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WELKOM!     

     

Beste leerling 

 
Binnenkort zet je je opleiding verder in de derde graad op onze school. 

In het Annuntia-Instituut willen we graag samen met jou een verhaal schrijven, jouw verhaal! 

In een respectvolle, hartelijke en warme leef- en leeromgeving streven we naar een optimale 
voorbereiding op het hoger onderwijs. Daarom zetten we in op theoretisch sterk en kwaliteitsvol 
onderwijs én op ‘net dat ietsje meer’! 

Leren in onze school betekent eveneens leren door middel van activiteiten zoals projecten, excursies 
en meerdaagse reizen, bedrijfsstages, … 

Onze school … jouw plekje om samen met andere leerlingen te leren, te leven en te kiezen. 

 

Van harte welkom! 

het directieteam Annuntia-Instituut 

  

 

 

 

 



Deze informatiebrochure laat je kennismaken met onze school.  
Je vindt er de verschillende studiemogelijkheden, uitleg over studierichtingen en praktische informatie 
in terug. 

 

1 
1A met keuzepakket van 5 uur: 

KLASSIEKE TALEN EXPLORATIE 

2 
2A met keuze uit 3 basisopties: 

KLASSIEKE TALEN ECONOMIE EN ORGANISATIE MODERNE TALEN EN WETENSCHAPPEN 

3 

ASO – DOORSTROOM TSO – DUBBELE FINALITEIT 

LATIJN* 
ECONOMISCHE 

WETENSCHAPPEN 
HUMANE  

WETENSCHAPPEN 
MODERNE 

TALEN* 
NATUUR- 

WETENSCHAPPEN 
BEDRIJF EN 

ORGANISATIE 
TAAL EN 

COMMUNICATIE 

        

4 
ASO – DOORSTROOM TSO – DUBBELE FINALITEIT 

LATIJN ECONOMIE 
HUMANE 

WETENSCHAPPEN 
WETENSCHAPPEN HANDEL 

HANDEL   
 TALEN 

5  
+  
6 

ECONOMIE 
 MODERNE TALEN 

ECONOMIE 
WISKUNDE 

HUMANE  
WETENSCHAPPEN 

MODERNE TALEN 
WISKUNDE 

WETENSCHAPPEN 
WISKUNDE 

HANDEL 
SECRETARIAAT  

TALEN 

 DOORSTROOM NAAR UNIVERSITEIT OF HOGESCHOOL 

 

• onder voorbehoud 



 NAAR DE DERDE GRAAD 

De studierichtingen die wij aanbieden verzekeren een brede algemene vorming  en vormen een 
stevige basis voor universitaire studies en andere vormen van hoger onderwijs.  

In de derde graad bestaan de studierichtingen uit één of twee componenten.  

Wij zetten de mogelijkheden binnen onze school even op een rijtje. 

 ASO – DOORSTROOM TSO – DUBBELE FINALITEIT 

5  
+  
6 

ECONOMIE 
MODERNE TALEN  

ECONOMIE 
WISKUNDE  

HUMANE 
WETENSCHAPPEN 

MODERNE 
TALEN 

WISKUNDE 

WETENSCHAPPEN 
WISKUNDE 

HANDEL 
SECRETARIAAT  

TALEN 

 
Logische overstappen van 2de naar 3de graad: 

Vanuit het vierde jaar Economie A stroom je door naar: 

→ Economie-Moderne Talen 
→ Humane Wetenschappen 
➔    Moderne Talen-Wiskunde 
➔    Handel 
➔    Economie-Wiskunde 
➔    Wetenschappen-Wiskunde 

Vanuit het vierde jaar Economie B stroom je door naar: 

→ Economie-Moderne Talen 
→ Humane Wetenschappen 
→ Economie-Wiskunde 
→ Moderne Talen-Wiskunde 
➔   Wetenschappen-Wiskunde 
➔  Handel 

Vanuit het vierde jaar Wetenschappen stroom je door naar: 

→ Wetenschappen-Wiskunde 
→ Moderne Talen-Wiskunde 
➔    Economie-Wiskunde 
➔    Economie-Moderne Talen 
➔    Humane Wetenschappen 

Vanuit het vierde jaar Humane Wetenschappen stroom je door naar: 

→ Humane Wetenschappen 
➔    Moderne Talen-Wiskunde 
➔    Wetenschappen-Wiskunde 

Vanuit het vierde jaar Handel-Talen stroom je door naar: 

→ Secretariaat-Talen 

Vanuit het vierde jaar Handel stroom je door naar: 

→ Handel 



5 + 6    DERDE GRAAD 

 
ECONOMIE – MODERNE TALEN  

LESSENTABEL 5de 6de 

ALGEMENE VORMING 

Godsdienst 2 2 

Aardrijkskunde 1 1 

Geschiedenis 2 2 

Esthetica 1 1 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

WETENSCHAPPEN - WISKUNDE 

Wiskunde 3 3 

Natuurwetenschappen 2 2 

RICHTINGSVAKKEN 

Economie 5 5 

Nederlands 4 4 

Frans 4 4 

Engels 3 3 

Duits 3 3 

TOTAAL 32 32 

 



WAAROM DEZE RICHTING KIEZEN? 

