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TWEEDE GRAAD

Beeldende en
Architecturale Vorming
INTAKEGESPREK
Je bent reeds ingeschreven of heel sterk geïnteresseerd in de richting Beeldende
en Architecturale Vorming van het 3de of het 4de jaar. Misschien is het iets voor
jou. Je weet alleen niet precies wat je ervan moet verwachten en wat er eigenlijk
van jou wordt verwacht.
We raden je daarom sterk aan om naar één van de intakegesprekken te komen.
We hebben dan met elke leerling een individueel gesprek op basis van je motivatie.
We vertellen je over de gang van zaken in de richting en je krijgt alle tijd om vragen
te stellen. Je wordt verzocht eigen werk mee te brengen zodat er daarover met
de leraren van gedachten gewisseld kan worden. Ook ouders zijn daarbij welkom.
Het is heel belangrijk een richting te kiezen die bij je past. Informeer je
en denk goed na om problemen en teleurstellingen te voorkomen.
DE INTAKEGESPREKKEN VINDEN PLAATS OP:
- vrijdag 28 juni om 11.00 u.
- vrijdag 30 augustus om 11.00 u.
in lok. 315 van het H. Pius X-instituut, VIIde-Olympiadelaan 25, 2020 Antwerpen.
Je brengt je rapport van vorig schooljaar en eigen werk mee (plastische opvoeding,
tekenschool, vrije tijd) dat als leidraad voor het gesprek zal dienen.
Succes!

Het lerarenteam Beeldende en Architecturale Vorming
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TWEEDE GRAAD

Economie
INTAKEGESPREK
Je bent reeds ingeschreven of heel sterk geïnteresseerd in de richting Economie
van het 3de of het 4de jaar. Misschien is het echt iets voor jou. Je weet alleen niet
precies wat je ervan moet verwachten en wat er eigenlijk van jou wordt verwacht.
We raden je daarom heel sterk aan om naar het intakegesprek te komen.
We hebben dan met elke leerling een individueel gesprek. We vertellen je
over de gang van zaken in de richting en je krijgt alle tijd om vragen te stellen.
Ook je ouders zijn daarbij welkom. Het motivatiegesprek wordt gevoerd op basis
van het rapport van het schooljaar 2018-2019. Wij vragen dan ook om het rapport
zeker mee te brengen.
Het is voor jou heel belangrijk een richting te kiezen die bij je past. Informeer je
en denk goed na om problemen en teleurstellingen achteraf te voorkomen.
HET INTAKEGESPREK VINDT PLAATS OP:
- vrijdag 30 augustus van 9.00 u. tot 13.00 u.
in de lokalen van het H. Pius X-instituut, VIIde- Olympiadelaan 25, 2020 Antwerpen.
Er hoeft daarvoor geen afspraak gemaakt te worden.
Veel succes!

Het lerarenteam Economie
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TWEEDE GRAAD

Handel
INTAKEGESPREK
Je bent reeds ingeschreven of heel sterk geïnteresseerd in de richting Handel
van het 3de of het 4de jaar. Misschien is het iets voor jou. Je weet alleen niet
precies wat je ervan moet verwachten en wat er eigenlijk van jou wordt verwacht.
Je loopt nog met een heel pak vragen rond.
Daarom raden we je met aandrang aan om naar het intakegesprek te komen.
We hebben dan met jou een individueel gesprek en peilen naar je motivatie
en kennis van talen. We vertellen je over de gang van zaken in de richting
en je krijgt alle tijd om vragen te stellen.
Het is heel belangrijk een richting te kiezen die bij je past. Informeer je en denk
goed na om problemen en teleurstellingen te voorkomen. Wij verzoeken je
om je rapport van het schooljaar 2018-2019 en schrijfgerei mee te brengen.
Je ouders worden verwacht ook aanwezig te zijn, zij krijgen immers
een uitgebreid verslag van de intake.
DE INTAKEGESPREKKEN VINDEN PLAATS OP:
- dinsdag 2 juli van 10.00 u. tot 13.00 u.
- woensdag 28 augustus van 10.00 u. tot 13.00 u.
in de lokalen van het H. Pius X-instituut, VIIde- Olympiadelaan 25, 2020 Antwerpen.
Veel succes!

