
ANNUNTIATA PLUS
Een ietsje meer. . .

Annuntiata Plus
Op onze school willen we aan elke leerling alle kansen bieden om zichzelf
te ontplooien en een succesvolle schoolloopbaan uit te bouwen. We willen
hierbij de brede ontwikkeling van alle leerlingen ondersteunen en inspelen op
hun talenten en noden. We vinden het belangrijk om de verantwoordelijkheid
en participatie van leerlingen actief te stimuleren, de diversiteit in de groep
maximaal te benutten en mogelijkheden aan te reiken voor samenwerkend
leren.

Zorg op maat

Op een warme school is het essentieel om elke dag opnieuw jezelf te kunnen
zijn. De klasleraar, de vakleraren en de opvoeders zijn er steeds voor de leer-
lingen. Na de lessen kan een goed gesprek veel betekenen. We bouwen zo
aan een hechte band met onze leerlingen.
De leerlingenbegeleiders bieden daarnaast socio-emotionele begeleiding op
maat van de leerling aan. Samen met externe partners, het CLB en het onder-
steuningsnetwerk voorzien ze specifieke zorg. Ook de ouders zijn een belang-
rijke partner in het opvolgen van leerlingen. In overleg met alle betrokkenen
zorgt de school voor de leerling, telkens met de totale en persoonlijke ont-
wikkeling van de leerling centraal.
Verbondenheid, daar streven we als school naar. Samen ben je immers sterker
dan alleen.

Taalondersteuning

Taal is in ons onderwijs hét instrument bij uitstek waarmee we leerlingen doen
leren. We streven naar begrijpelijke communicatie in alle lessen en dit binnen
een veilig klasklimaat, waar leerlingen al doende taal verwerven. Taalonder-
steuning bij moeilijkheden i.v.m. de schooltaalvaardigheid zorgt ervoor dat
leerlingen zich na verloop van tijd zekerder voelen in de Nederlandse taal en
vlotter de lessen kunnen volgen.

Up to date

Een school is de bakermat van de ontwikkeling van leerlingen. Vernieuwing is
dan ook niet meer weg te denken in het onderwijs. Onze school biedt nieuwe
gebouwencomplexen met modern ingerichte vaklokalen aan, die aangepast
zijn aan de noden van de modernisering. Leerlingen kunnen volop genieten
van hedendaagse technologieën, waardoor ze sterk voorbereid worden op de
steeds veranderende maatschappij.

Leerbegeleiding

Het ontwikkelen van een goede leerhouding en leermethode is een essen-
tiële vaardigheid. Als school willen we hier maximaal op inzetten. Naast de
vakleraar en klasleraar biedt de school ook extra leerbegeleiding aan voor
leerlingen die moeilijkheden ondervinden bij het leren. Heeft een leerling
moeite met plannen, een cursus aanpakken, een samenvatting maken, no-
tities nemen, een goede studiemethode vinden, regelmatig leren. . . dan kan,
na overleg met de klasleraar, beroep gedaan worden op leerbegeleiding. Er
wordt, samen met de leerbegeleider, nagegaan wat de noden van de leerling
zijn. Een individueel traject en begeleiding op maat helpen de leerling om
sterker te worden in het leren leren en zijn eigen leerproces in handen te ne-
men.
De dagelijkse avondstudie is een goede gelegenheid om in alle rust school-
werk in orde te brengen en te studeren. Op school bieden we ook ICT-studie
aan, waar de leerling in groep of zelfstandig kan werken aan ICT-opdrachten.
Leerlingen ervaren deze studiebegeleiding als een troef.

Begeleid samen leren

Iedere middagpauze kunnen leerlingen gebruik maken van ’Begeleid Samen
Leren’ (BSL). In een gemoedelijke sfeer kan er rustig gewerkt worden. On-
der begeleiding van een leraar kunnen de leerlingen studeren, taken maken,
werken aan een groepsopdracht, Smartschool raadplegen, een planning op-
stellen, cursussen in orde brengen en nog veel meer.
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Playtime

Iedere week kunnen leerlingen en leraren in ‘Playtime’ tussen de middag ge-
zelschapsspellen spelen. In een gezellige drukte worden de sociale vaardig-
heden versterkt.

