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SNI geeft je ruimte 

 

welbevinden  

 

meertaligheid troef 

 

Nederlands natuurlijk 

kwaliteit  

 

leerzorg  

 

katholieke dialoogschool  

 

Venster op de wereld 

Brusselitude 

Wij zijn SNI 
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Ontdek het 

secundair onderwijs 
 

In de eerste graad leer je ontdekken wie je bent.  

Deze graad heeft een observerende en oriënterende functie.  

We helpen je om je vaardigheden, interesses en talenten in kaart te brengen,  

om zo een gefundeerde keuze van richting te maken die overeenstemt  

met je capaciteiten.  

        
 

         _______________________________________________________________________ 

 

In de tweede graad bieden wij de richtingen bedrijfswetenschappen, economie, humane 

wetenschappen, Latijn en wetenschappen aan. Al deze richtingen zijn voor iedereenmogelijk,  

ongeacht de keuze in de eerste graad. 

       Alleen wie Latijn wil studeren, moet daarmee vanaf het eerste jaar starten.  

In de derde graad kan je je keuze verder verfijnen.  

            In de derde graad combineer je, afhankelijk van je interesses, vaardigheden en talenten,  

economie, humane wetenschappen, Latijn, moderne talen,  

wetenschappen en wiskunde. 
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EERSTE GRAAD 
Brede basisvorming  - 1ste jaar van het secundair 

 

 
             geschiedenis                                                             1u 

             godsdienst                2u 

             lichamelijke opvoeding               2u 

             mens en samenleving              2u 

             Frans                3u 

             Nederlands                4u 

             wiskunde       4u 

             muziek                1u 

             beeld                                                                          2u 

             techniek                                                   2u 

             natuurwetenschappen                                           2u 

             aardrijkskunde                                                         2u 

             sleuteluur                                                     1u 
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LATIJN  

+ 4u Latijn  

Talent voor TALEN  

+ 2u atelier talen  

+ 1u Nederlands  

+ 1u wiskunde  

Talent voor wetenschappen 

+ 2u atelier wetenschappen  

+ 1u Nederlands  

+ 1u wiskunde  

+ 

Algemeen  28u Optie 4u  
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Welke keuze maak je in het 1ste 
jaar van het secundair ?   
OPTIE LATIJN… 

In de optie Latijn krijg je 4 lesuren per week Latijn. Je maakt kennis met de 

taal en de cultuur van de oude Romeinen en Grieken. Je leert hoe deze 

culturen aan de basis lagen van onze westerse beschaving. Je krijgt inzicht 

in de woordenschat en de grammatica van deze moeilijke maar mooie 

oude taal. Je leert naamvallen en leest boeiende verhalen over de 

Romeinen en de Grieken. Wist je trouwens dat 80% van alle woorden in 

de Romaanse talen (Frans, Spaans, Italiaans…) van het Latijn komt? Maar 

ook meer dan de helft van de Engelse woorden is van het Latijn afgeleid.  

 

OPTIE TALENT voor TALEN… 

In de optie ‘talent voor talen’ krijg je 2 lesuren per week Nederlands en 

Frans. We dagen je uit om je vaardigheden lezen, spreken, schrijven en 

luisteren goed te oefenen met teksten uit de actualiteit en met verhalen, 

gedichten en liedjes. Je krijgt ook de ruimte om heel creatief te zijn. 

Daarnaast krijg je  een uur extra wiskunde en een uur extra Nederlands. 

Tijdens die uren wordt je kennis van die vakken verder uitgebreid en 

uitgediept. Maar we bieden via een project met co-teaching ook plaats 

voor de nodige remediëring.   
 