Het lerarenteam Handel
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TWEEDE GRAAD

Moderealisatie
en Modepresentatie
INTAKEGESPREK
Je bent reeds ingeschreven of heel sterk geïnteresseerd in de richting Moderealisatie
en -presentatie van het 3de of het 4de of het 5de jaar. Misschien is het iets voor jou.
Je weet alleen niet precies wat je ervan moet verwachten en wat er eigenlijk
van jou wordt verwacht.
We raden je daarom sterk aan om naar één van de intakegesprekken te komen.
We hebben dan met jou een individueel gesprek op basis van je motivatie voor
de richting.
We vertellen je over de gang van zaken en je krijgt alle tijd om vragen te stellen.
Het motivatiegesprek wordt gevoerd op basis van het rapport van het schooljaar
2018-2019. Wij vragen dan ook om het rapport zeker mee te brengen
en eventueel enkele werkstukken. Papierschaar en lijmstift breng je mee
om een kleine opdracht uit te voeren. Je ouders zijn daarbij ook welkom.
Het is heel belangrijk een richting te kiezen die bij je past. Informeer je
en denk goed na om problemen en teleurstellingen te voorkomen.
DE INTAKEGESPREKKEN VINDEN PLAATS OP:
- maandag 1 juli van 10.00 u. tot 12.00 u.
- woensdag 28 augustus van 10.00 u. tot 12.00 u.
in lok. 104 van het H. Pius X-instituut, VIIde-Olympiadelaan 25, 2020 Antwerpen.
Succes!

Het lerarenteam Moderealisatie en Modepresentatie
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TWEEDE GRAAD

Publiciteit en Etalage
ORIËNTATIEDAG
Je bent reeds ingeschreven of heel erg geïnteresseerd in de richting Publiciteit
en Etalage. Misschien is het iets voor jou. Je weet alleen niet precies wat je ervan
moet verwachten en wat er eigenlijk van jou wordt verwacht. We raden je daarom
sterk aan om naar één van de oriëntatiedagen te komen. Elke leerling krijgt op
dat moment een tekenopdracht en komt een afgewerkte opdracht presenteren.
We hebben achteraf met elke leerling een individueel gesprek. We vertellen je
over de gang van zaken in de richting en je krijgt alle tijd om vragen te stellen.
Ook je ouders zijn daarbij welkom. Het is heel belangrijk een richting te kiezen
die bij je past. Informeer je en denk goed na om problemen en teleurstellingen
te voorkomen.
DE ORIËNTATIEDAGEN VINDEN PLAATS OP:
- maandag 1 juli van 10.00 u. tot 12.00 u.
- woensdag 28 augustus van 10.00 u. tot 12.00 u.
in lok. 218 van het H. Pius X-instituut, VIIde-Olympiadelaan 25, 2020 Antwerpen.
Er hoeft daarvoor geen afspraak gemaakt te worden.
Leerlingen die zich hebben ingeschreven voor het 3de jaar Publiciteit en Etalage
brengen mee: eigen werk van vorige jaren, kleurpotloden, tekenpotlood, liniaal
van 30 cm, gom en slijper. De proef en het motivatiegesprek duren ongeveer 2 uur.
Leerlingen voor het 4de en 5de jaar Publiciteit vinden een opdracht als bijlage die
thuis gemaakt moet worden. Die wordt tijdens het intakegesprek gepresenteerd en
besproken. Zij brengen ook vroeger werk mee. Daarop volgt een motivatiegesprek.
Wij verzoeken je om je rapport van het schooljaar 2018-2019 mee te brengen.
Succes!

Het lerarenteam Publiciteit en Etalage
6

ORIËNTATIEPROEF
PRAKTIJK PUBLICITEIT
Ontwerp een logo voor een dierenwinkel.
Het logo bestaat uit: een illustratie van een gestileerd dier met de naam
van de winkel in een aangepast lettertype.
Plaats de beide elementen in een mooie compositie op een tekenblad
van A4-formaat. Werk uit in zwart/wit contrast met plakkaatverf of Chinese inkt.
BIJLAGE 1

Knip deze letters uit en kleef ze terug met de juiste spatiëring
op een ander tekenblad. Vergeet je smetlijn niet.
BIJLAGE 2

