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WELKOM!     

     

Beste leerling 

 
Binnenkort maak je de overstap van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs. 

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 hier uitleg over de verschillende studiemogelijkheden in terug. Ook geven we je graag extra 
praktische informatie mee. 

 

1 

1A met keuzepakket van 5 uur: 

KLASSIEKE TALEN EXPLORATIE  

2 

2A met keuze uit 3 basisopties: 

KLASSIEKE TALEN MODERNE TALEN EN WETENSCHAPPEN 
ECONOMIE EN ORGANISATIE* 

STEM WETENSCHAPPEN* 

3 
+  
4 

ASO – DOORSTROOM TSO – DUBBELE FINALITEIT 

LATIJN 
ECONOMISCHE 

WETENSCHAPPEN 
HUMANE  

WETENSCHAPPEN 
MODERNE TALEN  

NATUUR- 
WETENSCHAPPEN 

BEDRIJF EN 
ORGANISATIE 

TAAL EN 
COMMUNICATIE 

   
5  
+  
6 

ASO – DOORSTROOM TSO – DUBBELE FINALITEIT 

LATIJN 
MODERNE 

TALEN * 

LATIJN 
WISKUNDE* 

ECONOMIE 
MODERNE 

TALEN  

ECONOMIE 
WISKUNDE  

HUMANE 
WETENSCHAPPEN 

MODERNE TALEN 
WETENSCHAPPEN* 

MODERNE 
TALEN* 

WETENSCHAPPEN 
WISKUNDE 

BEDRIJFS-
ORGANISATIE 

TAAL EN 
COMMUNICATIE 

 
DOORSTROOM NAAR UNIVERSITEIT OF HOGESCHOOL 

*onder voorbehoud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DE EERSTE GRAAD  

 

1 
1A met keuzepakket van 5 uur: 

KLASSIEKE TALEN EXPLORATIE 

2 

2A met keuze uit 3 basisopties: 

KLASSIEKE TALEN 
MODERNE TALEN EN 

WETENSCHAPPEN 
ECONOMIE EN ORGANISATIE* 

STEM WETENSCHAPPEN** 

 
* wordt enkel nog aangeboden schooljaar 2022 – 2023 
** wordt mits goedkeuring van de aanvraag aangeboden vanaf schooljaar 2023 - 2024 

 

In onze oriënterende eerste graad krijg je de kans om te ervaren welke studierichting het beste 
aansluit bij jouw talenten, capaciteiten en interesses. Zo kan jij een goede keuze maken voor een 
studierichting in de tweede graad.  

DOEL? 
Jouw talenten ontdekken en doen groeien. 

AANPAK? 
Je krijgt een stevige algemene vorming die hoort bij de eerste graad van een school met sterk 
theoretische richtingen in de volgende leerjaren. Daarnaast kies jij een aanvullend pakket (5 uur) op 
basis van je interesses en talenten. 

 

 

 

 



1A VERNIEUWDE EERSTE GRAAD  

 Behaal je het getuigschrift van het basisonderwijs, dan start je in het eerste leerjaar A. 

In het eerste leerjaar A krijgen alle leerlingen hetzelfde basispakket algemene vorming. 
Daarnaast kies je uit 2 keuzepakketten: 

Ofwel keuzepakket KLASSIEKE TALEN 

- 4 uur Latijn, initiatie Grieks, antieke cultuur 
- 1 klasuur: leren leren, sociale vaardigheden, … 

 
Heb je belangstelling voor talen? 
Lees je graag allerlei verhalen en literatuur? 
Wil je meer weten over belangrijke waarden en normen van vroeger en nu? 
Hou je van een nieuwe intellectuele uitdaging? 
Beschik jij over een flinke portie doorzettingsvermogen, zin voor nauwkeurigheid en 
grondigheid?  
Kan je heel goed zelfstandig werken? 
Schrikt dagelijks studeren je niet af? 
 
Dan is het keuzepakket klassieke talen perfect voor jou. 
 

Ofwel keuzepakket EXPLORATIE 

- 1 uur Frans, 1uur Nederlands en 1 uur Wiskunde extra: naargelang je eigen noden  
volg je remediëring of verdieping bij de basisleerstof 

- 1 uur ICT 
- 1 klasuur: leren leren, sociale vaardigheden, … 

 
Heb je veel verschillende interesses? 
Schrikt dagelijks studeren je niet af?  
Hou je ervan jezelf uit te dagen? 
 
Dan voel je je als een vis in het water bij dit keuzepakket. 
 