 

OPTIE TALENT voor wetenschappen… 

In de optie ‘talent voor wetenschappen krijg je 2 lesuren per week ‘atelier 

wetenschappen. Je leert via projecten de samenhang met wiskunde, 

exacte wetenschappen en technologie kennen. Vanuit een 

onderzoeksvraag leer je een probleem op te lossen en voer je dit uit om 

na te gaan of dit werkt. We hebben ook veel aandacht voor de vaktaal 

Nederlands. Daarnaast krijg je een uur extra wiskunde en Nederlands. Via 

co-teaching besteden we aandacht aan de nodige remediëring, maar 

bieden we ook verdere uitbreiding en verdieping van deze vakken.   
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Een schooldag  
 

 

Andere activiteiten:  

8u30 - 9u20 

Les 1 

9u20 - 10u10 

Les 2 

10u10 - 10u30 
Speeltijd 

10u30 - 11u20 

Les 3 

11u20 - 12u10 

Les 4 

ICT 

       Vimy       Ardennen   

Brusseldagen  
    Durbuy 

Free podium   

     Ecoman  

   Vastenactie   

ochtendstudie Speelplaats  Ochtendstudie  
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op het SNI…  

  
 

12u10 - 13u25 

Middag 

13u25 - 14u15 

Les 5  

14u15 - 15u05 

Les 6 

15u05 - 15u55 

Les 7 

15u55  - ...

Begeleide studie, 
avondstudie, Frans+, 

taaltraject...  

Frans +    
Begeleide studie   

middagactiviteiten begeleide studie 
studiestudiestudieb

egeleide 
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EERSTE GRAAD 
Brede basisvorming  - 2de  jaar van het secundair 

 

 
             geschiedenis                                                             2u 

             godsdienst                2u 

             lichamelijke opvoeding               2u 

             Engels                3u 

             Frans                3u 

             Nederlands                4u 

             wiskunde       4u 

             muziek                1u 

             techniek                                                                    2u 

             natuurwetenschappen                                           1u 

             aardrijkskunde                                                         1u              
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LATIJN  

+ 5u Latijn  

moderne talen en wetenschappen 

+ 2u talen  

+ 3u wetenschappen 

economie en organisatie 

+ 5u economie en organisatie 

+ 

Algemeen  25u Optie 5u  

differentiatie 2u 

+ 1u Nederlands 

+ 1u wiskunde 

remediëring, uitbreiding, verdieping 
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Welke keuze maak je in het 2de 
jaar van het secundair ?   
OPTIE LATIJN… 

Wie deze basisoptie kiest, volgde in het eerste jaar de optie Latijn. In 5 

lesuren per week bouw je verder op de kennis van het vorige jaar. Het vak 

Latijn komt ten volle tot ontwikkeling. Door de studie van Latijn verwerf je 

inzicht in taal en letterkunde, kunst en cultuur, maatschappij en 

mentaliteit van de antieke beschaving. Je verhoogt je algemene 

taalvaardigheid, vormt je historisch bewustzijn en oefent je kritisch 

denken. Je bent iemand die graag (vreemde) talen en culturen bestudeert. 

Je durft kritisch te denken en historische opvattingen in vraag te stellen.  

OPTIE moderne talen en wetenschappen 

Je krijgt twee lesuren moderne talen waarin je communicatief vaardiger 

wordt in Nederlands, Frans en Engels. Je onderzoekt verbanden tussen 

de talen, taalvariëteiten en taaluitingen. Je leert te genieten van alle 

facetten van talen en gaat er creatief mee aan de slag.  

In de drie lesuren wetenschappen leer je via onderzoekende vragen 

wetenschappelijk-technische verschijnselen kennen. Via onderzoeken en 

experimenten leer je de onderdelen van het vak natuurwetenschappen 

beter kennen. Je bouwt een brede algemene kennis op over 

onderwerpen uit de wereld van biologie, chemie en fysica. Je kan met 

een kritische houding naar verschijnselen uit het dagelijks leven kijken en 

staat open voor verwondering.  

