

• * Open debatcultuur.

• * Vaardig zijn met “Excel” 



Soorten vragen

• OPDRACHTEN:

•  Toepassingen over de geziene leerstof.
• Opzoeken artikels ivm actualiteit.

• TOETSEN & EXAMENS:

•  Toepassingen
• Meerkeuzevragen
• Open vragen



Wat kan je na 3e gr ECONOMIE?

•  Goed niveau van de KERNBEGRIPPEN van  
• de economische wetenschap.

•  Interpreteren van allerhande economische  
• grootheden, grafieken, …

•  Voeling met PRAKTIJKGERELATEERDE zaken 
• zoals:Tax-on-Web”, 

•  Verwerven van BEDRIJFSGERICHTE  
• COMPETENTIES zoals: balansanalyse,
• budgettering, …



Welke studies na 3e Graad?

Master toegepaste economische wetenschappen

Master handelswetenschappen

Master bestuurskunde & publiek management

Master rechten

Master psychologie…….



Welke studies na 3e Graad?

• Professionele bachelors:

– Bedrijfsmanagement

– Communicatiemanagement

– Office management

– Sociaal werk

– Lager onderwijs / kleuteronderwijs

……..



Bedankt voor jullie aandacht!



KLASSIEKE TALEN

IN DE DERDE GRAAD



OVERZICHT

•

•

•

•



I. PROFIEL

•

•

•

• LITERATUUR & WOORD

• CULTUUR & GESCHIEDENIS

• FILOSOFIE & PSYCHOLOGIE



II. INHOUD



II. INHOUD



II. INHOUD



II. INHOUD



II. INHOUD



II. INHOUD



II. INHOUD



III. VORM



IV. DOELSTELLINGEN



V. EXTRA’S
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Moderne 
Vreemde Talen



MODERNE VREEMDE TALEN

Fremdsprachen öffnen Türen

Les langues ouvrent des portes

Foreign languages open doors



1. MVT IN COMBINATIE MET EEN 
ANDERE POOL

• ECONOMIE – MODERNE TALEN

• MODERNE TALEN – WETENSCHAPPEN

• LATIJN – MODERNE TALEN



2. POSITIEVE KEUZE ☺

• Belang van moderne talen in onze maatschappij

• Toenemende globalisering

• Grensoverschrijdende contacten in Europa

→  MEERTALIGHEID IS EEN 

BELANGRIJKE DOELSTELLING



MODERNE TALEN

LATIJN   ECONOMIE   WETENSCHAPPEN

5de en 6de jaar

DUITS    3

ENGELS 3

FRANS  4



ECONOMIE-WISKUNDE                                        
LATIJN-GRIEKS
LATIJN-WISKUNDE
WETWI6/8
LAWE

5 DUITS  1 

ENGELS 2

FRANS 3

6 DUITS 1 (geen Duits in WeWi8 en LaWe)

ENGELS 2

FRANS 3



3. KWALITEITEN VAN LEERLING
MODERNE TALEN

1. je doet graag talen;

2. je hebt de aanleg;

3. je bent nieuwsgierig naar andere culturen; 

4. je bent communicatief.



4. Inhoudelijke verschillen

• Frans

• Engels

• Duits

• Specifieke eindtermen:

– taal en communicatie

– taal en cultuur

– taal als systeem

– onderzoekscompetentie
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Wetenschappen



1. Aanbod wetenschappen

• eerste graad - aardrijkskunde
natuurwetenschappen

• tweede graad - aardrijkskunde
biologie/chemie/fysica

• derde graad

A. pakket natuurwetenschappen

B.  basispakket wetenschappen

C.  uitgebreid pakket wetenschappen



A. Pakket natuurwetenschappen

EcMt, GrLa, LaMt

1u/week aardrijkskunde

2u/week natuurwetenschappen

 Wetenschap voor de burger = wat elke burger zou 
moeten weten over natuurwetenschappen.

 Bij het lesgeven probeert men te vertrekken vanuit een 
context, de eigen leefwereld of de actualiteit. 



B. Basispakket wetenschappen

EcWi, LaWi8, GrWi8

1u aardrijkskunde

1u biologie

1u chemie

1u fysica

LaWi6, GrWi6

1u aardrijkskunde

1u biologie

1u chemie

2u fysica



Basispakket wetenschappen

 Degelijke theoretische basis.

 Beperkt aantal experimenten.

 Voldoende bagage voor een wetenschappelijke 
richting in het hoger onderwijs



C. Uitgebreid pakket wetenschappen

WeWi6

1u/2u aardrijkskunde

2u biologie 

2u chemie

3u/2u fysica 

1u labo

LaWe, MtWe, WeWi8 

1u/2u aardrijkskunde

2u biologie

2u chemie

2u fysica



• Degelijke theoretische basis.

• Verdieping  en uitbreiding van de leerstof.

• Hoger beheersingsniveau: 

vraagstukken, oefeningen, toetsen en examens 
bedoeld om uit te dagen.

• Goede voorbereiding op wetenschappelijke 
richting in het hoger  onderwijs.



Er is aandacht voor het onderzoekend leren. 

Via regelmatige practica leren de leerlingen
zelfstandig onderzoeken.





2. Onderwerpen die aan bod komen

Aardrijkskunde

• ruimtelijke ordening

• kosmografie

• weerkunde

• klimaatkunde

• geologie



•

•

•

•





•

•

•

•



3. Profiel van de leerling in de 
pool wetenschappen





Grote stap van 2 naar 3

TWEEDE GRAAD

leerstof wetenschappen in alle richtingen gelijkaardig 

meer proeven en oefeningen in richting wetenschappen

DERDE GRAAD pool wetenschappen

meer, vlugger, moeilijker, wiskundiger



Mogelijkheden na de humaniora 
vanuit de pool wetenschappen

Je kan verder studeren in veel richtingen van het hoger onderwijs.

