Live opendeurdag

Ideale vooropleiding
De ideale vooropleiding is de eerste graad A, bij voorkeur de basisoptie People.

Profiel van de richting
Je kiest voor Humane wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen. Je
maakt kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij. Je wordt communicatief en sociaal
vaardig en je leert vanuit gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving.
Je leert daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren.
In de studierichting Humane wetenschappen krijg je een inleiding in gedrags- en cultuurwetenschappen, die in de derde
graad verder worden uitgediept. Daarbij wordt het accent gelegd op communicatieve vaardigheden.
Daarnaast kun je deze studierichting ook combineren met je favoriete sport. Je kunt een keuze maken uit diverse
sportspecialisaties of uit algemene sport.

Algemene sport of een sportspecialisatie?
Heb je een hart voor sport? Wil je schoolgaan combineren met heel wat beweging? Dan is de studierichting Humane
wetenschappen zeker iets voor jou.
Bij ons op school kun je enerzijds kiezen voor algemene sport of anderzijds voor een sportspecialisatie.
Volgende sportspecialisaties zijn bij ons op school mogelijk: Sport
algemeen, basketbal,
dans, ♀ gymnastiek, hockey (nieuw in de eerste graad),
paardrijden, tennis,
voetbal,
wielrennen, ♀ zwemmen (enkel in de tweede en derde graad).
Klik hier om de verschillende sportspecialisaties te ontdekken

Mogelijke vervolgopleiding
Na de tweede graad ASO Humane wetenschappen is het een logische keuze om te kiezen voor de derde graad ASO
Humane wetenschappen.

Laptopproject
Onze school gelooft in een digitale toekomst, en verweeft IT & innovatie als rode draad doorheen al haar pijlers. Daarom gaan
alle leerlingen van alle jaren en alle richtingen met hun eigen toestel aan de slag.
Om elke leerling op een gelijkaardige manier te laten werken met onze digitale mogelijkheden, kiezen we er als school ook
voor om dat type toestel reeds vast te leggen. Voor de leerlingen die starten in Humane wetenschappen is een Chromebook
nodig.
Om de beste service te garanderen, gaan wij als school met een partner in zee: The Rent Company. Deze partner staat in voor
de webshop, waar je de keuze zal kunnen maken om een toestel te huren of aan te kopen. Dankzij deze samenwerking kunnen
wij jullie kortingen aanbieden, die je anders via de winkel zou mislopen. Daarnaast houdt de service onder andere in, dat
meteen een vervangtoestel aangeboden wordt via onze laptopbalie op school, indien er zich iets met jouw toestel voordoet zo kan je snel verder meevolgen in de klas!
Hiernaast vind je de link naar de webshop, waar je een toestel kan huren of kopen.

Heb je nog vragen? Neem dan zeker ook eens een kijkje bij de knop "Veelgestelde vragen"!

