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Basisopties A-Stroom

�A STEM-techniek-wetenschappen

Ben je geboeid door natuurwetenschappen, wiskunde en techniek? Hou je van
onderzoeken en experimenteren? Hou je van het ontwerpen van oplossingen
voor levensechte vragen of problemen? Dan is STEM-techniek-wetenschappen
de geknipte keuze voor jou.

�A Kunst en creatie
Ben je creatief en bruis je van fantasie? Uit je jezelf graag op een kunstzinnige
manier? Sta je te popelen om dewereld vanuit een andere hoek te ontdekken?
Wil je leren creëren, interpreteren, improviseren, ontwerpen en presenteren?
Kunst en creatie is dan echt de basisoptie voor jou.

�A Maatschappij en welzijn

Ben je sociaal voelend? Vind je een persoonlijke en gezonde levensstijl be-
langrijk? Wil je je sociale vaardigheden verder ontwikkelen? Wil je de maat-
schappij waarin je leeft beter begrijpen? Maatschappij en welzijn is dan een
ideale keuze voor jou.

�A Economie en organisatie

Ben je commercieel aangelegd en help je graag mensen op weg? Ben je sterk
op communicatief vlak en ook met cijfers? Ben je geboeid door alles wat met
ICT te maken heeft? Dan is Economie en organisatie de basisoptie voor jou.
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Basisopties B-Stroom

�B Maatschappij en welzijn

Ben je sociaal voelend? Wil je een persoonlijke en gezonde levensstijl ont-
wikkelen en gezondheidsvaardigheden toepassen in praktische opdrachten?
Wil je je sociale en communicatieve vaardigheden toepassen en oefenen? Wil
je de maatschappij waarin je leeft beter begrijpen? Dan is Maatschappij en
welzijn de ideale keuze voor jou.

�B Lifestyle en mode

Hou je van interieur en sfeerschepping? Ben je modebewust? Is styling je
ding? Ben je creatief? Wil je materialen en sto�en leren kennen en toepassen
in je creaties? Dan is Lifestyle en mode de beste keuze voor jou.
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�B Economie en organisatie

Hou je van concrete toepassingen? Ben je commercieel aangelegd? Ben je
goed in het organiseren, plannen en uitvoeren van taken? Ben je sterk op
communicatief vlak en ook met cijfers? Wil je je ondernemerskwaliteiten ont-
dekken in de praktijk? Ben je geboeid door alles wat met ICT te maken heeft?
Dan is Economie en organisatie de basisoptie voor jou.
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Beste ouder, beste jongere

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

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

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

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

�A Creatief atelier FIX-FLEX
Ben je in de ban van kunst en cultuur? Wil je via actuele projecten nieuwe
stappen zetten in je artistieke ontwikkeling? Volg dan Creatief atelier. Je kunt
er aan de slag met de uiteenlopende materialen zoals karton, textiel, recy-
clagematerialen. . .Daarnaast maak je stap voor stap kennis met verschillende
expressievormen zoals beeld, muziek en media. Verras jezelf en beleef!

�A Economie & IT FIX-FLEX
Wil je nu al je eerste stappen in het bedrijfsleven zetten? Handel, boekhou-
ding, bankwereld, kantoor, reclame, media en IT. Rinkelt er bij jou een belletje,
kom dan naar Economie & IT. Je leert hoe een onderneming werkt. Je gaat op
verkenning bij de handelaar om de hoek en je onderzoekt de wereld van de
marketing. Met je eigen project ontdek je dat economie ook IT nodig heeft:
apps, websites, data, rekenbladen, presentatiesoftware. . . Stap je mee in?

�A Samen & leven FIX-FLEX
Heb je interesse in het doen en laten van de mens? Wil je meer weten over
hoe mensen met elkaar omgaan? Dan zit je goed bij Samen & leven. Je leert
er observeren en communiceren. Je kijkt hoe de mens zich goed kan voelen
in de maatschappij. Daarnaast onderzoek je ook hoe je een persoonlijke en
gezonde levensstijl kan versterken. Ontdek je dit met ons mee?