Deze tekst teken je netjes over in potlood. Let op de juiste vorm en verhoudingen.
KUNSTINITIATIE KIN
Zoek een afbeelding van een Ionische zuil.
Teken deze in potlood over op een tekenblad van A4-formaat en werk uit met
grijswaarden. Let op de juiste verhoudingen en vormen.
WAARNEMINGSTEKENEN WAT
Plaats een geopend luciferdoosje met de hoek naar je toegekeerd op de tafel,
zodat 2 vluchtpunt perspectief ontstaat. Teken met het juiste perspectief over
op een A4 formaat en werk uit met kleurpotloden. Teken alle details zoals:
logo, tekst en illustratie , zodat een fotografisch beeld ontstaat.
BEELDCREATIE RUIMTELIJK
Teken in potlood de ontvouwing van een kubus met als zijde 5 cm.
Vergeet de kleefstrookjes niet.
BEELDCREATIE KLEUR
Teken in potlood op een A4-tekenpapier een vierkant met als zijde 15 cm.
Verdeel het vlak willekeurig met lijnen. Gebogen en of rechte lijnen.
Kleur de vlakken in met stift of plakkaatverf.
Zorg voor een mooie kleurencompositie, gebruik enkel warme kleuren.
WAT NEEM JE MEE?
Eigen tekenwerk, je schetsboek, werken van PO / tekenvakken.
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BIJLAGE 1

Het is
fijn, een
leerling
van Pius
X te zijn!
8

BIJLAGE 2

Prettige
vakantie
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TWEEDE GRAAD

Techniek-Wetenschappen
INTAKEGESPREK
Je bent reeds ingeschreven of heel sterk geïnteresseerd in de richting TechniekWetenschappen van het 3de of het 4de jaar. Misschien is het iets voor jou.
Je weet alleen niet precies wat je ervan moet verwachten en wat er eigenlijk
van jou wordt verwacht.
We vragen je daarom heel uitdrukkelijk om naar één van beide intakegesprekken
(met oriënteringsproeven) te komen. De leerlingen worden om 9.00 u. op school
verwacht en leggen samen de oriënteringsproeven af. Voor leerlingen van het
3de jaar is dat enkel wiskunde en de basis van natuurkunde. De leerlingen voor de
andere jaren leggen ook voor chemie en biologie een test af.
Vanaf 12.00 u. starten de motivatiegesprekken met de ouders en de leerling
met de resultaten van de proeven en het rapport van het schooljaar 2018-2019
als vertrekpunt. Wij vragen dan ook om het rapport zeker mee naar school
te brengen. We vertellen je over de gang van zaken in de richting en je krijgt
alle tijd om vragen te stellen.
Het is voor jou heel belangrijk een richting te kiezen die bij je past. Informeer
je en denk goed na om problemen en teleurstellingen achteraf te voorkomen.
DE INTAKEGESPREKKEN VINDEN PLAATS OP:
- maandag 1 juli
- woensdag 28 augustus
in de lokalen van het H. Pius X-instituut, VIIde-Olympiadelaan 25, 2020 Antwerpen.
Veel succes!

Het lerarenteam Techniek-Wetenschappen
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TWEEDE EN DERDE GRAAD

Woordkunst-Drama
ORIËNTATIEDAG
Wie zich in de tweede of derde graad Woordkunst-Drama wil inschrijven,
moet deelnemen aan één van de oriëntatiedagen. Voor leerlingen die willen
instromen in de derde graad wordt op de oriëntatiedagen bovendien een bindende
toelatingsproef georganiseerd.
Op een oriëntatiedag krijg je een proefles toneel, muziek en dans. We vertellen
je over de gang van zaken in de richting en je krijgt alle tijd om vragen te stellen.
Aan het einde van de dag hebben we met elke leerling een individueel gesprekje.
Dat zal zijn rond 15.00 uur. Ook ouders zijn daarbij welkom. Breng indien mogelijk
je rapport mee.
Je bereidt je voor door de bijgesloten dialoog goed uit je hoofd te leren.
Je leert de rol van beide personages. Je kent dus de tekst van Romeo
en die van Benvolio uit Romeo en Julia van William Shakespeare.
Leerlingen die in 5wkd willen beginnen, moeten bovendien een positief advies
krijgen aan het einde van de oriëntatiedag. Zij leren de dialoog en ook
de monoloog uit De koopman van Venetië van Shakespeare uit het hoofd.
Voor wie wil instromen in 5wkd is voor muziek een voorkennis van notenleer
(niveau tweede jaar notenleer muziekacademie) gewenst. Hierop kan een uitzondering gemaakt worden bij een goed muzikaal aanvoelen en mits er bereidheid
is om muziekschool te gaan volgen. We verwachten van leerlingen die in de derde
graad instromen dat ze reeds een zekere creativiteit, zelfstandigheid, zelfdiscipline
en interesse voor taal en literatuur aan de dag kunnen leggen.
Zorg dat je zeker kledij en schoenen draagt waar je gemakkelijk mee kunt bewegen.
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DE ORIËNTATIEDAGEN VINDEN PLAATS OP:
- maandag 24 juni 2019
- maandag 1 juli 2019
- vrijdag 30 augustus 2019
telkens van 9.30 u. tot ca. 16.00 u. in het H. Pius X-instituut
VIIde-Olympiadelaan 25, 2020 Antwerpen.
Op voorhand inschrijven voor een oriëntatiedag is niet nodig.
Voor leerlingen die na 1 september willen beginnen,
gelden dezelfde voorwaarden. Ook zij moeten een proef afleggen.
Succes en veel plezier!