 
 
 

 
 
  

  

 

WELKE KEUZE MAAK 
JIJ? 

 



LESSENTABEL 
EERSTE LEERJAAR 

KLASSIEKE TALEN EXPLORATIE 

ALGEMENE VORMING 

STEM 

Natuurwetenschappen 2 2 

Wiskunde  4 4 

Techniek 2 2 

EXPRESSIE 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Muziek  1 1 

Beeld 1 2 

TAAL 
Nederlands 4 4 

Frans 3 3 

MENS EN 
SAMENLEVING 

Geschiedenis 1 1 

Godsdienst 2 2 

Aardrijkskunde 2 2 

Mens & samenleving 2 2 
KEUZEPAKKET  

 ICT 1 1 

Klasuur 1 1 
 Klassieke talen (Latijn) 4 - 
 Extra Frans, Nederlands en 

wiskunde 
- 

3 

TOTAAL                                                                                                                     32                                         32 

 

 

 

 

 

 

 

 



2A VERNIEUWDE EERSTE GRAAD 

In het tweede leerjaar A krijgen alle leerlingen hetzelfde basispakket algemene vorming. 
Daarnaast kies je uit enkele basisopties: 

• Klassieke talen, waarbij Latijnse taal en cultuur aan de lessentabel wordt toegevoegd. 

• Moderne talen en wetenschappen, waarbij de moderne talen en de wetenschappen worden 
versterkt en verbreed. 

• Economie en organisatie*, waarbij meer de nadruk wordt gelegd op het economisch aspect 
van onze samenleving. 

• STEM wetenschappen**, waarbij we de wetenschappelijke kennis willen verhogen. 

Door middel van de vakken Economie en Maatschappij en welzijn, kan je kennismaken met de andere 
studiedomeinen in onze school. Deze brede kennismaking zal jou helpen een bewuste keuze te maken 
voor een studierichting in de tweede graad. 

* wordt enkel nog aangeboden schooljaar 2022 – 2023 
** wordt mits goedkeuring van de aanvraag aangeboden vanaf schooljaar 2023 - 2024 

 



2A VERNIEUWDE EERSTE GRAAD 

Basisoptie: KLASSIEKE TALEN  

LESSENTABEL 
TWEEDE LEERJAAR 

KLASSIEKE TALEN 
(LATIJN) 

2022-2023 

KLASSIEKE TALEN 
(LATIJN) 

2023-2024 

 ALGEMENE VORMING   

STEM 

Natuurwetenschappen 1 1 

Wiskunde 4 4 

Techniek 2 2 

ICT 1 - 

EXPRESSIE 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Muziek 1 1 

Beeld  - 1 

TAAL 

Nederlands 4 4 

Frans 3 3 

Engels 3 3 

MENS EN 
SAMENLEVING 

Geschiedenis 2 2 

Godsdienst 2 2 

Aardrijkskunde 1 1 

Maatschappij en welzijn 1 1 

 BASISOPTIE   

 Klassieke talen (Latijn) 5 5 
 TOTAAL 32 32 

 

WAAROM DEZE BASISOPTIE KIEZEN? 

Volgde je in het eerste jaar de keuze Latijn?  
En merkte je dat klassieke talen jouw ding zijn? 
Wil je je verder verdiepen in de cultuur en de geschiedenis van de oudheid om de hedendaagse 
maatschappij beter te leren begrijpen?  
Denk je graag na over Latijnse teksten? 
Wil je met Latijnse teksten en de Latijnse taal aan de slag om zo ook je kennis van de moderne talen 
uit te breiden? 
Studeer je graag, heb je heel wat doorzettingsvermogen en werk je nauwkeurig en grondig? 

Dan is de basisoptie klassieke talen perfect voor jou. 

 

 

 

 

 

 

 



2A VERNIEUWDE EERSTE GRAAD  

Basisoptie: MODERNE TALEN EN WETENSCHAPPEN 

LESSENTABEL 
TWEEDE LEERJAAR 

MODERNE TALEN 
EN WETENSCHAPPEN 

2022-2023 

MODERNE TALEN 
EN WETENSCHAPPEN 

2023-2024 

 ALGEMENE VORMING   

STEM 

Natuurwetenschappen 1 1 

Wiskunde 4 4 

Techniek 2 2 

ICT 1 - 

EXPRESSIE 
Lichamelijke opvoeding 2 2 

Muziek 1 1 

TAAL 

Nederlands 4 4 

Frans 3 3 

Engels 3 3 

MENS EN 
SAMENLEVING 

Geschiedenis 2 2 

Godsdienst 2 2 

Aardrijkskunde 1 1 

Economie - 1 

Maatschappij en welzijn 1 1 

 BASISOPTIE   

 Module Moderne talen 2 2 

 Module Wetenschappen 3 3 

 TOTAAL 32  

 

WAAROM DEZE BASISOPTIE KIEZEN? 

