2A Business
Live opendeurdag

Ideale vooropleiding
Het eerste middelbaar A.

Roxanne vertelt je met plezier over onze eerste graad! ❤

Profiel van de richting
2A Business is gelijk aan de basisoptie Economie en organisatie.
In 2A Business zal je economische basis verder uitgebreid worden. Samen met je leerkracht economie ontdek je meer over
winkels, toerisme, bedrijven, banken...
Bovendien maak je kennis met het echte leven als ondernemer. Je leert ook kritisch kijken naar het gedrag van consumenten
en de wereld van kopen en verkopen.
Tijdens de lessen economie word je geïnformeerd over een aantal sociaal-economische gegevens. Zo maak je kennis met
een brede waaier van maatschappelijke aangelegenheden. De hele maatschappelijke structuur komt eigenlijk aan bod.

Mogelijke vervolgopleiding
Binnen onze pijler Business zijn de aangewezen vervolgopleidingen de tweede graad ASO Business economics (Economie),
of kun je kiezen voor de tweede graad TSO Business It (Handel).
Bovendien liggen alle opties na 2A Business nog open.

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 dagelijks 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 2A is een Chromebook verplicht.

Via de webshop hiernaast kan u een Chromebook huren of kopen.
Wie bij ons in de eerste graad start, raden we aan om een Chromebook te huren. Zo kan je vanaf het derde middelbaar nog
gemakkelijk alle kanten uit, afhankelijk van de richting die bij de talenten van de leerling aanleunt.

Bestel voor 15 juli om zeker te zijn dat we tijdens de eerste schoolweek samen kunnen starten!
Nog vragen?
In het document 'Veelgestelde vragen' hiernaast vind je gegarandeerd een antwoord!
Info over ons laptopproject binnen de volledige school

