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WELKOM!     

     

Beste leerling 

 
Binnenkort zet je je opleiding verder in de tweede 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. 

SCHOOLJAAR 2022 – 2023: 

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 
+  
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 

WISKUNDE 

WETENSCHAPPEN 
WISKUNDE 

HANDEL 
SECRETARIAAT  

TALEN 

 DOORSTROOM NAAR UNIVERSITEIT OF HOGESCHOOL 

 

VANAF SCHOOLJAAR 2023 -2024: 

1 
1A met keuzepakket van 5 uur: 

KLASSIEKE TALEN EXPLORATIE 

2 
2A met keuze uit 3 basisopties: 

KLASSIEKE TALEN MODERNE TALEN EN WETENSCHAPPEN 
STEM WETENSCHAPPEN* 

ECONOMIE EN ORGANISATIE* 

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

* 

TAAL EN COMM. 
WETENSCHAPPEN

* 

WETENSCHAPPEN 
WISKUNDE 

BEDRIJFS-
ORGANISATIE 

TAAL EN 
COMMUNICATIE 

 
DOORSTROOM NAAR UNIVERSITEIT OF HOGESCHOOL 

 

*onder voorbehoud 

 

 

 

 

 

 

 

 



NAAR DE TWEEDE GRAAD 

Na de eerste graad ben je perfect voorbereid om verder te studeren in één van de studierichtingen 
van de tweede graad binnen het Annuntia-Instituut. 

Binnen de tweede graad spreken we van doorstroom en dubbele finaliteit: 
Doorstroom wil zeggen dat je na het volgen van deze studierichtingen vlot kan doorstromen naar het 
hoger onderwijs.  
Dubbele finaliteit wil zeggen dat je na het volgen van deze studierichtingen zowel kan doorstromen 
naar het hoger onderwijs of rechtstreeks naar de arbeidsmarkt. 

Het verschil tussen de studierichtingen in de tweede graad zit vooral in de richtingsvakken. 
 

 ASO - DOORSTROOM TSO - DUBBELE FINALITEIT 
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3 + 4  VERNIEUWDE TWEEDE GRAAD 

LATIJN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LESSENTABEL  3de  4de  

ALGEMENE VORMING                       

Godsdienst 2 2 

Aardrijkskunde 1 1 

Geschiedenis 2 2 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Artistieke vorming 1 - 

Maatschappelijke en 
economische vorming 

- 1 

ICT 1 1 

MODERNE TALEN 

Nederlands 4 4 

Frans 3 3 

Engels 2 2 

WISKUNDE - WETENSCHAPPEN 

Wiskunde 5 5 

Fysica 1 1 

Biologie 2 - 

Chemie - 2 

SPECIFIEK RICHTINGSVAK 

Latijn 5 5 

KEUZEVAK (verplicht) 

 
1 1 

TOTAAL 32 32 



Het definitieve aanbod aan keuzevakken voor 2022 – 2023 verschijnt in april 2022 op onze website. 

UNIEK AAN DEZE RICHTING 

In de studierichting Latijn krijg je een brede algemene vorming van talen, wetenschappen en 
wiskunde. Je vult dit verder aan met een pakket Latijn. 

WAAROM DEZE RICHTING KIEZEN? 

Volgde je in de eerste graad de optie Latijn? 
Ben je nog steeds geïnteresseerd in de klassieke cultuur en word je geprikkeld door een boeiende 
tocht doorheen de cultuurgeschiedenis? 

In het derde jaar bereid je je kennis van woordenschat en grammatica nog verder uit. Je leert hoe je 
langere zinnen kan begrijpen en vertalen. Zo kan je ook grotere verhalen in het Latijn lezen. Via de 
teksten kan je je verdiepen in interessante cultuurthema’s. 

In het vierde jaar heb je de taalstudie afgerond. Vanaf dan gaat alle aandacht naar lectuur en cultuur. 
De teksten die we lezen, zijn “puur Romeins”: ze zijn niet meer vereenvoudigd, je leest ze zoals de 
Romeinen ze zelf geschreven en gelezen hebben. 
 