Heb je een brede belangstelling voor economisch-maatschappelijke problemen? 
Ben je bijzonder taalvaardig? 
Behaalde je in de tweede graad zeer goede tot goede resultaten voor de richtingsvakken? 
Mik je op hogere studies en wil je hiervoor een degelijke basis ontwikkelen en de juiste leerhoudingen 
verwerven? 

Dan is de studierichting Economie - Moderne talen een geschikte keuze voor jou. 

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN 

De verdere doorstromingsmogelijkheden na deze studierichting zijn zeer uitgebreid.  
Eigenlijk is enkel kiezen voor richtingen met veel wiskunde en/of wetenschappen geen evidente keuze. 



 

5 + 6  DERDE GRAAD 

ECONOMIE – WISKUNDE  

LESSENTABEL 5de 6de 

ALGEMENE VORMING 

Godsdienst 2 2 

Aardrijkskunde 1 1 

Geschiedenis 2 2 

Esthetica 1 1 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

TALEN 

Nederlands 4 4 

Frans 3 3 

Engels 3 3 

WETENSCHAPPEN  

Biologie 1 1 

Chemie 1 1 

Fysica 1 1 

RICHTINGSVAKKEN 

Wiskunde 6 6 

Economie 5 5 

TOTAAL 32 32 

 



WAAROM DEZE RICHTING KIEZEN? 

Ben je goed in abstract denken en wiskundig redeneren? 
Heb je aanleg en belangstelling voor het structureren en verwerken van informatie? 
Wil je daarnaast inzicht verwerven in de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun 
onderlinge verbanden vanuit concrete maatschappelijke contexten? 
Behaalde je in de tweede graad zeer goede tot goede resultaten voor de richtingsvakken? 
Mik je op hogere studies en wil je hiervoor een degelijke basis ontwikkelen en de juiste leerhoudingen 
verwerven? 

Dan is de richting Economie – Wiskunde een geschikte keuze voor jou. 

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN 

De verdere studiemogelijkheden zijn zeer uitgebreid. Er zijn weinig of geen beperkingen. 
 

  



5 + 6   DERDE GRAAD 

HUMANE WETENSCHAPPEN  

LESSENTABEL 5de 6de 

ALGEMENE VORMING 

Godsdienst 2 2 

Aardrijkskunde 1 1 

Geschiedenis 2 2 

Esthetica 1 1 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

TALEN 

Nederlands 4 4 

Frans 4 3 

Engels 3 3 

WETENSCHAPPEN - WISKUNDE 

Wiskunde 3 3 

Natuurwetenschappen 2 2 

RICHTINGVAKKEN 

Creatieve vorming 2 - 

Cultuurwetenschappen 3 3 

Gedragswetenschappen 3 3 

Seminarie - 2 

Statistiek - 1 

TOTAAL 32 32 

 

  



WAAROM DEZE RICHTING KIEZEN? 

Behaalde je in de tweede graad zeer goede tot goede resultaten voor de richtingsvakken? 
Mik je op hogere studies en wil je hiervoor een degelijke basis ontwikkelen en de juiste leerhoudingen 
verwerven? 

Dan ben je de perfecte kandidaat voor de richting Humane wetenschappen. 

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN 

De uitwegen na deze studierichting zijn zeer ruim. Enkel verder studeren in zuiver wiskundig-
wetenschappelijke richtingen is niet evident.  



5 + 6   DERDE GRAAD 

MODERNE TALEN – WISKUNDE  

LESSENTABEL 5de 6de 

ALGEMENE VORMING 

Godsdienst 2 2 

Aardrijkskunde 1 1 

Geschiedenis 2 2 

Esthetica 1 1 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

WETENSCHAPPEN  

Biologie 1 1 

Chemie 1 1 

Fysica 1 1 

RICHTINGSVAKKEN 

Nederlands 4 4 

Frans 4 4 

Engels 3 3 

Duits 3 2 

Spaans 1 2 

Wiskunde 6 6 

TOTAAL 32 32 

 



WAAROM DEZE RICHTING KIEZEN? 

