
Naar het eerste jaar op SAG!

Moderne talen en wetenschappen



Wij helpen je op weg ☺

WELKOM



Kenmerken van het keuzepakket

• wiskunde, wetenschappen en talen

• (sub)culturen op basis van taal

• vormen van fictie (boeken, verhalen, 
gedichten, toneel...)

• natuurwetenschappen en techniek

• communicatieve vaardigheden in Nederlands 
en vreemde talen



Keuzepakket in 1 Fixed-klassen

• 1 uur Nederlands
• 1 uur Frans
• 1 uur wiskunde (met inbegrip van wetenschappen)

• inhoudelijk:
• verbreden en verdiepen in de aangegeven vakken
• geen ‘nieuwe leerstof’, wel geziene leerstof toepassen in andere 

contexten (talen in actualiteit, cultuur, fictie en wiskunde in 
wetenschappelijke voorbeelden/vraagstukken, toepassingen)



Keuzepakket in 1 Explore-klassen

2 uren keuze
• 1 uur talen (Nederlands en moderne vreemde 

talen)
• 1 uur wiskunde (met inbegrip van 

wetenschappen)
• inhoudelijk:

• verbreden en verdiepen in de aangegeven 
vakken

• geen ‘nieuwe leerstof’, wel geziene leerstof 
toepassen in andere contexten (talen in 
actualiteit, cultuur, fictie en wiskunde in 
wetenschappelijke 
voorbeelden/vraagstukken, toepassingen)

Verkennende keuze
• +/- 7 à 8 weken – 2u/week 
• 2 uren in 1 blok

• inhoudelijk:
• voldoende uitdaging in talen 

enerzijds en 
wiskunde/wetenschappen 
anderzijds

• projectmatig werken



Wat na het eerste jaar?

tweede jaar A-stroom

basisoptie Moderne talen & 
wetenschappen



2A – Basisoptie Moderne

Talen en Wetenschappen

7



Inhoud van de basisoptie

• Interessegebieden talen en wetenschappen verkennen

• Talen op een andere manier:

Je wordt vaardiger in verschillende talen en je zoekt verbanden tussen 
talen, culturen, taalvariëteiten. Je leert van taal genieten, je beleeft de 
beeldende kracht van taal en je gaat er creatief mee aan de slag. 

•Wetenschappen

Je zet je eerste stappen in de verschillende wetenschappen (biologie, 
chemie en fysica) en je wordt vaardiger in onderzoekend leren. Je verwerft 
inzicht in wetenschappelijke principes en toepassingen in het dagelijks 
leven.



Kenmerken

1A
2 Moderne talen & 

wetenschappen

3 Moderne talen

(domeinoverschrijdende doorstroom)

3 Natuurwetenschappen

(domeinoverschrijdende doorstroom)

3 Technologische wetenschappen

(domeingebonden doorstroom)

3 Bouwwetenschappen

(domeingebonden doorstroom)

3 Biotechnische wetenschappen

(domeingebonden doorstroom)

Talen-/STEM-richtingen dubbele finaliteit

Moderne talen & wetenschappen



Tot slot – “we gaan er samen voor” ☺