Het lerarenteam Woordkunst-Drama
De dialoog uit Romeo en Julia van William Shakespeare en de monoloog
uit De koopman van Venetië van Shakespeare vind je op de volgende pagina’s.
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UIT: ROMEO EN JULIA - WILLIAM SHAKESPEARE
ROMEO
Goeiemiddag, Benvolio.
BENVOLIO
Goeiemorgen, Romeo.
ROMEO
Goeiemorgen? Is de dag nog zo jong?
BENVOLIO
Natuurlijk, kijk!
ROMEO
Ah! Droeve uren duren zo afschuwelijk lang.
Ik ben mezelf kwijt, Benvolio.
Ik ben niet hier.
Ik ben niet ginder.
Ik weet niet waar ik ben.
Waar in dit smachtend lijf zit Romeo? Alles is zo zwaar.
BENVOLIO
Wat is het dan dat je zo zwaar maakt?
ROMEO
‘t Is de liefde, Benvolio.
BENVOLIO
Vriend!
ROMEO
De liefde, verdomme.
De liefde, de liefde, de liefde. Ze laat mij staan.
Wat een venijn, die liefde die ik bemin en veracht.
‘t Is waanzin, vriend.
Een bitter gif en toch zo zoet. Ze maakt me vol en leeg.
Wie ben ik?
Ik ben Romeo Montecchi. Wat betekent dat, die naam?
Romeo Montecchi, Romeo Montecchi, Romeo Montecchi.
Hoe meer ik het zeg, hoe zinlozer het klinkt.
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BENVOLIO
Romeo, vriend,
ik wou dat ik je verdriet weg kon snijden, het in tweeën splitsen,
dat ik de helft kon nemen om jouw pijn te verlichten.
Maar zeg eens eerlijk, Romeo, houdt ge echt van haar?
Of zijt ge verliefd op de liefde zelf?
ROMEO
Weet ik veel, Benvolio,
al wat ik weet, is dat het verdomme zwaar weegt.
BENVOLIO
Man, doe normaal! Spreek normaal!
ROMEO
Ze wijst mij ijskoud af.
BENVOLIO
Wie is het?
ROMEO
Rosalien is haar naam.
BENVOLIO
Vergeet haar. Denk niet meer aan haar.
ROMEO
Als ik probeer niet aan haar te denken, denk ik nog meer aan haar.
Ik kan niet niet aan haar denken.
BENVOLIO
Vanavond is er een feest bij de Capuletti’s.
Daar zal uw schone Rosalien zijn,
maar ook een heleboel andere mooie vrouwen. Gebruik je ogen, Romeo,
kijk naar andere schoonheid,
en in een kraai verandert dan uw zwaan.
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UIT: DE KOOPMAN VAN VENETIË - WILLIAM SHAKESPEARE
SHYLOCK
(tegen Antonio)
Signor Antonio, vaak en steeds opnieuw
hebt u mij uitgelachen, en public,
om mijn geld en om mijn handelswijze.
U scheldt mij uit voor walgelijke hond
en rochelt op mijn mooie overjas.
En nu, wat blijkt? Opeens hebt u mij nodig!
Wat gebeurt? U komt bij mij en zegt:
“Shylock, we willen centen.” Dat zegt u!
U, die uw fluimen net nog in mijn baard joeg
en die mij schopte zoals je een vreemde hond
de deur uit trapt. “Shylock, we willen centen.”
Wat kan ik daarop zeggen? Moet ik zeggen:
“Mijnheer, woensdag hebt u mij bespuugd,
iets later hebt u mij getrapt en gisteren
sprak u mij aan met ‘hond’. Als dank voor zoveel
hoffelijkheid krijgt u vandaag mijn centen”?
(tegen Salerio)
Hij heeft mij vernederd, een half miljoen gekost,
hij lachte om mijn verlies en spotte met mijn winst,
hij heeft mijn volk beledigd, mijn vijand opgestookt.
Waarom? Met welke reden?
Ik ben een Jood. Heeft een Jood geen ogen?
Heeft een Jood geen handen, benen, armen,
verlangens, passies? Gevoed door hetzelfde voedsel,
verwarmd en verkild door dezelfde winter en zomer.
Als je ons prikt, bloeden wij dan niet?
Als je ons vergiftigt, sterven wij dan niet?
Als je ons onrecht doet, zouden wij ons dan niet wreken?
Als wij gelijk zijn in al die dingen, waarom dan niet in dit?
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TWEEDE GRAAD