Is wiskunde, de basis voor alle exact wetenschappelijk gerichte studies, echt jouw ding?  
In deze studierichting vind je ook antwoorden op wetenschappelijke vraagstukken en ontdek je de 
complexe en abstracte wereld van de wiskunde. 
Je leert probleemoplossend denken, een sleutelvaardigheid die je in je latere studies een heel eind 
op weg helpt. 

Ben je bereid om veel te studeren en je verder te verdiepen in de wereld van de Romeinen? 

Dan voel je je zeker thuis in de studierichting Latijn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 + 4 VERNIEUWDE TWEEDE GRAAD                        

ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN  

LESSENTABEL 3de  4de  

ALGEMENE VORMING                      

Godsdienst 2 2 

Aardrijkskunde 1 1 

Geschiedenis 2 2 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Artistieke vorming 1 - 

Maatschappelijke en 
economische vorming 

- 1 

ICT 1 1 

MODERNE TALEN 

Nederlands  4 4 

Frans 4 4 

Engels 3 2 

WISKUNDE - WETENSCHAPPEN 

Wiskunde   5 5 

Fysica 1 1 

Biologie 2 - 

Chemie - 2 

SPECIFIEK RICHTINGSVAK 

Economie 4 4 

TOTAAL 32 32 

 

KEUZEVAK (verplicht) 

 
- 1 



UNIEK AAN DEZE RICHTING 

In de studierichting Economische wetenschappen staat een brede, algemene vorming centraal. 
Je krijgt een flinke dosis talen en wetenschappen, aangevuld met een uitgebreid pakket economie en 
wiskunde. 

WAAROM DEZE RICHTING KIEZEN? 

Ben je gefascineerd door economie en de financiële wereld?  
Heb je zin om de geheimen van de economie te doorgronden?  
Via het richtingsvak economie zal je inzicht verwerven in de economie als systeem en de werking van 
ondernemingen.  

Is wiskunde, de basis voor alle exact wetenschappelijk gerichte studies, echt jouw ding? Je zal leren 
logisch en kritisch te denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge 
verbanden te begrijpen. 

Heb je ook interesse in talen en wetenschappen? 
Ben je bereid om veel te studeren? 

Dan ben je de ideale kandidaat voor de richting Economische wetenschappen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 + 4  VERNIEUWDE TWEEDE GRAAD 

HUMANE WETENSCHAPPEN  

LESSENTABEL 3de 4de  

ALGEMENE VORMING                      

Godsdienst 2 2 

Aardrijkskunde 1 1 

Geschiedenis 2 2 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Artistieke vorming PROJECT - 

Maatschappelijke en 
economische vorming 

1 - 

ICT 1 1 

MODERNE TALEN 

Nederlands 4 4 

Frans 4 4 

Engels 3 2 

WISKUNDE - WETENSCHAPPEN 

Wiskunde 4 4 

Fysica 1 1 

Biologie 2 - 

Chemie - 2 

SPECIFIEKE RICHTINGSVAKKEN 

Kunstbeschouwing 1 2 

Filosofie 1 2 

Sociologie - psychologie 3 3 

KEUZEVAK (optioneel) 



 
1 1 

TOTAAL 32 32 

 

UNIEK AAN DEZE RICHTING 

In de studierichting Humane wetenschappen staat een brede, algemene vorming centraal. 
Je krijgt een inleiding in filosofie, sociologie en psychologie die in de derde graad verder worden 
uitgediept. 

WAAROM DEZE RICHTING KIEZEN? 

Heb je belangstelling voor de mens en de samenleving in het algemeen? 
Boeit het jou om mensen te bekijken en hun gedrag te begrijpen? 
Wil je graag kennismaken met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij? 

Binnen de studierichting Humane wetenschappen leer je vanuit vakken zoals psychologie, sociologie, 
filosofie en kunstbeschouwing te kijken naar individu en samenleving. Je leert daarbij kritische vragen 
te stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren. 

Ben je empathisch en sociaalvaardig? 
Ben je bereid om voldoende studietijd in je planning in te bouwen? 