�A STEM & biotechnologische wetenschappen
FIX-FLEX

Ben je geboeid door natuurwetenschappen? Wil je op zoek gaan naar de ver-
banden tussen biologie, chemie, fysica en wiskunde? Wil je een wetenschap-
pelijke verklaring voor de wereld rondom jou? Wil je weten hoe de natuur
om je heen werkt? In STEM & biotechnologische wetenschappen zetten we de
eerste stappen in het onderzoeken en experimenteren in het labo, startend
vanuit een probleemstelling of een onderzoeksvraag. Experimenteer jij met
ons mee?

�A Taal & wiskunde plus
FIX

Wil je extra ondersteuning en uitdaging voor Nederlands, Frans en wiskunde?
Wil je leren hoe jij deze vakken het best aanpakt? Dan zit je goed bij Taal &
wiskunde Plus. Je krijgt extra uitleg op jouw maat. We zoeken samen naar de
aanpak die voor jou de grootste leerwinst geeft. Meteen ook een pluspunt
voor al je andere vakken. Plus je met ons mee?

�A Voedingsatelier
FIX-FLEX

Een appeltaart bakken, een smoothie maken, een ovenschotel bereiden, wil
je er al onmiddellijk aan beginnen? Vind je lekker én gezond eten belangrijk?
Dan is Voedingsatelier jouw keuken. Je maakt een waaier aan gerechtjes klaar.
Je leert welke ingrediënten je nodig hebt, hoe je een gerecht klaarmaakt en
presenteert. En er staat nog meer op het programma: de voedingsdriehoek,
bewaren van voeding, een etiket lezen. . .Dek je alvast de tafel met ons mee?

�A STEM & IT FLEX
Hou je van een uitdaging en werk je graag met IT-tools? Wil je leren pro-
grammeren, een eigen app ontwerpen, een website bouwen, een eigen game
ontwikkelen, . . . ? Dan is STEM & IT een goede keuze voor jou. We denken eerst
na over wat we willen maken, welk probleem we willen oplossen en hoe we dit
zullen aanpakken. De LEGO Education Innovation Studio biedt hiervoor veel
mogelijkheden. Iets voor denkers en doeners dus!

�A STEM & technieken FLEX
Ben je gebeten door techniek? Ga je het liefst verkennend aan de slag met
materialen zoals hout, metaal en kunststof? Wil je ook iets bijleren over elek-
triciteit? Dan is STEM & technieken iets voor jou. Een pakket voor doeners die
graag problemen aanpakken, zonder daarbij de theoretische achtergrond uit
het oog te verliezen. Experimenteer je met ons mee?

�A STEM & wetenschappen
FLEX

Ben je geboeid door wetenschappen, technologie, engineering en wiskunde?
Schrikt probleemoplossend denken je niet af? Dan krijg je in STEM & weten-
schappen ruime kansen om jezelf uit te dagen, te onderzoeken, te ontdekken,
te bouwen, te testen, te verbeteren . . . In onze projecten start je altijd vanuit
een probleemstelling of een onderzoeksvraag. Je wordt uitgedaagd om hier-
voor een wetenschappelijke oplossing te bedenken. Geef jij ook je STEM aan
wetenschappen?

�A Sport & wetenschappen
FLEX

Doet sport jouw hart sneller slaan? Hou je van bewegen? Dan is Sport &
wetenschappen echt iets voor jou. Je probeert niet alleen nieuwe sporten uit.
Je ontdekt ook de e�ecten van sport op je lichaam. Je zoekt naar de link tussen
sport en bloedsomloop, sport en zwaartekracht, sport en ideale voeding en
nog zo veel meer. Ben je al opgewarmd?

