


MODERNE – TALEN & WETENSCHAPPEN

Moderne talen Wetenschappen2 uur/week 3 uur/week



MODERNE – TALEN & WETENSCHAPPEN
• Ben je geboeid door taal?
• Wil je kunnen communiceren in het Nederlands, Frans & 

Engels?
• Wil je alles weten over de cultuur achter een taal?
• Kunnen gedichten volgens jou meer dan alleen maar rijmen?

• Ben je ook gefascineerd door natuur- en technische 
wetenschappen?

• Zit er een onderzoeker in jou?

Ja? Dan is de basisoptie MTW iets voor jou!



MODERNE TALEN

• Ben jij sociaal?

• Ben je graag creatief met taal bezig?

• Beleef je plezier aan verschillende talen?

• Heb je enige verbeelding en kun je genieten van een toneelstuk, poëzie, een 
film of een liedje?

• Heb je ook interesses in het culturele en sociale aspect van taal om daaruit 
nieuwe gewoontes en culturen te ontdekken?

• Wil je communicatief vaardiger worden in het Nederlands, Engels en Frans?

Dan zoeken wij jou!

Wij zoeken gepassioneerde leerlingen:



MODERNE TALEN

• Verschillen en gelijkenissen tussen moderne vreemde talen

• Invloed van taal op culturen en hoe mensen tot een (sub)cultuur behoren 
omwille van de taal

• Onderscheiden van literatuur in verschillende vormen

• Contacten met anderstaligen

• Creëren (schrijven, spreken, …) in Nederlands, Engels en Frans

Waarover gaat  het?





WETENSCHAPPEN

• Stel je jezelf soms ook zo’n vragen? “Hoe kan dit?” of “Waarom is dat zo?”

• Heb je interesse voor de natuurwetenschappen?

• Wil je (natuur)verschijnselen begrijpen en onderzoeken?

• Ben je soms verwonderd van bepaalde dagelijkse dingen?

Dan zoeken wij jou! 

Wij zoeken wetenschappers:
“Hoe ontstaan de kleuren van een regenboog?”

“Waarom drijft ijs op water?”



WETENSCHAPPEN

• 3 wetenschapsdomeinen: 

– chemie

– fysica

– biologie 

• Buiten de lijntjes denken  “thinking out of the box”
• Creatief opzoek gaan naar antwoorden op onderzoeksvragen

Waarover gaat  het?



VOEL JE JE AANGESPROKEN?
Kies dan volgend schooljaar voor de basisoptie 

Moderne-Talen & Wetenschappen

en proef van het beste van twee werelden!