Studieloopbaanbegeleiding

Bij een succesvolle schoolloopbaan hoort ook een goede oriëntering. Het is
belangrijk na te denken welke studierichting het best bij de leerling past. Via
een uitgebouwd oriënteringstraject worden capaciteiten, interesses en attitu-
des van de leerling in kaart gebracht om vervolgens een goede keuze te maken
naar een volgend schooljaar toe.

Beste ouder, beste jongere

Campus Annuntiata maakt deel uit van de Talent-is
scholen. Onze campus telt zowat 600 leerlingen en een
120 personeelsleden.

Sedert de modernisering van het secundair onderwijs
die startte op 1 september 2019 bieden wij op onze
school de vernieuwde eerste graad aan.

In de tweede graad kunnen leerlingen op onze campus
kiezen tussen 3 studiedomeinen: Economie en organi-
satie – Maatschappij en welzijn – STEM en dit in 3 finali-
teiten: Doorstroom – Doorstroom/Arbeidsmarktgericht
en Arbeidsmarktgericht.

Voor het vijfde, zesde en zevende jaar blijft de bestaande
TSO- en BSO-structuur met de 4 studiegebieden Che-
mie, Handel, Mode en Personenzorg behouden. Deze
4 studiegebieden zijn telkens volledig uitgebouwd en
resulteren in 18 studierichtingen en 5 specialisatiejaren.

Op onze school bieden wij warme leer- en opvoedings-
ondersteuning aan zodat onze leerlingen hun talenten
kunnen ontplooien en goede keuzes leren maken om
sterk en oprecht in het leven te staan.

Wij helpen u graag op weg om een goede keuze te ma-
ken.

Françoise Marvellie Hilde Van Compernolle
Adjunct-directeur Directeur

Welkom!
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Studieaanbod 2de graad
2022-2023

DOORSTROOMFINALITEIT (domeingebonden) D

De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting.
Er zijn drie finaliteiten: de doorstroomfinaliteit, de dubbele finaliteit en de arbeidsmarktgerichte finaliteit. Op onze school bieden wij deze drie finaliteiten zowel
voor het studiedomein Maatschappij en welzijn als voor het studiedomein Economie en organisatie aan. STEM wordt enkel aangeboden in de doorstroomfinaliteit.

Doorstroomfinaliteit (D) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs. Het zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen met
de bedoeling leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.

3|4 Maatschappij- en welzijnswetenschappen D

Ben je nieuwsgierig naar mens en samenleving, naar maatschappelijke pro-
blemen en vraagstukken in het algemeen?
Naast een brede algemene vorming komen in deze richting aan bod:

• een inleiding in filosofie;
• een verdieping in sociologie en psychologie.

Je wil alle aspecten van het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen en
dat alles vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en
welzijn.
In vergelijking met de richting Humane wetenschappen is er:

• meer tijd voor de leerstof sociologie en psychologie;
• meer actieve toepassing van filosofische vaardigheden.

Deze richting bereidt je voor op een derde graad Welzijnswetenschappen en
studies hoger onderwijs in professionele en academische bachelor gelinkt aan
menswetenschappen.

3|4 Bedrijfswetenschappen D

Ben je geïnteresseerd in economie, ondernemen, toegepaste informatica en
communicatie?
Naast een brede algemene vorming komen in deze richting aan bod:

• het keuzegedrag van de producent en de consument;
• marktwerking;
• internationale handel;
• boekhouden (accounting);
• toegepaste bedrijfswetenschappen;
• (vennootschaps)rechtaspecten van marketing.

Er gaat ook veel aandacht naar toegepaste informatica, vlotte communicatie
– zowel mondeling als schriftelijk – in de eigen taal als ook in vreemde talen
(Engels, Frans en Duits).
In vergelijking met de richting Economische wetenschappen is er:

• meer tijd voor de leerstof economie
• minder nadruk op wiskunde, taal en geschiedenis.

Deze richting bereidt je voor op een derde graad Bedrijfswetenschappen en
studies hoger onderwijs in professionele en academische bachelor gelinkt aan
economische wetenschappen of handelswetenschappen en bedrijfskunde.