OPTIE economie en organisatie… 

In deze vijf lesuren maak je de verbinding tussen je eigen leefwereld en 

de sociaal - economische leefomgeving. Je ervaart en onderzoekt 

economische fenomenen vanuit het standpunt van de consument, de 

ondernemingen en de overheid. Belangrijk hierbij is dat je dagelijks de 

actualiteit volgt. Omdat er in de economie veel met cijfers en gegevens 

gewerkt wordt, leer je ook goed met de computer werken.  
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Welke studierichtingen bieden wij aan? 
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Welke studierichtingen in de 2de en 3de 
graad? 

 

 

  

 

 

 

Latijn  
Ook in de tweede en derde graad bieden wij Latijn aan. Je breidt je 

kennis van de Latijnse taal verder uit en je maakt kennis met 

authentieke teksten en de grote schrijvers en denkers van de klassieke 

oudheid . Caesars oorlog tegen de Galliërs, de uitbarsting van de 

Vesuvius, Aeneas die uit Troje vlucht om een nieuw rijk te stichten, 

keizer Nero en de brand van Rome, Romeins recht en filosofie… het 

passeert allemaal de revue. In de tweede graad krijg je bovendien een 

stevige basis moderne talen, wetenschappen en wiskunde. In de 3de 

graad kan je Latijn combineren met wiskunde, wetenschappen en 

moderne talen.  

 

Economische 
wetenschappen 
 Overal in onze maatschappij komen we economie tegen. Denk maar 

aan werkloosheid, prijsstijgingen, lonen, inflatie… Bij je keuze voor 

economie ontdek je alle details van onze economische wereld. Verder is 

het nauw volgen van de actualiteit een must. Je bent geboeid door 

abstract denken binnen economische wetenschappen en wiskunde. Je 

krijgt 5 uur wiskunde per week. In de laatste graad kan je economie 

combineren met wiskunde of moderne talen.   
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wetenschappen  
In deze studierichting ligt de klemtoon op de mens en samenleving. Je 

neemt een kijkje in het leven van onze maatschappij  en je bestudeert 

verschillende culturen. De richtingsvakken bij humane 

wetenschappen zijn gedragswetenschappen en 

cultuurwetenschappen.  

 

Natuurwetenschappen 
In de richting natuurwetenschappen leer en bestudeer je aspecten van 

levende en niet – levende materie aan de hand van wetenschappelijke 

onderzoekscompetenties. Hoe onderzoek ik bepaalde zaken? Hoe begin ik 

daar aan... Kies deze richting en ontdek alle antwoorden op deze vragen. 

Zelfstandig informatie kritisch bekijken, structureren en verwerken staan 

centraal. In het derde middelbaar wordt natuurwetenschappen opgesplitst 

in biologie, chemie en fysica. Van elk vak krijg je 2u per week. Dit is een 

uurtje extra ten opzichte van de andere richtingen. In de 

wetenschapsrichting krijg je 5u wiskunde per week.    

In de laatste graad kan je ook bij wetenschappen je keuze verder uitdiepen. 

Je kan kiezen uit: wetenschappen - wiskunde of moderne talen - 

wetenschappen.  

Humane 
wetenschappen  
In deze studierichting ligt de klemtoon op  mens en samenleving. 

Je neemt een kijkje in het leven van onze maatschappij  en je 

bestudeert verschillende culturen. Andere belangrijke thema’s 

binnen deze richting zijn: persoonlijke ontwikkeling, gezin, familie 

en media. Je leert relaties leggen vanuit psychologisch, 

pedagogisch, sociologisch, kunstwetenschappelijk en filosofisch 

standpunt. Verder ga je ook allerlei zaken in de praktijk 

ontdekken. Denk maar aan een bezoek aan een kleuterschool, 

een bezoek aan het parlement…  In deze richting heb je 4 uur 

wiskunde per week.  
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Moderne talen  
Wie voor deze richting kiest heeft een brede talige en 

culturele interesse. Je bent nieuwsgierig over hoe een 

taal als systeem werkt. Je wil je verdiepen in je 

communicatievaardigheden in het Engels, Frans en 

Nederlands. Duits wordt in deze richting als nieuwe 

vreemde taal aangeleerd. Je leest graag en staat open 

voor allerlei vormen van literatuur. In deze richting heb 

je 4 uur wiskunde per week.  

