
LATIJN - STEMLATIJN - STEM
EEN STERKE COMBINATIE!EEN STERKE COMBINATIE!



LATIJN - STEM: EEN STERKE COMBINATIE!LATIJN - STEM: EEN STERKE COMBINATIE!

Bij de overgang naar de middelbare school stellen 
jullie je ongetwijfeld de vraag: 
“Kies ik voor Latijn of  niet?”
Best spannend, want die keuze kan je maar één keer 
in je leven maken. 

Maar... wat is Latijn eigenlijk?

Het vak Latijn bestaat uit vier 
onderdelen: taalstudie, lectuur, 
cultuur en studiemethode.

Taalstudie.Taalstudie.
Latijn is in de eerste plaats een taal. Omdat die taal 
voor iedereen nieuw is, staan we allemaal aan 
dezelfde startlijn en bouwen we onze kennis stap 
voor stap op.
In deze taalstudie gaan we verder dan wat moderne 
talen proberen te bereiken. Wij willen ook 
ontdekken hoe een taal in mekaar zit. Door dit 
inzicht in de structuur van een taal kan je veel 
gemakkelijker moderne talen studeren. 
Franse of  Engelse woordenschat instuderen is een 
stuk handiger als je het Latijnse woord kent. Ook de 
structuur van een Nederlandse zin heeft veel 
minder geheimen.
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LectuurLectuur..
Met deze taalbagage lees je al heel vlug 
Latijnse teksten. We lezen allerlei 
spannende verhalen over de Griekse 
mythologie en Romeinse helden. Zelfs de 
oefeningen zijn in verhaaltjes gegoten.

Cultuur.Cultuur.
Latijn neemt je mee op een 
tijdreis door vele eeuwen 
beschaving. Je zal verbaasd 
zijn over de invloed die de 
Romeinse cultuur ook in onze 
tijd nog heeft. 2000 jaar 
geleden worstelden de  
Romeinen al evengoed met 
gevoelens van verliefdheid, verdriet en wraak. 

StudiemethodeStudiemethode.
Om te slagen voor Latijn moet je regelmatig regelmatig en 
nauwkeurignauwkeurig leren studeren. Ongetwijfeld gaat het al 
eens mis maar ook dat is nuttig om een goede 
studiehouding aan te leren. Met de nodige 
ondersteuning helpen we je terug op weg. 
Doorbijten loont, labor omnia vincit (werk overwint 
alles), zou een Romein zeggen.
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Zal ik Latijn aankunnen?Zal ik Latijn aankunnen?
Als je vlot je lagere school hebt doorlopen en een 
gezonde interesse hebt voor taal en cultuur kan je 
starten met Latijn. Je leert goed studeren, zonder 
dat je je hobby’s moet opgeven.

Latijn - STEMLatijn - STEM
Als je kiest voor de optie Latijn, 
krijg je ook STEM in combinatie 
met het vak wetenschappen & 
techniek. In W&T krijg je de vakken 
natuurwetenschappen, 
aardrijkskunde en techniek.  
Hierdoor krijg je meer inzicht in 
de samenhang van de wetenschapsvakken en de 
samenleving door de leerstof  thematisch te zien. 
Je wordt extra uitgedaagd door STEM-challenges 
waar je je creatief  en probleemoplossend denken kunt 
inzetten. Tijdens de lessen wordt er ingezet op 
vaardigheden zoals leren onderzoeken, zelfstandig 
onderzoeken, resultaten verwerken, stappenplannen 
uitschrijven, samenwerken… 

Je hoeft dus niet te kiezen tussen Latijn óf  STEM, in 
onze school kan je beide combineren! Omdat wij vorig 
schooljaar als eerste in de regio Mechelen gestart zijn 
met deze erg geslaagde combinatie, hebben wij 
ondertussen al de nodige ervaring 
opgedaan om met succes op de 
ingeslagen weg verder te gaan.


