
 

 
  
 

In het tweede leerjaar A zijn er 25 uren algemene vorming. Deze algemene vorming 

wordt aangevuld met een keuzegedeelte van 7 uur. Dit keuzegedeelte laat je toe 

om in elke basisoptie van het tweede jaar verder te verkennen, te versterken of te 

verdiepen. In de tweede graad kies je dan een studierichting die best aansluit op je 

interesses. 

Wie slaagt in het tweede jaar, behaalt het getuigschrift van de eerste graad. 
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Eerste jaar 

 
Lab Engineering 

 

Lab Moderne 

 

Lab Technologie 

 

Tweede jaar 
 
Basisoptie Bouw – Hout (BH) 

 

Basisoptie Engineering (EN) 

 

Basisoptie Latijn (LA) 

 

Basisoptie Mechanica - Elektriciteit (ME) 

 

Basisoptie Moderne Wetenschappen (MW) 

 

Basisoptie Techniek- Wetenschappen (TW) 

 

 

Tweede en derde graad 
 

 
Je kiest een studierichting die best aansluit op je interesses. 

 

Afhankelijk van je attest kan je kiezen uit alle richtingen 

ASO, BSO, TSO. 

P E T R U S  &  P A U L U S  W E S T  

Tweede leerjaar A 

 

    Stuiverstraat 108     tel. 059 55 64 74        west@petrusenpaulus.be 

    8400   OOSTENDE                                                     https://west.petrusenpaulus.be                                              



 

 
Lessentabel tweede jaar 

 

 

 

 

 2LA 2MW 2EN 2TW 2BH 2ME 

Godsdienst 2 2 2 2 2 2 

Nederlands 4 4 4 4 4 4 

Frans 4 4 3 3 3 3 

Engels 2 2 2 2 2 2 

Latijn 5 - - - - - 

Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 

Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 

Wiskunde 5 5 5 5 4 4 

Natuurwetenschappen  1 1 1 1 1 1 

Techniek-Wetenschappen - - - 6 - - 

Techniek - STEM 2 2 2 2 2 2 

Wiskunde STEM - - 1 - - - 

STEM - - 5 - - - 

Technische activiteiten - - - - 7 7 

Socio-economische initiatie - 2 - - - - 

Wetenschappelijk werk - 3 - - - - 

Muzikale opvoeding 1 1 1 1 1 1 

Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 

TILL 1 1 1 1 1 1 



Basisopties 

 

Je krijgt twee jaar de tijd om het beste talent uit jezelf naar boven te halen.  

Ongeacht het Lab dat je in het eerste jaar koos, kan je kiezen een basisoptie van 

het tweede jaar. Enkel wie voor Latijn kiest, moet in het eerste jaar Lab Latijn 

gevolgd hebben. 

 

Naast de 25 uren algemene vorming krijg je 7 uur specifieke vakken. Deze 

verschillen naargelang de basisoptie die je kiest. 
 

Basisoptie Bouw – Hout (BH) 

 

Tijdens de 7 uur technische activiteiten 

maak je kennis met elementaire hout- en 

bouwtechnieken. Je leert een aantal 

belangrijke handvaardigheden om 

materialen te bewerken. Zo leer je zagen, 

boren, schaven, metselen, betegelen en 

ijzervlechten. Zo ervaar je wat je graag 

doet en wat je goed kunt. Je leert 

nauwkeurig werken met gereedschap en 

machines. Je maakt ook allerhande 

werkstukken. Je metselt een eenvoudige 

muur. Gespecialiseerde leraren helpen je stap voor stap deze 

handvaardigheden aan. 

 

Basisoptie Engineering (EN) 

In deze basisoptie leer je op en top 

STEM: je ontdekt de interessantste 

aspecten van wetenschappen, 

technologie, engineering en 

wiskunde. Je krijgt 2 uur verdiepende 

wiskunde waarvan 1 uur specifieke 

STEM-wiskunde en 5 uur STEM-

projecten. In deze basisoptie ligt het 

accent op wiskunde, technische en 

technologische uitdagingen en 

wetenschappen. Je bestudeert 

technische systemen: hoe zitten ze in 

elkaar, hoe kun je ze ontwerpen, tekenen of verbeteren. Kortom je leert 

redeneren als een jonge ingenieur en dit alles in een krachtige 

leeromgeving. 

 

Basisoptie Latijn (LA) 

In deze basisoptie krijg je 1 uur Frans en 1 uur wiskunde extra. Daarnaast 

heb je 5 uur Latijn. Tijdens de lessen Latijn kom je in contact met de 

Romeinse beschaving en krijg je een grondige inleiding tot de klassieke 

letterkunde. Hiervoor is een stevige basis grammatica en vocabularium 

vereist. Het tweede jaar spitst zich dan ook toe op de taalstudie en de 

toepassingen ervan. 

 

 

 

 



 

Basisoptie Mechanica - Elektriciteit (ME) 

De algemene vorming wordt in deze basisoptie aangevuld met 7 uur 

technische activiteiten. Je  leert een aantal belangrijke technieken in 

verband met elektriciteit en mechanica (= beweging van voorwerpen en 

machines, evenwicht van voorwerpen en de krachten die op 

voorwerpen werken). Theorie en praktijk voor deze vakken vormen één 

geheel. Je leert veilig werken met gereedschap en machines en je 

maakt allerhande werkstukken. Voor elektriciteit kun je na het tweede 

jaar al eenvoudige lichtschakelingen maken. Praktische problemen 

oplossen zijn een uitdaging.  

 

Basisoptie Moderne Wetenschappen (MW) 

In deze basisoptie krijg je naast de algemene 

vorming nog 1 uur wiskunde verdieping en 1 

uur Frans verdieping. Je verdiept je in de 

wetenschappen tijdens het vak 

wetenschappelijk werk ( 3 uur) en maakt 

kennis met economie in het vak SEI (socio-

economische initiatie – 2 uur). In 

wetenschappelijk werk verwerf je een 

hoeveelheid natuurkundige feitenkennis. Dat 

doe je proefondervindelijk en op een 

wetenschappelijk verantwoorde manier. Je 

leert kritisch omgaan met meetresultaten en 

krijgt inzicht in technologie die een logisch 

gevolg is van de wetenschap.  In SEI krijg je 

een kennismaking met het vak economie. Vanuit jouw ervaringswereld  

worden de eerste sociaal-economische begrippen aangeleerd: de 

bedrijven en de gezinnen en de wisselwerking ertussen, de overheid en 

de relaties met andere landen. Elk trimester wordt met wetenschappelijk 

werk een vakoverschrijdend project uitgewerkt. 

 

Basisoptie Techniek- Wetenschappen (TW) 

 

In deze basisoptie krijg je 1 uur verdiepende 

wiskunde en 6 uur techniek-

wetenschappen. Je verwerft 

natuurwetenschappelijke kennis op een 

experimentele manier. De vakken biologie, 

chemie en fysica komen hier ruim aan bod. Bij 

elke proef hoort een forse theoretische 

ondersteuning. 

Je oefent de technieken in die bij 

wetenschappelijk onderzoek nodig zijn: 

ordening, dissectie, labo, microscopie, formules, 

symbolen, tabellen, grafieken, verslag maken, 

…  

De leerstof omvat de volgende leereenheden: 

ordenen van planten- en dierenrijk, meten, dichtheid, elektriciteit, 

veiligheidsleer, mengsels en scheiden van mengsels, warmteleer, bodem, lucht 

en water. 

Elk van deze leereenheden wordt vanuit biologische, chemische en fysische 

hoek bekeken.  
 (versie 29 04 2019) 