Hou je van taal en literatuur en ga je er graag creatief mee aan de slag?  
Wil je nog beter worden in Nederlands, Frans en Engels?  
Ga je graag op zoek gaan naar de overeenkomsten en de verschillen tussen talen? 
Wil je graag op onderzoek gaan en experimenteren? 
Wil je de relatie bestuderen tussen de natuurwetenschappen en ons dagelijks leven?  
Wil je al eens proeven van biologie, chemie en fysica?  

Dan ben je de perfecte kandidaat voor de basisoptie moderne talen en wetenschappen. 

 

 

 

 

 

 



2A VERNIEUWDE EERSTE GRAAD 

Basisoptie: ECONOMIE EN ORGANISATIE  

LESSENTABEL 
TWEEDE LEERJAAR 

ECONOMIE EN 
ORGANISATIE 

2022-2023 

ALGEMENE VORMING 

STEM 

Natuurwetenschappen 1 

Wiskunde 4 

Techniek 2 

ICT 1 

EXPRESSIE 
Lichamelijke opvoeding 2 

Muziek  1 

TAAL 

Nederlands 4 

Frans 3 

Engels 3 

MENS EN 
SAMENLEVING 

Geschiedenis 2 

Godsdienst 2 

Aardrijkskunde 1 

Maatschappij en welzijn 1 
BASISOPTIE 

 Module Economie en organisatie 5 
TOTAAL                                                                                                                             32 

 

WAAROM DEZE BASISOPTIE KIEZEN? 

Heb je interesse voor de actualiteit, en vooral voor het economisch en maatschappelijk nieuws? 
Wil je weten hoe reclamemakers erin slagen om jou dingen te doen kopen?  
Wil je leren over ondernemingen en de rol van de overheid? 
Voel je misschien zelf enige ondernemingszin of wil je in elk geval zoveel mogelijk te weten komen 
over ondernemerschap?  
Ga je graag op onderzoek en schrikt het gebruik van ICT daarbij je niet af? 

Dan zit je goed bij de basisoptie economie en organisatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2A VERNIEUWDE EERSTE GRAAD  

Basisoptie: STEM WETENSCHAPPEN  (mits goedkeuring aanvraag) 

LESSENTABEL 
TWEEDE LEERJAAR 

STEM WETENSCHAPPEN 
2023-2024 

 ALGEMENE VORMING  

STEM 

Natuurwetenschappen 1 

Wiskunde 4 

Techniek 2 

EXPRESSIE 
Lichamelijke opvoeding 2 

Muziek 1 

TAAL 

Nederlands 4 

Frans 3 

Engels 3 

MENS EN 
SAMENLEVING 

Geschiedenis 2 

Godsdienst 2 

Aardrijkskunde 1 

Economie 1 

Maatschappij en welzijn 1 
BASISOPTIE 

 Module Megatronics 2 
 Module Wetenschappen 3 
TOTAAL                                                                                                                          32 

 

WAAROM DEZE BASISOPTIE KIEZEN? 

Heb je een breed interesseveld met een voorkeur voor wiskunde, wetenschappen en techniek? 
Hou je van onderzoeken en ontwerpen?  
Ben je kritisch ingesteld en hou je ervan ‘out of the box’ te denken?  
 
Binnen de basisoptie STEM wetenschappen krijg je de kans om zelf aan wetenschappelijk en 
technisch onderzoek te doen. STEM verwijst naar de internationale afkorting voor Science, 
Technology, Engineering and Mathematics.  
 
Wil je graag échte problemen en uitdagingen in je eigen omgeving analyseren, er een oplossing voor 
bedenken en zelfs prototypes bouwen? 
 
Dan ben je de ideale kandidaat voor de basisoptie STEM wetenschappen.  
 

 

 

 

 



LEER- EN LEEFZORG 

Het welbevinden van onze leerlingen staat centraal. 
Wie zich goed voelt in de klas en op school kan zich ten volle 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 de 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 

inschrijvingen@annuntia.be 
 

 
 

 

Nog vragen? 

mailto:inschrijvingen@annuntia.be