Heb je een brede interesse en talent voor talen en wiskunde? 
Behaalde je in de tweede graad zeer goede tot goede resultaten voor de richtingsvakken? 
Mik je op hogere studies en wil je hiervoor een degelijke basis ontwikkelen en de juiste leerhoudingen 
verwerven? 

Dan voel je je zeker thuis in de richting Moderne Talen  – Wiskunde. 

 

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN 

De verdere uitwegen in het hoger onderwijs na deze studierichting zijn zeer ruim. Er zijn geen 
beperkingen.  

 

 

 

 

  



5 + 6   DERDE GRAAD 

WETENSCHAPPEN  - WISKUNDE  

LESSENTABEL  5de 6de 

ALGEMENE VORMING 

Godsdienst 2 2 

Aardrijkskunde 2 1 

Geschiedenis 2 2 

Esthetica 1 1 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

TALEN 

Nederlands 4 4 

Frans 3 3 

Engels 2 2 

RICHTINGSVAKKEN 

Wiskunde 8 8 

Biologie 2 2 

Chemie 2 2 

Fysica 2 3 

TOTAAL 32 32 

 

  



WAAROM DEZE RICHTING KIEZEN? 

In de studierichting Wetenschappen – Wiskunde vergroot je je wetenschappelijke en wiskundige 
kennis, vaardigheden en inzicht. De wetenschappelijk denkwijze kruipt onder je huid. Deze manier van 
werken komt in tal van andere disciplines van pas.   

Formuleer je graag wetenschappelijke wetmatigheden vertrekkende vanuit experimenten?  
Toets je je bevindingen graag kritisch met andere waarnemingen, besluiten of gegevens?   
Ben je een doorzetter en ben je bereid de opgedane kennis creatief te gebruiken in nieuwe situaties?     

Dan vind jij zeker een plaats binnen de studierichting Wetenschappen – Wiskunde. 

Wetenschappers geven vorm aan onze toekomst! 

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN 

De verdere uitwegen in het hoger onderwijs na deze studierichting zijn zeer ruim. Er zijn geen 
beperkingen. 
 

 
 
  



5 + 6  DERDE GRAAD 

HANDEL 

 
 

  

LESSENTABEL  5de 6de 

ALGEMENE VORMING 

Godsdienst 2 2 

Aardrijkskunde 1 1 

Geschiedenis 1 1 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

TALEN 

Nederlands 4 4 

Frans 4 4 

Engels 3 3 

Duits 2 2 

WETENSCHAPPEN  - WISKUNDE 

Wiskunde 3 3 

Natuurwetenschappen 1 1 

RICHTINGSVAK 

Bedrijfseconomie 9 9 

Geïntegreerde proef  1 

TOTAAL 32 33 



WAAROM DEZE RICHTING KIEZEN? 

Heb je aanleg voor bedrijfseconomie (commerciële activiteiten en administratieve verwerking van 
documenten)? 
Ben je geïnteresseerd in vreemde talen? 
Werk je graag ordelijk, nauwkeurig en stipt? 
Heb je de discipline om thuis voldoende tijd voor schoolwerk vrij te maken?  
Ben je op zoek naar een praktische opleiding die je voldoende basis aanreikt om ook verder te 
studeren? 

Dan ben je de ideale kandidaat voor de studierichting Handel. 

 

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN 

Na deze richting kan je een professionele bachelor starten. De meest logische vervolgopleidingen 
situeren zich in de economische richtingen. 
Eveneens kan je verder studeren in een zevende specialisatiejaar. 
Naast dit alles kan je echter ook kiezen voor een rechtstreekse instap in de arbeidsmarkt.  

 

  



5 + 6  DERDE GRAAD 

SECRETARIAAT – TALEN  

 
 

  

LESSENTABEL 5de 6de 

ALGEMENE VORMING 

Godsdienst 2 2 

Aardrijkskunde 1 1 

Geschiedenis 1 1 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

TALEN 

Nederlands 3 3 

Frans 3 3 

Engels 3 3 

Duits 3 3 

Spaans - 1 

WETENSCHAPPEN  - WISKUNDE 

Wiskunde 2 2 

Natuurwetenschappen 1 1 

RICHTINGSVAKKEN 

Recht 2 2 

Secretariaat 5 5 

Zakelijke communicatie: 

    Nederlands 

    Frans 

    Engels 

 

2 

1 

1 

 

1 

1 

1 

TOTAAL 32 32 



WAAROM DEZE RICHTING KIEZEN? 

Leg je graag nieuwe contacten? 
Kan je een opdracht correct en accuraat uitvoeren met aandacht voor normen en conventies? 
Streef je vlotheid in stijl, voorkomen en etiquette na? 
Ben je betrouwbaar, discreet en tactvol? 
Ben je op zoek naar een praktische opleiding die je voldoende basis aanreikt om ook verder te 
studeren? 