Dan is de studierichting Humane wetenschappen perfect voor jou. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 + 4  VERNIEUWDE TWEEDE GRAAD 

MODERNE TALEN 

LESSENTABEL  3de  4de  

ALGEMENE VORMING                     

Godsdienst 2 2 

Aardrijkskunde 1 1 

Geschiedenis 2 2 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Artistieke vorming 1 - 

Maatschappelijke en economische 
vorming 

- 1 

ICT 1 1 

WISKUNDE - WETENSCHAPPEN 

Wiskunde 4 4 

Biologie 2 - 

Chemie - 2 

Fysica 1 1 

SPECIFIEKE RICHTINGSVAKKEN 

Nederlands 5 4 

Frans 5 4 

Engels 3 3 

Spaans 1 - 

Duits - 2 

Communicatiewetenschappen 1 2 

KEUZEVAK (verplicht) 

 
1 1 



TOTAAL 32 32 

 

Het definitieve aanbod aan keuzevakken voor 2022 – 2023 verschijnt in april 2022 op onze website. 

UNIEK AAN DEZE RICHTING 

In de studierichting Moderne talen staat een brede, algemene vorming centraal, gecombineerd met 
een uitgebreid pakket talen. Je verdiept je communicatievaardigheden in het Engels, Frans en 
Nederlands. Daarbovenop krijg je Duits en Spaans als extra vreemde talen. De richting daagt je ook 
uit op het vlak van communicatiewetenschappen. Je zal talen ook taal-technisch bestuderen. 
 

WAAROM DEZE RICHTING KIEZEN? 

Binnen de studierichting Moderne talen breid je je communicatieve vaardigheden in het Nederlands, 
Frans, Engels, Duits en Spaans uit.  Je zal niet alleen de talen taal-technisch bestuderen, maar je zal 
ook uitgedaagd worden om kritisch te zijn, je mening te durven formuleren en artistiek-literair aan 
de slag te gaan.  
 

Heb je een brede interesse voor taal? 
Heb je een talent voor taal in het algemeen? 
Ben je gepassioneerd voor het communiceren in een (vreemde) taal? 
Ben je bereid om je taal zoveel mogelijk bij te schaven en te zuiveren?  

Heb je interesse in landen en culturen?  
Wil je graag meer te weten te komen over hun gewoontes en geschiedenis? 

Volg je graag de actualiteit?  
Lees je wel eens de krant, een tijdschrift of volg je het nieuws? 

Ben je graag creatief met taal bezig? 
Ben je nieuwsgierig en studeer je graag? 

Dan zit je goed bij de studierichting Moderne talen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 + 4 VERNIEUWDE TWEEDE GRAAD 

NATUURWETENSCHAPPEN  

LESSENTABEL 3de  4de  

ALGEMENE VORMING                   

Godsdienst 2 2 

Aardrijkskunde 1 1 

Geschiedenis 2 2 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Artistieke vorming 1 - 

Maatschappelijke en 
economische vorming 

- 1 

ICT 1 1 

MODERNE TALEN 

Nederlands 4 4 

Frans 4 4 

Engels 3 2 

SPECIFIEKE RICHTINGSVAKKEN 

Wiskunde 5 5 

Biologie 2 2 

Chemie 2 2 

Fysica 2 2 

Ecologie - 1 

KEUZEVAK (verplicht) 

 
1 1 

TOTAAL 32 32 

 

Het definitieve aanbod aan keuzevakken voor 2022 – 2023 verschijnt in april 2022 op onze website. 



UNIEK AAN DEZE RICHTING 

De studierichting Natuurwetenschappen is een doorstroomrichting waarin een brede, algemene 
vorming centraal staat. Je krijgt een flinke dosis wetenschappen en wiskunde maar ook talen en 
algemene vakken. De wetenschappen bestaan uit de vakken biologie, chemie en fysica. 

WAAROM DEZE RICHTING KIEZEN? 

Bekijk je de wereld met verwondering en verklaar je graag wat je ziet? 
Is wiskunde, de basis voor wetenschappen, echt jouw ding?  
Ga je graag op onderzoek en voer je graag experimenten uit?  
Ben je bereid om je in te zetten om je de wetenschappelijke theorie eigen te maken?  
Schrikt een uitdaging je niet af? 

