Economie
Economie–optie wiskunde
Een studierichting voor jou?
Ben je geboeid door economie en heb je een gezonde interesse in de actualiteit en de maatschappij?
Dan is een studierichting met economie misschien wel iets voor jou.
Op onze school heb je de keuze uit de studierichting ‘economie’ waarbij de moderne talen een
belangrijk aantal uren van het lessenpakket in beslag nemen of de studierichting ‘economie-optie
wiskunde’ waarbij er extra aandacht wordt besteed aan wiskunde.
Kies je voor ‘economie’ dan heb je uiteraard een voorliefde voor moderne talen. Omdat talenkennis
vandaag de dag zo belangrijk is, biedt OLVI in het derde jaar extra een uur Frans aan en in het vierde
jaar een uur Engels. De aandacht gaat vooral naar het leren lezen, spreken en schrijven van deze
talen.
Kies je voor ‘economie–optie wiskunde’ dan vind je het niet erg om je gedurende vijf lesuren per week
extra goed in te zetten in de lessen wiskunde. Om te kunnen slagen in deze studierichting heb je voor
wiskunde niet alleen interesse maar toch ook enige aanleg nodig omdat je op korte tijd een pakket
nieuwe leerstof moet kunnen verwerken. De studie van de wiskunde in de studierichting economie
ontwikkelt je logisch denken en dit zal zeker van pas komen in het pakket economie.
Er wordt voor het vak economie geen specifieke voorkennis vereist, iedereen kan dus starten in deze
studierichting.

Wat mag je verwachten in het vak economie?
De lessen economie leren je kritisch na te denken over economische verschijnselen die je om je heen
opmerkt. Dat doe je op een zeer actieve manier: via allerlei opdrachten probeer je antwoorden te
vinden en bouw je geleidelijk aan zelf kennis op.
Je leert informatie lezen, interpreteren en verwerken. Tijdens groepswerken train je je sociale
vaardigheden en leer je probleemoplossend te denken. Geleidelijk aan gebruik je meer en meer het
internet om informatie te zoeken, te verzamelen, te verwerken en te presenteren. De vaardigheden
die je hierdoor verwerft, zullen je in je latere studie uitstekend van pas komen.

En na de 2de graad?
Na de 2de graad economie liggen de studierichtingen economie-moderne talen, moderne talenwetenschappen, boekhouden-informatica, handel en secretariaat-talen voor je open.
Na de 2de graad economie-optie wiskunde liggen de studierichtingen economie-wiskunde, economiemoderne talen, moderne talen-wetenschappen, wetenschappen-wiskunde, boekhouden-informatica,
handel en secretariaat-talen voor je open.
Andere overgangen zijn mogelijk, maar hiervoor contacteer je best de school.