Richtingen met
het vak Duits
BIJWERKLESSEN DUITS
Je hebt gekozen voor een studierichting in het vierde jaar waarin Duits aangeboden
wordt. Dit betekent dat je een kleine achterstand hebt voor dit vak. Daarom voorziet
onze school bijwerklessen. Het is de bedoeling dat je je achterstand door deze
extra lessen en door zelfstudie inhaalt om zo je kansen op slagen te vergroten.
De bijwerklessen vinden plaats tijdens de middagpauze van 12.15 u. tot 13.00 u.
en dit minimum één keer per week van midden september tot midden december.
Dit betekent dat je tegen de kerstproeven hetzelfde niveau als de andere leerlingen
bereikt moet hebben. De verantwoordelijke leerkracht zal in de eerste weken
van september contact met je opnemen en je alle praktische informatie meedelen.
Je koopt wel hetzelfde leerboek als je medeleerlingen via de boekenlijst
van de school.
Deze lessen worden naast de gewone lestijden georganiseerd en vragen van
jou een gepaste inzet. Op regelmatige tijdstippen zal de nieuwe leerstof dan ook
getoetst worden. De behaalde punten bepalen in grote mate mee de rapportcijfers
‘dagelijks werk’ voor het vak Duits.
Contactpersoon: mevr. Beatrice Knops: beatrice.knops@piustien.net I 015 556 450.
Vermeld je volledige naam, het telefoonnummer van je ouders en van jezelf,
uit welke school en studierichting je komt en in welke klas je nu zit.
We wensen je een enthousiaste start in het nieuwe schooljaar
en in de nieuwe studierichting!

Het lerarenteam Duits
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DERDE GRAAD

Architecturale Vorming
INTAKEGESPREK
Dit gesprek is voor leerlingen die voor het eerst inschrijven in de richting
Architecturale Vorming op onze school.
De leerlingen voeren een kleine opdracht uit die de aanleiding vormt voor
een intakegesprek. Het is geen toelatingsproef. In het gesprek zal enerzijds
gepeild worden naar de artistieke mogelijkheden en verwachtingen van
de leerling. Anderzijds biedt het de leraren de kans om correcte informatie
te verstrekken over de invulling van de studierichting op onze school.
Het gesprek helpt ons (leraar & leerling) om in te schatten of de studiekeuze
voldoende garanties biedt op een succesvolle afloop.
DE INTAKEGESPREKKEN VINDEN PLAATS OP:
- maandag 1 juli om 14.00 u.
- vrijdag 30 augustus om 14.00 u.
in lok. 201 van onze vestiging in de Abdijstraat 128.
Contactpersoon: dhr. Gert Renders, leraar Architecturale Vorming.
Gelieve steeds eerst telefonisch contact op te nemen met dhr. Renders
op het telefoonnummer: 0476 83 09 83 (of via mail: gertrenders@gmail.com).
Je brengt je rapport van vorig schooljaar en eigen werk mee
(tekeningen, schetsen of andere sporen van artistieke interesse of vorming).
Veel succes!