Dan schuilt er misschien wel een wetenschapper in jou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 + 4 VERNIEUWDE TWEEDE GRAAD 

BEDRIJF EN ORGANISATIE  

LESSENTABEL 3de  4de  

ALGEMENE VORMING 

Godsdienst 2 2 

Aardrijkskunde 1 1 

Geschiedenis 1 1 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Artistieke vorming 1 - 

Maatschappelijke en 
economische vorming 

- 1 

ICT 1 1 

MODERNE TALEN 

Nederlands 4 4 

Frans 3 3 

Engels 3 3 

WISKUNDE - WETENSCHAPPEN 

Wiskunde 3 3 

Natuurwetenschappen 2 1 

SPECIFIEK RICHTINGSVAK 

Bedrijfseconomie 8  (waarvan 2u ICT) 9  (waarvan 2u ICT) 

KEUZEVAK (verplicht) 

 
1 1 

TOTAAL 32 32 

 

Het definitieve aanbod aan keuzevakken voor 2022 – 2023 verschijnt in april 2022 op onze website. 

 



UNIEK AAN DEZE RICHTING 

In de studierichting Bedrijf en organisatie verwerf je een degelijke kennis van algemene vakken en 
vreemde talen. 
Je krijgt inzicht in de algemene economie en bedrijfswetenschappen. 
Je ontwikkelt je competenties met betrekking tot het ondersteunen van boekhoudkundige, 
commerciële en HR-activiteiten. 
Verder maak je kennis met de logistieke flow en verschillende transportwijzen. 

WAAROM DEZE RICHTING KIEZEN? 
 
Heb je aanleg voor bedrijfseconomie, informatica en wiskunde (commerciële activiteiten en 
administratieve verwerking van documenten)? 
Heb je een brede interesse voor de zakenwereld? 
Ben je kritisch ingesteld tegenover cijfermateriaal? 
Hou je van stipt, ordelijk en nauwkeurig werken? 
Werk je graag samen met anderen? 

Dan ben je de ideale kandidaat voor de studierichting Bedrijf en organisatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 + 4  VERNIEUWDE TWEEDE GRAAD 

TAAL EN COMMUNICATIE  

 
LESSENTABEL 

3de  
 

4de  

ALGEMENE VORMING 

Godsdienst 2 2 

Aardrijkskunde 1 1 

Geschiedenis 1 1 

Wiskunde 3 3 

Natuurwetenschappen 2 1 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Artistieke vorming 1 - 

Maatschappelijke en 
economische vorming 

- 1 

ICT 1 1 

MODERNE TALEN 

Nederlands 5 5 

Frans 4 4 

Engels 3 3 

Duits 1 2 

SPECIFIEKE RICHTINGSVAKKEN 

Public relations 5 5 

KEUZEVAK (verplicht) 

 
1 1 

TOTAAL 32 32 

 
Het definitieve aanbod aan keuzevakken voor 2022 – 2023 verschijnt in april 2022 op onze website. 

 



UNIEK AAN DEZE RICHTING 

In de studierichting Taal en communicatie ligt de klemtoon op communicatie in het Nederlands, 
Frans, Engels en Duits in een zakelijke context. Je leert dus mondeling en schriftelijk communiceren 
in verschillende talen, met extra aandacht voor het Nederlands. 
 
Het vak public relations krijgt met 5 lesuren een belangrijk aandeel in het lessenpakket. Je leert 
hierbij doeltreffend communiceren in verschillende contexten en bewust omgaan met 
communicatiemiddelen en media. Je reflecteert op communicatie- en persoonlijkheidsstijlen van 
jezelf en van anderen. Je leert hoe je communicatieprojecten en –acties kan ondersteunen en 
voorbereiden, rekening houdend met het communicatiebeleid van een bedrijf of organisatie.  
 
Ook is er, naast de talige vorming, de nodige aandacht voor jouw sociale, maatschappelijke en 
culturele vorming. 

WAAROM DEZE RICHTING KIEZEN? 

Heb je een brede interesse voor communicatie en voor vreemde talen? 
Spreekt de communicatie binnen de bedrijfswereld je aan? 
Wil je je talenkennis van het Nederlands op punt brengen? 
Geef je graag presentaties? 
Heb je aanleg voor commerciële vaardigheden? 
Hou je van administratie en van stipt, ordelijk en nauwkeurig werken? 
Werk je graag samen met anderen? 

Dan is deze richting zeker iets voor jou! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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 

annuntia@annuntia.be 
 
 
 

Nog vragen? 

mailto:annuntia@annuntia.be

