Economische wetenschappen
Mijn dochter heeft interesse in economie en voor wiskunde haalt ze goede punten, maar talen is behoorlijk minder. Kan dit een struikelblok zijn?
De richting economische wetenschappen biedt een algemene vorming met klemtoon op wiskunde en
talen. Aan het einde van het tweede jaar formuleren de huidige leerkrachten van uw kind op basis van de
behaalde resultaten een advies naar volgend schooljaar toe. Zij kennen immers de capaciteiten van uw
kind het best. Je kan je wenden tot de klastitularis voor meer informatie.
Moet er een bepaalde puntenscore zijn voor wiskunde om deze richting te kunnen volgen?
Nee, we leggen geen % op. Maar de richting economische wetenschappen legt de klemtoon naast economie ook op wiskunde en talen. Je moet dus voldoende sterk zijn in wiskunde om deze richting aan te vatten. Aan het einde van het tweede jaar formuleren de huidige leerkrachten van uw kind op basis van de
behaalde resultaten een advies naar volgend schooljaar toe. Zij kennen immers de capaciteiten van uw
kind het best.

Organisatie en logistiek
/

Bedrijf en organisatie
Wat houdt het uur seminarie wiskunde in? Kan u een voorbeeld geven?
Er wordt geen extra leerstof gegeven of herhaling gedaan. Er wordt wel projectmatig gewerkt zoals bijvoorbeeld
werken rond statistiek, enquêtes verwerken ... gekoppeld aan de leerstof. Dit kan ook vakoverschrijdend gebeuren.

Moeten we onze eigen laptop meenemen in het 3e jaar?
Het voornemen is om alle leerlingen van het derde jaar vanaf volgend schooljaar met een laptop te laten
werken. Dit voornemen past in onze strategie om het laptopproject uit te breiden waarbij leerlingen voor
een aantal vakken met de laptop i.p.v. een klassiek handboek werken.
In het kader van de Digisprong, het overheidsplan waarbij de Vlaamse regering financiële middelen zal vrij
maken om het gebruik van laptops in de scholen te versnellen, zal uw dochter/zoon vanaf begin september
van onze school een laptop in bruikleen ontvangen. De leerlingen hoeven dus zelf geen laptop aan te kopen.
Verdere praktische informatie bezorgen wij jullie aan het begin van het volgende schooljaar.
Is er een niveauverschil met wiskunde in de richting economische wetenschappen?
Antwoord: Via deze link vind je de 3 studierichtingen uit het studiedomein langs elkaar en worden deze
in detail vergeleken. In economische wetenschappen is wiskunde een richtingspecifiek vak, het wordt
zelfs verdiepend gegeven. Bij bedrijf en organisatie hoort wiskunde bij de algemene vakken.
Is deze richting te vergelijken met de huidige richting Handel?
Dit is inderdaad vergelijkbaar. Het vak informatica wordt nu wel opgenomen in het vak bedrijfseconomie.

Wordt er ook door de klastitularis/klassenraad een studieadvies gegeven?
Ja, op het einde van het tweede jaar spreekt de klassenraad zich uit over de finaliteit waarin ze uw kind
zien groeien: de arbeidsmarktfinaliteit, de doorstroom/arbeidsmarktfinaliteit of de doorstroomfinaliteit.
Is het mogelijk nog te wisselen van richting tussen het 3e en het 4e jaar?
Het is belangrijk om zo snel mogelijk op het juiste spoor te zitten. Theoretisch gezien is het wisselen van
studierichting mogelijk maar dit wordt van persoon tot persoon bekeken en is maatwerk. Wanneer de
leerling denkt dat een bepaalde studierichting toch niets voor hem/haar is, dan kan er een gesprek aangegaan worden met de pedagogische adviseur en/of de leerlingbegeleider. Ook de klassenraad wordt in
zo’n belangrijke beslissing gehoord: de leraren hebben immers al enkele tijd met de leerling kunnen werken en hebben ook een goed zicht op de groei van de leerling. Zo wordt bekeken (eventueel in samenspraak met het CLB) wat er precies aan de hand is en er wordt samen beslist hoe dit verder kan aangepakt worden.
Bestaat de mogelijkheid om een voorlopig studieadvies te krijgen?
De studieadviezen worden op het einde van het schooljaar met de voltalige klassenraad besproken. De
klassenraad geeft op basis van de evaluaties van een heel schooljaar een studieadvies. Hierin worden alle
leerkrachten betrokken die les hebben gegeven aan uw zoon/dochter. Ze bekijken niet enkel de resultaten, maar ook naar individuele factoren zoals motivatie, studievaardigheden en de inspanning die hij/zij
wil leveren.
Vanaf wanneer kan je je inschrijven?
De inschrijving start na het oudercontact van eind juni. Op dit oudercontact op het einde van het jaar
word je de weg naar het digitale inschrijven getoond. Vanaf dan kan je je inschrijven. Vanaf 1 juli staan
de inschrijvingen open voor leerlingen van buitenaf.

