
Studieaanbod 3de graad
A-stroom

A-Stroom
5|6 Handel

Ben je taalvaardig, commercieel ingesteld en geïnteresseerd in vreemde ta-
len? Is wiskunde en/of IT je ding? Hou je van een polyvalente en brede oplei-
ding?

,

Godsdienst 2 2

Nederlands 3 3

Frans 4 4

Engels 3 3

Duits 2 2

Geschiedenis 1 1

Aardrijkskunde 1 1

Culturele exploratie 1 1

Wiskunde 3 3

Natuurwetenschappen 1 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

Bedrijfseconomie 10 10

Totaal 33 33

5|6 Informaticabeheer

Heb je een uitgesproken interesse voor IT en netwerken? Ben je goed in wis-
kunde? Kun je praktisch en analytisch denken?

,

Godsdienst 2 2

Nederlands 3 3

Frans 3 3

Engels 3 3

Geschiedenis 1 1

Aardrijkskunde 1 1

Culture exploratie 1 1

Wiskunde 4 4

Natuurwetenschappen 1 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

Toegepaste informatica 11 9

Ondernemend project 2

Projecten 2

Totaal 32 33

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.

Studieloopbaanbegeleding

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.

5|6 Secretariaat-talen

Ben je geïnteresseerd in communicatie en heb je een meer dan gemiddelde
talenaanleg? Heb je belangstelling voor de bedrijfswereld? Ben je benieuwd
wat office management inhoudt?

,

Godsdienst 2 2

Nederlands 3 3

Frans 4 4

Engels 4 4

Duits 3 3

Geschiedenis 1 1

Aardrijkskunde 1 1

Culturele exploratie 1 1

Wiskunde 2 2

Natuurwetenschappen 1 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

Recht 2 2

Secretariaat 5 5

Zakelijke communicatie Nederlands 2 2

Totaal 33 33

5|6 Boekhouden-informatica

Heb je een stevige wiskundige aanleg? Kun je goed gestructureerd en nauw-
keurig werken? Zijn accountancy en IT jouw ding?

,

Godsdienst 2 2

Nederlands 3 3

Frans 3 3

Engels 3 3

Geschiedenis 1 1

Aardrijkskunde 1 1

Culture exploratie 1 1

Wiskunde 4 4

Natuurwetenschappen 1 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

Bedrijfseconomie 7 7

Toegepaste informatica 5 5

Totaal 33 33

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.

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.

5|6 Creatie en Mode

Is Creation en design je ding? Heb je feeling voor kleuren, vormen en mate-
rialen? Kun je goed waarnemen? Wil je je persoonlijke ideeën vertalen naar
een modeconcept? Wil je studiewerk en doe-opdrachten combineren?

,

Godsdienst 2 2

Nederlands 2 2

Frans 2 2

Engels 2 2

Geschiedenis 1 1

Aardrijkskunde 1 1

Wiskunde 3 3

Chemie - Fysica - Natuurwetenschappen 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

Sociale en communicatieve vaardigheden 1 1

Creatie / Kostuum- en kunstgeschiedenis 4 4

Vormgeving 6 6

Praktijk 5 5

Materiaalonderzoek 1 1

Marketing en distributie 1 1

Totaal 34 33

5|6 Gezondheids- en welzijnswetenschappen

Ga je graag met mensen om? Hou je van contact en interactie? Ben je be-
kommerd om het welzijn van mensen? Heb je een duidelijke interesse voor
wetenschappen in de brede zin van het woord?

,

Godsdienst 2 2

Nederlands 3 3

Frans 2 2

Engels 2 2

Geschiedenis 1 1

Aardrijkskunde 1 1

Culture exploratie 1 1

Wiskunde 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Toegepaste biologie 3 3

Toegepaste chemie 2 2

Toegepaste fysica 1 1

Psychologie en pedagoiek 3 3

Gezondheid en welzijn 3 3

Seminaries 1 1

Stages 4 4

Totaal 33 33

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.

v z w K S O V e u n e - D e P a n n e - N i e u w p o o r t | K a a i p l a a t s 1 0 | 8 6 3 0 V e u r n e | 0 4 6 7 . 7 4 7 . 0 6 4 | R P R V e u r n e | w w w . t a l e n t - i s . b e | i n f o @ a n n u n t i a t a . b e

5|6 Techniek-wetenschappen

Ben je geboeid door natuur, techniek en weten- schappelijke experimenten?
Voel je veel voor de concrete toepassing van de theorie? Heb je een goed
ruimtelijk voorstellingsvermogen en zin voor orde en nauwkeurigheid?