3|4 Biotechnologische STEM wetenschappen D

Ben je sterk geïnteresseerd in biologie, chemie en de toepassingen binnen
natuur en milieu? Ben je geboeid door alles wat met voeding te maken heeft,
land- en tuinbouw, de medische sector, recyclage en zoveel meer?
Wil je je theoretische kennis toepassen in de praktijk via onderzoek en expe-
rimenten?
Naast een brede algemene vorming komen in deze richting aan bod:

• een groot blok wetenschappen: biologie, chemie en fysica (ongeveer
1/3 van de week);

• een stevige portie wiskunde (verdiepte basisvorming).
In deze STEM-richting gebruik je wiskundige, natuurwetenschappelijke en
technische kennis om problemen en onderzoeksvragen te analyseren en op
te lossen.
In vergelijking met de richting Natuurwetenschappen is er:

• minder nadruk op taal en geschiedenis;
• minder nadruk op wiskunde.

In vergelijking met de richting Technologische wetenschappen is er:
• minder nadruk op wiskunde;
• een groter pakket biologie.

Deze richting bereidt je voor op een derde graad Biotechnologische en chemi-
sche wetenschappen en op studies hoger onderwijs in professionele en aca-
demische bachelor gelinkt aan natuurwetenschappen en gezondheidszorg.

Lessentabel D

,

3 4 3 4 3 4
Biotechnologische
STEM wetenschap.

Bedrijfs-
wetenschappen

Maats. & welzijns-
wetenschappen

Godsdienst 2 2 2 2 2 2

LO 2 2 2 2 2 2

Nederlands 4 4 4 4 4 4

Engels 2 2 2 2 2 2

Frans 3 3 3 3 3 3

Wiskunde 5 5 4 4 4 4

Natuurwetenschappen 3 3 3 3

Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1

Geschiedenis 1 1 1 1 1 1

MEAV(*) 1 1 1

Biologie 3 3

Chemie 3 3

Fysica 4 3

Biotechnologische STEM
wetenschappen (**)

2

Economie 6 6

Inleiding filosofie 1 2

Sociologie en psychol. 5 5

Informatica 1 1 2 1 1 1

Duits 2

Artistieke vorming 1 1 1 1

Labo natuurwetensch. 1 1

Totaal 32 32 32 32 32 32

(*) Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming

(**) Binnen het vak Biotechnologische STEM wetenschappen komen de drie wetenschapsvakken

(biologie, chemie en fysica) op een STEM-georiënteerde en projectmatige manier aan bod.

DUBBELE FINALITEIT (doorstroom/arbeidsmarkt) AD

De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting.
Er zijn drie finaliteiten: de doorstroomfinaliteit, de dubbele finaliteit en de arbeidsmarktgerichte finaliteit. Op onze school bieden wij deze drie finaliteiten zowel
voor het studiedomein Maatschappij en welzijn als voor het studiedomein Economie en organisatie aan. STEM wordt enkel aangeboden in de doorstroomfinaliteit.

Dubbele finaliteit (Doorstroom-/Arbeidsmarktgerichte) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Deze
richtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaats-
opleidingen (HBO5-opleidingen).

3|4 Maatschappij en welzijn AD

Ben je geïnteresseerd in mens en samenleving? Ben je nieuwsgierig om je ta-
lenten en mogelijkheden te ontdekken binnen de zorg en begeleiding? Ben je
sociaalvoelend, wetenschappelijk aangelegd en communicatief?
Maatschappij en welzijn is een theoretisch-praktische studierichting in de
dubbele finaliteit.

• Je krijgt een brede basisvorming talen, wiskunde en wetenschappen
gekoppeld aan theorie en praktijk eigen aan de studierichting.

• Je leert over de ontwikkeling en het gedrag van mensen.
• Je leert aspecten van anatomie en fysiologie.
• De theoretische kennis koppel je aan de praktijk. Vanuit je eigen leef-

wereld en de gezinscontext ga je aan de slag en leer je vaardigheden
voor indirecte zorg, zorg- en begeleidingsactiviteiten en leer je de ver-
schillende doelgroepen kennen.

• Sociale en communicatieve vaardigheden zijn erg belangrijk bij wat je
leert.

Deze studierichting bereidt je voor op een derde graad Gezondheidszorg en
Opvoeding en begeleiding en op studies hoger onderwijs zoals Gezondheids-
zorg, Sociale wetenschappen, Onderwijs. . .

3|4 Bedrijf en organisatie AD

Heb je interesse in het reilen en zeilen van een bedrijf of organisatie?
Bedrijf en organisatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dub-
bele finaliteit.

