Instappakket naar 5 humane wetenschappen
Beste leerling
Fijn dat je geïnteresseerd bent in de richting humane wetenschappen! Wat ons betreft is de richting
natuurlijk een echte aanrader! Je zal er kennis maken met zeer uiteenlopende thema’s uit de
psychologie, sociologie, filosofie, communicatiewetenschappen, politiek, het recht, de
kunstwetenschappen enzovoort.
Omdat je al één of meerdere jaren gemist hebt, vragen we je om een instappakket te maken. We
doen dat omdat we je duidelijk willen maken wat de richting inhoudt zodat je weet waarvoor je kiest.
Daarnaast willen we je door de opdrachten en de vragen ook laten weten wat je gemist hebt en zo
krijgen wij ook een goed zicht op jouw motivatie en voeling met de richting.
Hoe gaat het in zijn werk?
Ga naar de volgende link: https://bit.ly/39WwmtE of gebruik de QRcode. Je komt dan terecht in een map waar alle nodige bestanden te
vinden zijn:
- De
bundel
met
de
theoretische
uitleg
voor
Sociologie/Psychologie
- De bundel met oefeningen voor Sociologie/Psychologie
- De teksten die je voor de oefeningen nodig hebt
- De bundel met theorie en opdrachten voor kunstbeschouwing.
Kies de juiste bundels voor het jaar waar jij naar toe wil komen. De oefeningenbundel download je en
vul je digitaal in. Als dit gebeurd is, stuur je hem via e-mail naar elk van ons terug als bijlage.
De opdrachten moeten afgewerkt worden tegen dinsdag 16 augustus. Reken erop dat je lang aan
dit pakket moet werken om het tijdig klaar te krijgen.
De leerkrachten van de humane wetenschappen verbeteren het pakket en zullen je daar eind
augustus feedback over geven. We geven je advies met betrekking tot je slaagkansen voor deze
richting en bespreken met je de punten waarop je moet letten wanneer je op 1 september in onze
richting begint. Op die manier is de kans dat je een richting kiest die je niet zal bevallen al een heel
stuk kleiner.
Als je nog vragen hebt over humane wetenschappen, mag je die sturen naar:
Peter.gaublomme@sint-jozefinstituut.be
Davy.jooken@sint-jozefinstituut.be
Mattias.vanrobays@sint-jozefinstituut.be
Hopelijk tot binnenkort!
De leerkrachten humane wetenschappen