Dan zit je goed in de studierichting Secretariaat – talen. 

De studierichting Secretariaat – talen wil je voorbereiden op de vele secretariaatsfuncties van het 
bedrijfsleven en de administratieve diensten. Deze studierichting is duidelijk minder wiskundig 
onderbouwd dan de studierichting Handel. De nadruk ligt hier op de talen. Deze zijn vooral afgestemd 
op de praktijk en de specifieke handelstaal, zowel mondeling en schriftelijk. 

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN 

Meestal stroom je door naar een professionele bachelor in het economisch studiegebied. 
Na deze richting kan je ook verder studeren in een zevende specialisatiejaar. 
Naast dit alles kan je echter ook kiezen voor een rechtstreekse instap in de arbeidsmarkt.  

 

  



LEER- EN LEEFZORG 

Het welbevinden van onze leerlingen staat centraal. 
Wie zich goed voelt in de klas en op school kan zich immers optimaal ontplooien. En dat vinden wij 
belangrijk. 

De klassenleraars zijn de spilfiguren als het om begeleiding gaat. Daarom werken wij bewust met 2 
klassenleraars per klas. Samen met alle vakleerkrachten vormen zij het pedagogische team. Zowel 
tijdens als naast de lessen wordt de nodige aandacht besteed aan jouw begeleiding. 

Voor leerlingen met een grotere zorgnood werken we op maat. Er is een wekelijks teamoverleg van de 
graadcoördinatoren, de interne leerlingenbegeleider en de pedagogisch directeur. We werken nauw 
samen met het CLB en het ondersteuningsnetwerk Antwerpen Plus. 

Ouders zijn onmisbare partners. Ook zij worden bij jouw begeleiding betrokken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VRAAG & ANTWOORD 

• Hoe ziet de dagindeling eruit? 
 

8.25 uur Start van de lessen 
Je kan al op school terecht vanaf 8.00 uur.  
Om 10.05 uur heb je vijftien minuten pauze.  
De lessen eindigen om 12.00 uur  

12.00 uur Middagpauze 

12.55 uur Start van de lessen 
Om 14.35 uur heb je vijftien minuten pauze. 

15.40 uur of 
16.30 uur 

Einde van de lessen 
Woensdag is de school open tot 12.30 uur. 

 

• Hoe bereik ik de school? 
 
Alle wegen leiden naar … het Annuntia-Instituut 
 
Door de centrale ligging is onze school makkelijk te bereiken vanuit de randgemeenten. 
Rondom de school zijn veilige fietsstraten aangelegd. 
Leerlingen die met de fiets naar school komen, kunnen gebruik maken van een overdekte 
fietsenstalling. 
 
Verschillende bushaltes liggen in de onmiddellijke nabijheid van de school. 
Bovendien zijn de schooluren afgestemd op het openbaar vervoer. 
 

• Kan ik na schooltijd op school studeren? 
 
Je kan je gratis inschrijven om op maandag, dinsdag en/of donderdag in de avondstudie te 
blijven tot 17.00 uur.  
Op vrijdag is er geen avondstudie. 
 

• Kan ik op school blijven eten? 
 
Je kan ’s middags jouw eigen lunchpakket meebrengen. 
Vanaf de herfst- tot aan de paasvakantie zorgen wij op donderdag voor verse soep. 
 

• Wanneer kan ik inschrijven? 
 
Info omtrent inschrijven kan je terugvinden op onze website www.annuntia.be 
 

• Wanneer krijg ik de schoolrekeningen? 
 
Je krijgt 4 keer per jaar een schoolrekening. Wil je via een spreidingsplan elke maand een deel 
betalen? Dan kan je dit aanvragen bij de verantwoordelijke voor de schoolfacturen of de 
pedagogisch directeur. 
 
 
 
 



• Waar koop ik mijn boeken? 
 
Wij werken samen met organisatie Iddink.  
Via hen zal je handboeken kunnen huren en werkboeken kunnen kopen. 
 

• Zijn er middagactiviteiten op school? 
 
Als je jouw leerstof wil herhalen of gemiste lessen wil bijwerken, dan kan je gebruik maken van 
de stille studieruimte. Je kan je ook uitleven tijdens één van de ontspannende 
middagactiviteiten. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annuntia - Instituut vzw  

Turnhoutsebaan 430 a  

2110 Wijnegem 

03 355 15 00 

annuntia@annuntia.be 
 

 
 
 

Nog vragen? 

mailto:annuntia@annuntia.be