Vanuit de pool wetenschappen kiest men meestal voor een  

wetenschappelijke opleiding zoals geneeskunde, kinesitherapie, 

biochemie, biotechnologie, farmacie of voor een ingenieurs- opleiding.

Maar ook rechten, psychologie of economische wetenschappen 

worden dikwijls gekozen.



Kies verstandig…

• Ken jezelf…

• Luister naar de tips en het advies van je leerkrachten 

wetenschappen en wiskunde.

Nog vragen?



Wiskunde
Pure mathematics is, in its way, 

the poetry of logical ideas.
Albert Einstein
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1. Waarom wiskunde?

• Schoonheid, elegantie

• Uitdagend en vormend

• Sleutelcomponent in de maatschappij



2. Verschillende opties wiskunde 
in derde graad



2. Verschillende opties wiskunde 
in derde graad

• Pool wiskunde:

6u wiskunde of

8u wiskunde

• Pool wetenschappen (zonder pool wiskunde): 

4u wiskunde

• Richtingen zonder pool wiskunde en wetenschappen: 

3u wiskunde



A. Pool wiskunde met 6 uur wiskunde
•

•

✓

✓

✓

✓

✓



• Je leert grondig en nauwkeurig werken.

• Je leert grote hoeveelheden leerstof verwerken.

• Je leert methodisch, gestructureerd en exact te redeneren 

binnen een bepaald begrippenkader.

Deze studierichting is een goede voorbereiding op studies met 

een zwaar wiskundig pakket.

A. Pool wiskunde met 6 uur wiskunde



B. Pool wiskunde met 8 uur wiskunde
•

•

✓

✓

✓

✓

✓



• Leerstof:

GEEN uitbreiding op leerstof 6 uur

WEL nieuwe onderwerpen

• Je leert omgaan met abstracte begrippen en grote 

hoeveelheden leerstof.

B. Pool wiskunde met 8 uur wiskunde



C. Pool wetenschappen met 4 uur 
wiskunde (zonder pool wiskunde)

•

•

✓

✓



D. Zonder pool wiskunde en 
wetenschappen met 3 uur wiskunde

• Mogelijke richtingen:

•

✓



3. Leerstofonderdelen

3 uur 4 uur 6 uur

Analyse X X X

Statistiek X X X

Matrices en stelsels X X X

Combinatoriek X X

Kansrekenen X X

Complexe getallen X X

Ruimtemeetkunde X

OC X

Financiële algebra X



4. Onderzoekscompetenties



4. Onderzoekscompetenties



Maak een goede keuze!
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Seminarie



✓ Wat is seminarie?

✓ Voor wie?

✓ Inhoud?

✓ Evaluatie?

✓ Overzicht keuzes 2021-2022



1. Wat is seminarie?

• Complementaire uren: 1u/w seminarie: 

- 5des: om de 2 weken 2 uur

- 6des: iedere week  1uur

• Leerling maakt keuze tussen 4/5 seminaries

➢ Voorbereiding Hoger Onderwijs:

- aanzet studies Hoger Onderwijs

- begeleid zelfstandig leren (leerkracht: coach)

- projectwerk, groepswerk, deadlines

➢ Interesse prikkelen: ‘proeven’ van iets anders



2. Voor wie?

Alle leerlingen van de derde graad

(behalve: 5 LaWi8/GrWi8 - 6 LaWi8/GrWi8 + 6 MtWe)



3. Inhoud?

5 en 6:  leerling kiest uit aanbod

→ ‘extra’ vak 

→ verdieping van een bestaand vak

→ vakoverschrijdend project

→ wetenschappelijk onderzoek

Inschrijving: bij begin van schooljaar via Smartschoolenquête 

(2 keuzes voorzien!)



4. Evaluatie?

• SEM 1 Proces: evaluatie februari

• SEM 2 Proces: evaluatie juni

• Totaal: Proces (1-2) + Product: 1-uursvak jaarrapport in juni

→Proces: attitudes/vaardigheden/competenties doorheen

schooljaar                   

→Product: afhankelijk van seminarie:

bijv.: uitwerking project, examen, toetsen, verslagen

van onderzoek, optreden…



5. Keuzes 5 2021-2022

• English play

• Spaans 1 (2-jarige cursus)

• Verrassende kunst en Street art in Roeselare

• Boost (beweging/gezondheid)



6. Keuzes 6 2021-2022

• Film en literatuur

• Psychologie en sociologie

• Spaans 2

• Wetenschappen (Junior College/Vlaams Instituut aan de 

Zee)                                                   
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Activiteiten in 
de derde graad



Peters en meters



Internationaal



Sportactiviteiten



Vieringen



Cultuur



Mondiaal



Wedstrijden



Leerlingenraad



Excursies



Studiekeuzebegeleiding



100 
dagen
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Onderzoeks-
competenties



1. Poolvakken

• Economie

• Grieks

• Latijn

• Moderne talen 

✓ 2021-2022: Frans

✓ 2022-2023: Engels

• Wetenschappen: aardrijkskunde, biologie, 

chemie of fysica

• Wiskunde



•

•

•

•

•



2. Groeilijn

•

•

•

•

➢

➢

➢



3. OC-dag

• Mondeling rapporteren

Leerlingen stellen hun werk 

voor aan medeleerlingen en 

jury van vakleerkrachten

• mei 2022



• Procesevaluatie 70%

• Productevaluatie 30%

4. Proces - product


