
 

Latijn 
Korte beschrijving studierichting 
Latijn is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Dit betekent dat de studierichting 

voorbereidt om na de 3de graad te kunnen doorstromen naar het hoger onderwijs. 

Je woordenschat en grammatica wordt verder uitgebreid. Je leert hoe je langere zinnen kan begrijpen en vertalen 

waardoor je grotere en hierdoor ook interessantere verhalen in het Latijn kan lezen. Via het lezen van authentieke 

teksten van boeiende auteurs kan je je zo verdiepen in interessante cultuurthema’s van het Oude Rome. Zo ontdek 

je dat deze oude beschaving nog steeds invloed uitoefent op onze huidige samenleving. Door je verder te 

verdiepen in het Latijn zal je ook een beter zicht krijgen op de structuren van een aantal moderne vreemde talen. 

Naast Latijn combineer je een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket wiskunde.  

Profiel leerlingen 
Je hebt in de eerste graad met succes de basis van de Latijnse taal gelegd en je zou je nu graag meer verdiepen in 

de Romeinse literatuur, cultuur en geschiedenis. Je bent geboeid door taal en geïnteresseerd in de verbanden 

tussen verschillende talen. 

Je hebt ook een grote interesse in de algemene vakken en deinst niet terug voor wat geheugentraining. Je kan 

goed logisch redeneren, kritisch nadenken, snel nieuwe leerstof verwerken en je hebt ook een goed wiskundig 

inzicht. 

Leerlingen Latijn tonen voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden en leggen vlot verbanden 

tussen leerinhouden. Ze verwerven complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek. 

Ze zijn verbaal-linguïstisch sterk en hebben een sterk taalgevoel. Ze analyseren taal op een abstracte manier en 

gaan op een gestructureerde manier om met talen. Ze zijn in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte 

begrippen en concepten te hanteren. Ze vinden het fijn om zich te verdiepen in de Latijnse taal en de Romeinse 

cultuur. Ze willen op een gestructureerde manier met Latijn omgaan. Ze willen teksten in het Latijn ontdekken en 

houden ervan om te zoeken naar een gepaste vertaling.  

Profiel van de studierichting 
In deze richting zijn er 2 richtingsvakken: wiskunde en Latijn. Naast enkele algemene vakken is er een extra 

verdieping voor de vakken Nederlands, Engels, Frans, geschiedenis, chemie en fysica.  In SJC bieden we bovendien in 

3 Latijn iets extra aan voor de natuurwetenschappen. In het 3de jaar voorzien we een extra lesuur om 

natuurwetenschappelijk onderzoek uit te voeren.  

In het 4de jaar krijgen de leerlingen in SJC het extra vak Duits. 

 

 

 



Lessentabel  
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  3de  4de 

    

aardrijkskunde  1 1 

geschiedenis  2 2 

godsdienst  2 2 

lichamelijke opvoeding  2 2 

    

biologie  1 1 

chemie  1 1 

fysica  1 1 

natuurwetenschappelijk onderzoek   1 - 

    

wiskunde  5 5 

    

Nederlands  4 4 

    

Frans  3 3 

Engels  2 2 

Duits  - 1 

TalenT  1 - 

    

Latijn  5 5 

    

ICT  - 1 

artistieke vorming  workshops 

    

klasuur  1 1 

    

TOTAAL  32 32 
 

Kleurencode lessentabel: richtingsvakken en vakken met extra verdieping  



Een woordje uitleg bij enkele vakken 
 

- krachtlijnen Latijn  

-> Latijnse teksten lezen en erover reflecteren 

-> taal als systeem leren kennen, begrijpen en analyseren 

-> het taalgevoel en de leesvaardigheid aanscherpen 

-> de beeldende en literaire kracht van teksten beleven, ervan genieten en er creatief mee omgaan 

-> zich kritisch bewust worden van de relatie tussen de oudheid (of andere historische periodes) en onze 

maatschappij en van de verschillen en gelijkenissen tussen historische en hedendaagse culturen 

 

- wiskunde 
 

-> is steeds een richtingsvak (met 5u wiskunde) in de richting Latijn 
-> het curriculum wiskunde is hetzelfde als in de richting Grieks-Latijn, natuurwetenschappen en 
    economische wetenschappen 
-> voorbeelden van extra leerinhouden in de doorstroomrichtingen waar wiskunde een richtingsvak is: 
     extra nadruk op bewijzen en bewijstechnieken, het rekenen met complexe getallen,  
     het algebraïsch oplossen van tweedegraadsongelijkheden, tweedegraadsvergelijkingen oplossen in de 
     complexe getallen en analytische meetkunde in vlakken (onderlinge ligging, afstanden en hoeken)  

 

Wat na de 2de graad?  
Voor leerlingen die starten in de vernieuwde tweede graad is de meest logische overgang van de tweede graad Latijn 

naar de derde graad: 

2de graad  3de graad  
Latijn Latijn-moderne talen  

Latijn-wetenschappen 
Latijn-wiskunde 

 

De richtingen die in groen zijn gemarkeerd zullen normaliter vanaf september 2023 in het 5de jaar van het Sint-

Jozefscollege ingericht worden. 

In de logische vervolgrichtingen die in de 3de graad van het Sint-Jozefscollege worden aangeboden dien je te kiezen 

voor een studierichting die bestaat uit 2 polen. Deze tweede pool kies je afhankelijk van je aanleg en interesse.  

Ook andere doorstroomstudierichtingen –bijvoorbeeld wetenschappen-wiskunde- zijn zeker een haalbare kaart, 

gezien de brede vorming die je in de tweede graad hebt genoten. 

Wat na de 3de graad? 
De studierichting bereidt voor op een brede waaier van professionele en academische bachelors. Het 

doorstroomprofiel is zeer breed. Hierdoor is er na het laatste jaar nog een grote vrijheid om uit een breed gamma 

aan studierichtingen te kiezen. 

Bron infofiche studierichting:  

Studierichtingsprofiel Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Dienst Curriculum en vorming 