,

Godsdienst 2 2

Nederlands 4 4

Frans 2 2

Engels 2 2

Geschiedenis 1 1

Aardrijkskunde 1 1

Culturele exploratie 1 1

Wiskunde 6 6

Lichamelijke opvoeding 2 2

Biologie / oefeningen in het lab 3 2

Chemie / oefeningen in het lab 5 6

Fysica / oefeningen in het lab 4 4

Totaal 33 33

5|6 Sociale en technische wetenschappen

Hou je van plannen, organiseren, zelf problemen aanpakken? Heb je interesse
voor wetenschappen, zowel sociaal- als natuurwetenschappelijk? Ben je crea-
tief, sociaal voelend en praktisch? Zoek je een studierichting waarmee je later
nog vele wegen uit kan?

,

Godsdienst 2 2

Nederlands 4 4

Frans 3 3

Engels 2 2

Geschiedenis 1 1

Aardrijkskunde 1 1

Wiskunde 3 3

Lichamelijke opvoeding 2 2

Sociale wetenschappen 4 4

Natuurwetenschappen 5 5

Integrale opdrachten 6 6

Totaal 33 33

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.

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!

S C H O O L J A A R
2 0 2 2 - 2 0 2 3

1 2 3

TALENT-IS | Campus ANNUNTIATA
Vleeshouwersstraat 22, 8630 Veurne
www.annuntiata.be
info@annuntiata.be
058 31 13 45



Studieaanbod 3de graad
B-stroom

B-Stroom
5|6 Logistiek duaal

Droom je er van om magazijnier te worden? En wil je zo snel mogelijk wer-
ken? Spreekt de combinatie leren op school en een doorgedreven opleiding
op werkvloer je aan? Wil je meteen een centje bijverdienen?

,

Godsdienst 2 2

Project algemene vakken 4 4

Frans 3 2

Logistiek 4 4

Op de werkplek 24 24

Totaal 36 36

5|6 Office

Heb je interesse voor het beroep van administratief medewerker of logistiek
medewerker? Hou je van ICT-vaardigheden? Ben je taalvaardig? Kun je ordelijk
en nauwkeurig werken?

,

Godsdienst 2 2

Project algemene vakken 4 4

Frans 3 2

Engels 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Module Administratief medewerker
- Werkplekleren en stages
- Secretariële activiteiten
- Boekhoudkundige taken en administratie
- ICT-integratie

12 14

Module Logistiek
- Werkplekleren en stages

6 7

Zakelijke communicatie Nederlands 2 0

Totaal 33 33

5|6 Retail

Heb je interesse voor het beroep van retailmedewerker, logistiek medewerker
of visual merchandiser? Ben je klantvriendelijk? Hou je van ICT-vaardigheden?
Ben je taalvaardig? Kun je flexibel werken? Ben je creatief?

,

Godsdienst 2 2

Project algemene vakken 4 4

Frans 3 2

Engels 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Module Retailmedewerker
- Werkplekleren en stages
- Goederenverwerkin
- Verkopen, adviseren en service verlenen
- Informatie verwerken
- ICT-integratie

12 14

Module Logistiek of Visual merchandising
- Werkplekleren en stages

6 7

Zakelijke communicatie Nederlands 2 0

Totaal 33 33

7 Business support

Wil je het diploma secundair onderwijs behalen? Wil je je ICT-kennis grondiger
verdiepen? Wil je je tewerkstellingskansen sterk vergroten na het beëindigen
van de opleiding Business support?