Het lerarenteam Architecturale Vorming
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DERDE GRAAD

Beeldende Vorming
INTAKEGESPREK
Dit gesprek is voor leerlingen die voor het eerst inschrijven in de richting
Beeldende Vorming op onze school.
Het is een intakegesprek, geen toelatingsproef. In het gesprek zal enerzijds
gepeild worden naar de artistieke mogelijkheden en verwachtingen van de leerling.
Anderzijds biedt het de leraren de kans om correcte informatie te verstrekken
over de invulling van de studierichting op onze school.
Het gesprek helpt ons (leraar & leerling) om in te schatten of de studiekeuze
voldoende garanties biedt op een succesvolle afloop.
DE INTAKEGESPREKKEN VINDEN PLAATS OP:
- vrijdag 28 juni om 13.00 u.
- vrijdag 30 augustus om 11.00 u.
in lok. 306 van onze vestiging in de Abdijstraat 128.
Contactpersoon: dhr. Daan De Decker, leraar Beeldende Vorming.
Gelieve steeds eerst telefonisch contact op te nemen met dhr. De Decker
op het telefoonnummer: 0476 49 13 70.
Je brengt je rapport van vorig schooljaar en eigen werk mee
(tekeningen, schetsen of andere sporen van artistieke interesse of vorming).
Veel succes!

Het lerarenteam Beeldende Vorming
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DERDE GRAAD

Economie
ZELFSTUDIE ECONOMIE / BIJLESSEN BOEKHOUDEN
Jullie hebben voor de studierichting Economie gekozen.
In het vakgebied economie in de derde graad willen we je op een actieve manier
leren nadenken over de economische gebeurtenissen die je elke dag waarneemt.
De betekenis die jij eraan geeft, zal je gaan vergelijken met de betekenis die anderen
eraan geven en met de economische theorie. De nadruk ligt op actieve werkvormen
waarbij je het eigen leerproces in handen neemt door middel van kleine en grote
onderzoeksopdrachten.
Het vak economie in de derde graad bestaat uit twee verschillende vakken
wat betekent dat je twee vakken in te halen hebt:
bedrijfseconomie en algemene economie.
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1 Bedrijfseconomie
Voor het deel bedrijfseconomie is het belangrijk dat je een basis van boekhouden
kent. Onze school voorziet hiervoor verplichte bijlessen bedrijfseconomie.
Deze worden gegeven door mevrouw Anja Faber, lerares bedrijfseconomie.
Deze bijlessen worden naast de gewone lestijden georganiseerd en vragen
je volledige inzet. Na dubbele afwezigheid worden de bijlessen niet meer
aangeboden. De opgelopen achterstand is dan immers te groot.
Op regelmatige tijdstippen zal de nieuwe leerstof dan ook getoetst worden.
De behaalde punten worden doorgegeven door mevrouw Faber aan mevrouw
Vael en horen bij het totaal van dagelijks werk.
DE BIJLESSEN VINDEN PLAATS OP:
de eerste 6 á 7 zaterdagen van het nieuwe schooljaar van 9.00 u. tot 12.00 u.
in lok. 104 van onze vestiging in de Abdijstraat 128.
De eerste sessie is gepland op zaterdag 7 september.
Om de bijlessen aandachtig en met succes te kunnen volgen werken we
met het leerboek “Fundamenten van boekhouden” van uitgeverij De Boeck. Dit
studiemateriaal wordt door de school geleverd en verrekend via de schoolrekening.
HIER IS ALVAST EEN EERSTE OPDRACHT VOOR DE LEERLING:
Stuur vandaag nog een mailtje naar: anja.faber@piustien.net.
Vermeld je volledige naam, het telefoonnummer van je ouders en van jezelf,
uit welke school en studierichting je komt en in welke klas je nu zit.
Op die manier heeft mevrouw Faber ineens je mailgegevens,
dat maakt de communicatie iets makkelijker. Hou je mail dus in de gaten
zodat mevrouw Faber b.v. kan verwittigen i.v.m. aanpassingen of veranderingen.
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2 Algemene economie
Als je in de tweede graad economie volgde, ken je bij aanvang voldoende
begrippen om de maatschappij vanuit een economisch standpunt te beschrijven
en te verklaren. Maar ook de leerlingen die nog geen economie studeerden in
de tweede graad, kunnen, mits het nodige inhalen, in de economierichting terecht.
Er wordt bij aanvang van de derde graad van je verwacht dat je:
- het begrip toegevoegde waarde kent;
- het begrip BBP kent;
- weet hoe een vraag- en aanbodcurve tot stand komt;
- de beweging van en verschuiving op de vraag- en aanbodcurve kunt illustreren;
- ontstaan en rol van de marktprijs bij ruiltransacties kan beschrijven;
- het begrip conjunctuur en de conjunctuurfasen kan toelichten;
- weet wat economische groei is,
hoe economische groei tot stand komt en wordt gemeten;
- weet hoe de overheid de economische groei bevordert;
- het belang van internationale handel kan motiveren;
- weet wat positieve en negatieve externe effecten zijn;
- inzicht hebt in opbrengsten, kostensoorten en winst (verlies)
(zie break-even analyse);
- de optimale productiegrootte van een onderneming kan bepalen;
- de basis van dubbel boekhouden kent ( van beginbalans tot eindbalans);
- ratio’s kan interpreteren, de financiële prestaties van een onderneming kan meten.
Je raadpleegt hiervoor tijdens de vakantie de handboeken:
Economie Direct 3 en 4 van uitgeverij Van In.
De theorie staat samengevat in ‘To the point’.
De kernbegrippen staan daarin vetgedrukt.
In de 3e graad gebruiken we Economix van uitgevrij Pelckmans,
maar de nieuwe leerlingen kunnen zich uiteraard op het handboek
Economie Direct 3 en 4 baseren om hun basiskennis bij te schaven.
In september zal de leerkracht economie met jou een afspraak maken
om na te gaan hoe ver je staat.
Van harte welkom in 5 Economie!