• Je krijgt een brede basisvorming talen, wiskunde en wetenschappen
gekoppeld aan theorie en praktijk eigen aan de studierichting.

• Je krijgt een theoretische achtergrond in algemene economie en be-
drijfswetenschappen.

• Je ontwikkelt administratieve en commerciële competenties (boekhou-
ding, personeelsbeheer, marketing, internationale handel, logistiek)

• Je leert informaticatoepassingen doelgericht inzetten.
• Je leert om op een efficiënte, kwaliteitsvolle en klantgerichte manier

communiceren, adviseren en begeleiden.
Deze studierichting bereidt je voor op een derde graad Bedrijfsorganisatie of
Commerciële organisatie en op studies hoger onderwijs - professionele ba-
chelor - zoals Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, Onderwijs. . .

3|4 Creatie en mode AD

Ben je een creatieve denker met interesse in de modesector? Ben je gefasci-
neerd door kunst en artistieke expressie?
Creatie en mode is een artistieke en theoretisch-praktische studierichting in
de dubbele finaliteit.

• Je krijgt een brede basisvorming talen, wiskunde en wetenschappen
gekoppeld aan theorie en praktijk eigen aan de studierichting.

• Je leert alle stappen in het creatief proces van ontwerp tot uitvoering.
• Je wordt opgeleid in vormgeving, patroontekenen en modetechnieken.
• Je verdiept je in de technieken en materialen.
• Je leert inzicht verwerven in de verwerkings- en afwerkingsmogelijkhe-

den van materialen.
• Je verwerft inzicht in de relatie tussen 2D-3D. Het gebruik van CAD (pa-

troontekenen met de computer) is onmisbaar.
• Je leert alle informatie samenbrengen in een technisch dossier.

Deze studierichting bereidt je voor op een derde graad Mode en studies hoger
onderwijs – professionele bachelor - zoals Beeldende vormgeving, Interieur-
vorming, Modetechnologie, Onderwijs. . .

Leerlingenraad

Ook leerlingen hebben een mening en die mening telt! Inspraak is belangrijk.
Het verhoogt de betrokkenheid en het welbevinden op school.
De leerlingenraad is een groep enthousiaste leerkrachten en leerlingen. Ze
komen op geregelde tijdstippen samen om in werkgroepen rond bepaalde
thema’s te werken. De thema’s zijn zeer uiteenlopend, maar hebben één ding
gemeen: ze komen vanuit de leerlingen. We onderscheiden twee soorten op-
drachten: activiteiten organiseren enerzijds en meedenken over de organisa-
tie/het beleid van de school anderzijds.

3|4 Lessentabel AD

,

3 4 3 4 3 4
Maa. Welz Creatie Mode Bedr.Org.

Godsdienst 2 2 2 2 2 2

LO 2 2 2 2 2 2

Nederlands 4 4 4 4 4 4

Engels 2 2 2 2 3 3

Frans 2 2 2 2 3 3

Wiskunde 3 3 3 3 3 3

Natuurwetenschappen 3 * 2 * 2 1 2 1

Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1

Geschiedenis 1 1 1 1 1 1

MEAV ** 1 1 1

Maatschappij en Welzijn 9 11

Creatie en Mode 10 12

Bedrijfseconomie 8 9

Informatica 1 1 1 1 2 1

Artistieke vorming 1 1 1 1

Duits 2

Totaal 32 32 32 32 32 32

* inclusief Anatomie en Fysiologie ** Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming

ARBEIDSMARKTFINALITEIT A

De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting.
Er zijn drie finaliteiten: de doorstroomfinaliteit, de dubbele finaliteit en de arbeidsmarktgerichte finaliteit. Op onze school bieden wij deze drie finaliteiten zowel
voor het studiedomein Maatschappij en welzijn als voor het studiedomein Economie en organisatie aan. STEM wordt enkel aangeboden in de doorstroomfinaliteit.

Arbeidsmarktfinaliteit (A) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het gewoon secundair
onderwijs hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen) of voor te bereiden op gaan werken.

3|4 Zorg en welzijn A

Zorg je graag voor anderen? Toon je inzet, bereidwilligheid, verantwoordelijk-
heid en zin voor orde en netheid? Vind je respect, voornaamheid in omgang
en taal belangrijk?

• Je leert koken, wassen, de vaat doen, schoonmaken, opruimen, vervoer
voorzien. . .