�A STEM & technologische wetenschappen
FIX-FLEX

Ben je geboeid door industriële wetenschappen, technologie, engineering en
wiskunde? Schrikt probleemoplossend denken je niet af? Dan krijg je in STEM
& technologische wetenschappen ruime kansen om jezelf uit te dagen, te on-
derzoeken, te ontdekken, te bouwen, te testen, te verbeteren . . . In onze STEM-
projecten start je altijd vanuit een probleemstelling of een onderzoeksvraag.
Je wordt uitgedaagd om hiervoor een wetenschappelijke oplossing te beden-
ken. Geef jij ook je STEM aan technologische wetenschappen?

�A Taalatelier FLEX
Vind je talen spreken ook zo cool? In Taalatelier kan je Frans en Engels leren
zonder dat je het beseft. Je speelt spelletjes, je bekijkt filmpjes, je werkt in
groep, je maakt een quiz. Je leert de talen in levensechte situaties. Je leert
streekspecialiteiten kennen, zowel in de klas als in de keuken. Zo proef je ook
van de Franse en Engelse cultuur. Envie? Come and join us!

�A Wiskundelab FLEX
Ben je gefascineerd door de wondere wereld van wiskunde en haar oneindige
aspecten? Besef je dat wiskunde overal om je heen zit? Welkom in het Wiskun-
delab! Je vindt er uitdagingen, toepassingen van wiskunde in het dagelijkse
leven, spelvreugde en nog veel meer. We proberen onze wereld beter te be-
grijpen en te interpreteren. We zoeken naar inzicht en abstract denken en we
maken kennis met softwarepakketten. We rekenen op jou!
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Een woordje uitleg bij de �ste graad

De belangrijkste doelstelling van de eerste graad van het secundair onderwijs
is het oriënteren van leerlingen en hen voorbereiden op een bewuste en ge-
richte studiekeuze in de tweede graad. Leerlingen krijgen uitgebreid de kans
om te ontdekken waar hun interesses en talenten liggen en kunnen die ook
verder ontplooien.

Zowel de leerlingen van �A als de leerlingen van �B krijgen basisvorming en
een keuzegedeelte. Op onze school krijgen de leerlingen in �A een basisvor-
ming van �� uur, een plusuur en kunnen ze voor de overige � uur kiezen tussen
een aantal fix en flex pakketten. De leerlingen kiezen één fix pakket voor het
volledige schooljaar en twee flex pakketten voor telkens een half schooljaar
(wissel eind januari). Het gekozen fix pakket bepaalt de keuze van de school
waar de leerling de algemene vorming volgt. Voor de flex pakketten kan het
zijn dat een leerling zich naar één van de andere campussen in Veurne ver-
plaatst. In �B krijgen de leerlingen ook ��u basisvorming, aangevuld met een
plusuur en � uur het pakket Creatie & Zorg & Voeding & Ondernemen.

In het �de leerjaar kunnen de leerlingen kiezen tussen basisopties. In �A is er
een keuzegedeelte van �u. Op onze school kiezen de leerlingen tussen Econo-
mie en organisatie, STEM-techniek-wetenschappen, Maatschappij en welzijn
en Kunst en creatie. In �B vind je op de wekelijkse lessentabel �� u voor de
gekozen basisoptie. De basisopties op onze school zijn: Economie en organi-
satie, Maatschappij en welzijn en Lifestyle en mode.

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.

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 temaken
naar een volgend schooljaar toe.

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.

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.

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 enmeedenken over de organisa-
tie/het beleid van de school anderzijds.

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.

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.

Taalondersteuning

Taal is in ons onderwijs hét instrument bij uitstek waarmeewe 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.

B-Stroom

�B Creatie & Zorg & Voeding & Ondernemen

Draag je graag zorg voor jezelf en de mensen om je heen? Ben je creatief en
ondernemend? Wil je meer weten over een gezonde levensstijl? Dan zul je je
hier thuis voelen! Je krijgt in dit pakket creatieve en expressieve uitdagingen.
Je maakt lekkere gerechtjes klaar volgens de knepen van het vak. Je ontdekt
jezelf als ondernemer. Doe mee, ervaar, ontdek, beleef... Proef je mee van het
spannende leven?
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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.