Het lerarenteam Economie
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Handel
Boekhouden-Informatica
BIJLESSEN BEDRIJFSECONOMIE
Uw zoon of dochter heeft voor de studierichting Handel of Boekhouden-Informatica
gekozen. Onze school voorziet voor alle leerlingen die nieuw zijn in die richtingen
verplichte bijlessen bedrijfseconomie. Zo stellen we de leerlingen in de gelegenheid
hun achterstand op te halen en hun kans op slagen te vergroten.
Deze bijlessen worden naast de gewone lestijden georganiseerd en vragen
de volledige inzet van de leerling. Na dubbele afwezigheid worden de bijlessen
niet meer aangeboden. De opgelopen achterstand is dan immers te groot.
Op regelmatige tijdstippen zal de nieuwe leerstof dan ook getoetst worden.
De behaalde punten beïnvloeden in grote mate het eindresultaat voor het vak
bedrijfseconomie.
DE INHAALLESSEN VINDEN PLAATS OP:
de eerste 6 á 7 zaterdagen van het nieuwe schooljaar van 9.00 u. tot 12.00 u.
in lok. 104 van onze vestiging in de Abdijstraat 128.
De eerste sessie is gepland op zaterdag 7 september.
Om de inhaallessen aandachtig en met succes te kunnen volgen werken we
met het leerboek “Fundamenten van boekhouden” van uitgeverij De Boeck. Dit
studiemateriaal wordt door de school geleverd en verrekend via de schoolrekening.

22

EEN EERSTE OPDRACHT VOOR DE LEERLING:
Stuur vandaag nog een mailtje naar: anja.faber@piustien.net.
Vermeld je volledige naam, het telefoonnummer van je ouders en van jezelf,
uit welke school en studierichting je komt en in welke klas je nu zit.
Op die manier heeft mevrouw Faber ineens je mailgegevens,
dat maakt de communicatie iets makkelijker. Hou je mail dus in de gaten
zodat mevrouw Faber b.v. kan verwittigen i.v.m. aanpassingen of veranderingen.
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Publiciteitsgrafiek
ORIËNTATIEPROEF / INTAKEGESPREK

OPDRACHT 1: PUBLICITEIT

Maak een advertentie in formaat A4 voor het jeansmerk G-STAR.
De titel is: ‘als gegoten’. Die titel mag je thuis afprinten (in een bestaand lettertype)
en op je blad kleven.
De techniek is vrij, liefst met foto’s en kopie, (kleur)potlood gebruiken mag ook.
Maak er een vrolijk geheel van.
Afgeven op zwaar papier (200 gr), niet op kopieerpapier!
OPDRACHT 2: WAARNEMING