Deze richting bereidt je goed voor op de richting 

moderne talen – wetenschappen. 

 

 

Bedrijfsweten-
schappen 
Bedrijfswetenschappen is een domeingebonden 

doorstroomrichting. Het is een theoretische en abstracte 

richting die voorbereidt op universitaire studies binnen 

het gekozen domein. Ook blijven een hele reeks 

richtingen op de hogeschool mogelijk.  

Deze richting is ideaal voor jou als je vanuit concrete 

contexten je inzicht in economie verder wil ontwikkelen. 

Je krijgt hetzelfde programma economie als in de richting 

economische wetenschappen. Dit wel gespreid over 6 in 

plaats van 4 lesuren in de week. Daarnaast heb je 4 uur 

wiskunde met een verdiepend leerplan. We voorzien een 

extra uur wiskunde om de doelstellingen te bereiken. Het 

pakket wetenschappen bevat de basis van de 

economische wetenschappen. De leerstof talen en 

algemene vakken is iets beperkter dan in de 

domeinoverschrijdende richtingen. Na de tweede graad 

is de meest logische vervolgopleiding in de derde graad 

bedrijfswetenschappen. Mits het verwerken van een 

instappakket voor de taalvakken, kan een overstap naar 

economie – moderne talen overwogen worden.  
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Taal en 
communicatie-
wetenschappen 
Taal en communicatiewetenschappen is een 

domeingebonden doorstroomrichting. Het is een 

theoretische en abstracte richting die voorbereidt op 

universitaire studies binnen het gekozen domein. Ook 

blijven een hele reeks richtingen op de hogeschool 

mogelijk.  

Deze richting is ideaal voor jou als je houdt van sociale 

contacten, wanneer je leergiering en ICT-minded bent.  

Je wil graag de planning en uitvoering van (kleinschalige) 

communicatieprojecten leren ondersteunen. 

Deze richting combineert een brede algemene vorming 

met een uitgebreid pakket moderne talen en 

communicatiewetenschappen. Je verdiept je 

communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en 

het Nederlands.  De richting daagt je ook uit op het vlak 

van verdieping in taaltechnologie en taalkunde.  
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Inschrijven voor het eerste jaar  

• meld je via www.inschrijveninbrussel.be aan tussen 27/03/2023 

en 21/04/2023 

• je ontvangt op 15/05/2023 een toewijzingsbericht via e-mail 

• inschrijven kan na afspraak op school tussen 16/05/2023 en 

12/06/2023 

• vanaf 16/05/2023 starten de vrije inschrijvingen. Je neemt dan 

contact op met de school via 02/523 15 20 of 

inschrijvingen@sni.be 

Inschrijven voor het tweede tot en met het zesde jaar? 

• Kinderen van Nederlandstalige ouders krijgen voorrang tussen 

30/05/2023 en 05/06/2023 

• alle inschrijvingen starten op 30/05/2023  

• neem voor het tweede jaar contact op via 

katleen.vanwayenberge@sni.be 

• neem voor het derde tot en met het zesde jaar contact op via 

sylvie.ringoet@sni.be 

 

 

http://www.inschrijveninbrussel.be/
mailto:katleen.vanwayenberge@sni.be
mailto:sylvie.ringoet@sni.be
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Nog vragen? 

• bezoek onze website www.sni.be 

 

• bezoek onze facebookpagina ‘sni sint-niklaasinstituut anderlecht’ 

https://www.facebook.com/SNIAnderlechtASO 

 

• stuur je vraag naar inschrijvingen@sni.be 

 

• neem telefonisch contact op via 02/523 15 20 

 

 