• Je leert over het belang van eens een bloemetje te plaatsen, een foto
te veranderen. . .

• Je leert luisteren, je helder uitdrukken en omgaan met zorgvragers van
verschillende leeftijden.

• Je leert hoe je die verschillende doelgroepen kan verzorgen, begelei-
den en ondersteunen.

• Je leert over voeding, slaap- en rustpatroon, normaal verstandelijk
functioneren en waarneming.

• Je leert gezondheid en welzijn stimuleren.
• Je leert hoe je kan achterhalen waar de zorgvrager nood aan heeft. Dat

kan hulp in het huishouden zijn, maar evenzeer nood aan een babbel.
Deze studierichting bereidt je voor op de derde graad Verzorging of Assistentie
in wonen, zorg en welzijn. Daarna kan je een Se-n-Se Kinderbegeleider of
Zorgkundige volgen of kan je aan de slag op de arbeidsmarkt in sectoren waar
de zorg voor de gezonde mens centraal staat.

3|4 Organisatie en logistiek A

Heb je interesse in de werking van een onderneming? Ben je geïnteresseerd
in onthaal, verkoop en logistiek?

• Je leert goederen in ontvangst nemen, transporteren en opslaan in een
magazijn.

• Je leert efficiënt, kwaliteitsvol en klantvriendelijk communiceren in
het Nederlands en in vreemde talen (Frans en Engels) in functie van
onthaal- en verkoopactiviteiten.

• Je leert hoe je producten in een winkel kan presenteren. Je oefent je in
eenvoudige inpaktechnieken.

• Je leert (elektronische) post en documenten digitaal verwerken en je
verwerft ICT-vaardigheden om commerciële documenten op te stellen.

Deze studierichting bereidt je voor op de derde graad Logistiek of Onthaal,
organisatie en sales. Daarna kan je een Se-n-Se Commercieel assistent volgen
of aan de slag op de arbeidsmarkt.

Bibliotheek

Iedereen kan tussen de middag ook terecht in de schoolbibliotheek. Het is
een rustige plaats waar leerlingen op adem kunnen komen. Ze kunnen er
strips of educatieve jongerentijdschriften lezen.
We organiseren af en toe ‘krantenweken’. Tijdens die weken kunnen de leer-
lingen kennismaken met alle Vlaamse kranten en zo hun blik verruimen. Ge-
regeld draaien we films tussen de middag. We kiezen voor een gevarieerd
aanbod om zoveel mogelijk leerlingen aan te spreken.
Leerlingenparticipatie is een belangrijk aspect bij het reilen en zeilen van de
schoolbibliotheek. Onze bibliotheekassistenten helpen ons de beste keuzes
voor de bibliotheek te maken.

3|4 Moderealisatie en textielverzorging A

Ben je een fashionista? Is styling je ding? Heb je oog voor kwaliteit? Ben je
geboeid door het brede modegebeuren?

• Je leert werkstukken maken in verschillende materialen en retouches
uitvoeren.

• Je leert over verschillende stijlen binnen lifestyle en mode.
• Je maakt kennis met de verschillende onderdelen van de textielverzor-

ging.
• Je oefent in het smaakvol en commercieel presenteren en etaleren van

artikelen.
• Je maakt kennis met verschillende winkelconcepten en e-commerce.
• Je oefent je mondelinge kennis Frans en Engels om deze later te kunnen

gebruiken in de winkelverkoop.
Deze studierichting bereidt je voor op de derde graad Moderealisatie. Daarna
kan je een Se-n-Se volgen of aan de slag op de arbeidsmarkt.

3|4 Lessentabel A
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3 4 3 4 3 4
Organisatie
en logistiek

Moderealisatie en
textielverzorging

Zorg en
welzijn

Godsdienst 2 2 2 2 2 2

LO 2 2 2 2 2 2

Frans 4 4 2 2 2 2

Engels 2 2 1 1 1 1

Taal, cultuur, samenlev. 5 5 5 5 5 5

STEM, econom., samenl. 3 3 3 3 3 3

Organisatie en logistiek 12 13

Organisatie en logistiek 12 12

Bedrijfscommunicatie 1 1

Moderealisatie 16 16

Zorg en welzijn 16 16

Informatica 1 1 1 1

Artistieke vorming 1 1

Totaal 32 32 32 32 32 32