,

Godsdienst 2

Project algemene vakken 4

Frans 2

Engels 2

Lichamelijke opvoeding 2

Module Business support
- Oefenfirma en stages
- Klantgericht handelen
- E-business
- Werken binnen ERP-omgeving
- Gevorderde ICT-vaardigheden
- Werken in team

21

Totaal 33

7 Retailmanagement

Wil je het diploma secundair onderwijs en het getuigschrift bedrijfsbeheer
behalen en zo je tewerkstellingskansen sterk vergroten? Heb je interesse voor
commercieel werk in een retailomgeving?

,

Godsdienst 2

Project algemene vakken 4

Frans 2

Engels 2

Lichamelijke opvoeding 2

Module Business support
- Oefenfirma en stages
- Ondernemingsplan opstellen
- Commerciële luik Visual merchandising
- Werken in team
- Taken departments- of rayonverantwoordelijke
- ICT-vaardigheden

21

Totaal 33

5|6 Verzorging

Zet je je graag liefdevol en vakbekwaam in voor het jonge kind, de volwassene
of de oudere zorgvrager? Kun je je inleven in de wereld van het jonge kind en
de oudere zorgvrager? Neem je verantwoordelijkheid? Heb je zin voor orde
en netheid? Vind je respectvol handelen belangrijk?

,

Godsdienst 2 2

Project algemene vakken 4 4

Frans 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Verzorging
(Ped)agogisch handelen
Directe zorg
Indirecte zorg
Seminaries

13 13

Stages 10 10

Totaal 33 33

5|6 Organisatiehulp

Heb je interesse voor het doe-aspect? Leg je gemakkelijk contacten? Help je
graag mensen? Ben je flexibel? Kies je voor een brede vorming in de Indirecte
zorg?

,

Godsdienst 2 2

Project algemene vakken 4 4

Frans 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Logistiek in zorg 6 4

Logistiek in voeding 5 5

Logistiek in onderhoud 0 2

Seminaries 2 2

Stages 10 10

Totaal 33 33

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.

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.

7 Thuis -en bejaardenzorg/zorgkundige

Draag je graag zorg voor anderen? Kun je je inleven in de wereld van de oudere
zorgvrager? Zin voor orde, nauwkeurig werk zijn voor jou geen probleem? Ben
je sociaal voelend en werk je graag in team?

,

Godsdienst 2

Project algemene vakken 4

Frans 2

Engels 1

Lichamelijke opvoeding 2

Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
Agogisch handelen
Directe zorg
Indirecte zorg
Expressie
Seminaries

12

Stages 10

Totaal 33

7 Kinderzorg/Kinderbegeleider

Ben je geboeid door kinderen? Wil je je inzetten voor de opvang van kinde-
ren van 0 tot 12 jaar? Vind je kinderopvang waar kinderen zich thuis voelen
belangrijk?

,

Godsdienst 2

Project algemene vakken 4

Frans 2

Engels 1

Lichamelijke opvoeding 2

Kinderzorg/kinderbegeleider
Pedagogisch handelen
Directe zorg
Indirecte zorg
Expressie
Seminaries

12

Stages 10

Totaal 33

7 Organisatie-assistentie

Ben je geboeid door een job als facility assistant? Ben je vlot en nauwkeurig
in organiseren? Ben je flexibel en vlot inzetbaar? Ben je sociaal en werk je
graag in team?

,

Godsdienst 2

Project algemene vakken 4

Frans 2

Engels 2

Lichamelijke opvoeding 2

Logistiek in de zorg 2

Logistiek in voeding 3

Logistiek in indirecte zorg/kleinhuishouding 4

Seminaries 2

Stages 10

Totaal 33

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.

5|6 Moderealisatie en -verkoop

Heb je interesse voor mode en lifestyle? Ben jij ook iemand die steeds alle
modetrends volgt? Wil je met klanten communiceren en modeartikelen ver-
kopen? Ben je creatief en wil je leren artikelen verkoopsgericht presenteren?
Wil je je eigen collectie maken of retoucheren?

,

Godsdienst 2 2

Project algemene vakken 4 4

Frans 2 2

Engels 2 2

Informatica 1 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

Mode 6 6

Commerciële presentatie en lifestyle 8 4

Retouches 4 4

Stages 2 6

Totaal 33 33

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.