Maak drie potloodtekeningen van je handen in telkens een andere houding.
Maak de tekeningen met een B- of B2-potlood op papier van ongeveer 200 gram.
Maak drie schetsen van luciferdoosjes, telksens in verschillende posities.
Minstens twee moet je tekenen met de hoekzijde de rib, naar jou gericht,
zodat er een duidelijk tweepuntsperspectief zichtbaar is. Gebruik hier ook een Bpotlood om ook schaduwen mooi af te werken zodat een fotografisch beeld ontstaat.
DE VOORBEREIDING VAN DEZE PROEF GEBEURT THUIS.
DE INTAKEGESPREKKEN VINDEN PLAATS OP:
- maandag 1 juli om 10.00 u.
- woensdag 28 augustus om 10.00 u.
in lok. 218 van het H. Pius X-instituut, VIIde-Olympiadelaan 25, 2020 Antwerpen.
Je brengt deze opdrachten en zoveel mogelijk eigen werk mee.
Veel succes!

Het lerarenteam Publiciteitsgrafiek
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Techniek-Wetenschappen
INTAKEGESPREK
Je bent reeds ingeschreven of heel sterk geïnteresseerd in de richting TechniekWetenschappen van het 5de jaar. Misschien is het iets voor jou. Je weet alleen niet
precies wat je ervan moet verwachten en wat er eigenlijk van jou wordt verwacht.
Daarom verplicht onze school alle leerlingen die nieuw zijn in deze richting
naar één van beide intakegesprekken te komen. De leerlingen worden om 9.00 u.
op school verwacht en leggen samen de oriënteringsproeven (wiskunde, chemie
en fysica) af. Vanaf 12.00 u. starten de motivatiegesprekken met de ouders
en de leerling met de resultaten van de proeven en het rapport van het schooljaar
2018- 2019 als vertrekpunt. Deze test is niet bindend maar wel oriënterend
bedoeld. Tijdens het gesprek vertellen we je over de gang van zaken in de richting
en je krijgt alle tijd om vragen te stellen. Wij durven vragen om het rapport dan
ook zeker mee te brengen.
Het is voor jou heel belangrijk een richting te kiezen die bij je past. Informeer je
en denk goed na om problemen en teleurstellingen achteraf te voorkomen.
DE INTAKEGESPREKKEN VINDEN PLAATS OP:
- maandag 1 juli
- woensdag 28 augustus
in de lokalen van het H. Pius X-instituut, VIIde-Olympiadelaan 25, 2020 Antwerpen.
Veel succes!

Het lerarenteam Techniek-Wetenschappen
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Richtingen met
het vak Duits
BIJWERKLESSEN DUITS
Je hebt gekozen voor een studierichting in het vijfde jaar waarin Duits aangeboden
wordt. Dit betekent dat je een achterstand hebt voor dit vak. Daarom voorziet
onze school bijwerklessen. Het is de bedoeling dat je je achterstand door deze
extra lessen en door zelfstudie inhaalt om zo je kansen op slagen te vergroten.
De bijwerklessen vinden plaats tijdens de middagpauze van 12.15 u. tot 13.00 u.
en dit minimum één keer per week van midden september tot midden december.
Dit betekent dat je tegen de kerstproeven hetzelfde niveau als de andere leerlingen
bereikt moet hebben. De verantwoordelijke leerkracht zal in de eerste weken van
september contact met je opnemen en je alle praktische informatie meedelen.
Deze lessen worden naast de gewone lestijden georganiseerd en vragen van je een
gepaste inzet. Op regelmatige tijdstippen zal de nieuwe leerstof dan ook getoetst
worden. De behaalde punten bepalen in grote mate mee de rapportcijfers ‘dagelijks
werk’ voor het vak Duits.
We verwachten ook dat je bereid bent je kennis aan te scherpen door zelfstudie.
Je koopt daarvoor de instapcursus ‘Alles klar! Aktuell’ bij uitgeverij Van In.
https://school.vanin.be/sovl/sovl-du/vi594.html?product_type_code=289
Contactpersoon: mevr. Beatrice Knops: beatrice.knops@piustien.net I 015 556 450.
Vermeld je volledige naam, het telefoonnummer van je ouders en van jezelf,
uit welke school en studierichting je komt en in welke klas je nu zit.
We wensen je een enthousiaste start in het nieuwe schooljaar
en in de nieuwe studierichting!

Het lerarenteam Duits
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