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Het eerste leerjaar A of B wordt voor jou de eerste stap in het
secundair onderwijs. Je hebt in het basisonderwijs al een hele weg
afgelegd. Nu gaan wij in Talent-is samen met jou verder.
Zorg je graag voor mensen? Misschien ben je een echte talenknobbel?
Werk je graag nauwkeurig? Is wiskunde je ding? Houd je van de natuur?
Ben je een sporter? Lees je graag een boek? Knutsel je graag? Zie je
het zitten om op een kantoor te werken? Wil je later dokter worden?
Of zie je jezelf later wel in een winkel of een magazijn werken? Of wil
je architect worden? Is de computer jouw ding? Ben je een uitvinder?
In de eerste graad van het secundair onderwijs gaan wij samen
met jou verder op zoek naar jouw talenten, interesses en
mogelijkheden.
De brugfunctie van de eerste graad, daar gaan we voor!
We zorgen ervoor dat je een vlotte overstap van het basisonderwijs
naar het secundair onderwijs maakt. We bereiden je ook goed voor
op je verdere loopbaan in het secundair onderwijs.
Met deze infobrochure maken we je wegwijs in de wereld van onze
vijf scholen in de eerste graad. Je leest waar je de A-stroom en de
B-stroom kunt volgen, welke vakken je krijgt, hoe we samen school
maken, hoe je wekelijks lessenrooster eruitziet en nog veel meer.
Veel leesplezier!
De directieteams, lerarenteams en zorgteams van
Annuntiata Veurne
College Veurne
VTI Veurne
Immaculata De Panne
Sint-Bernarduscollege Nieuwpoort

Woord van de voorzitter
Beste leerling, beste ouders
Talent-is staat voor de vijf scholen die tot de vzw Katholiek Secundair Onderwijs Veurne-De Panne-Nieuwpoort
behoren: Annuntiata Veurne, College Veurne, VTI Veurne, Immaculata De Panne en Sint-Bernarduscollege Nieuwpoort.
We bieden in onze scholen kwaliteitsvol onderwijs aan vanuit een christelijke inspiratie. Met onze vijf scholen
werken we conform de regelgeving van Onderwijs Vlaanderen. We zijn aangesloten bij de onderwijskoepel
Katholiek Onderwijs Vlaanderen. We behoren, samen met Hotelschool Ter Duinen en BuSO De Rozenkrans, tot de
scholengemeenschap Veurne-Westkust.
In onze scholen krijgen jongeren de mogelijkheid om in een observerende en oriënterende eerste graad op
zoek te gaan naar hun talenten. Vanuit de eerste graad zetten de leerlingen hun schoolloopbaan verder in de
bovenbouw.
Talent-is heeft in de tweede en derde graad een ruim aanbod. De leerlingen kunnen kiezen uit een waaier aan
studierichtingen en zo hun eigen weg inslaan.
Onze vijf scholen werken samen op administratief, organisatorisch en logistiek vlak.
Ook pedagogisch-didactisch zijn er samenwerkingsverbanden onder de scholen.
Door deze intense samenwerking versterken wij onze scholen.
Met een team van ruim 400 enthousiaste medewerkers staan
wij elke dag klaar voor onze jongeren.
Rik Ascrawat
voorzitter van het
schoolbestuur vzw KSO
Veurne-De Panne-Nieuwpoort
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We verwelkomen je op onze scholen graag met ons talenten-logo. We
gaan samen met jou op ontdekkingstocht naar jouw talenten. We laten je
groeien in jouw talenten en we stimuleren je ook om ze te gebruiken.
De veelkleurigheid van de talenten toont dat elke jongere op onze scholen
welkom is. We vinden elk talent belangrijk, groot en klein.
Ons logo vormt een cirkelvormige stroming. Onze scholen willen iedereen
meevoeren. Maar, we sluiten de cirkel niet: we geven elke jongere de ruimte
om zelf zijn weg te zoeken.
Talent is de sleutel voor jouw toekomst. Ook Talent-is wil de sleutel voor
jouw toekomst zijn.
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Onze visie

Samen bouwen wij
in de oriënterende eerste graad
aan jouw toekomst.
Onze grootste uitdaging is jou GOESTING blijven geven in het leren
en leven op school. Met je enthousiasme en betrokkenheid in en naast de
lessen vergroot je ieders leerkansen.
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Onze visie

We dagen je uit om je TALENTEN te ontdekken
en erin te groeien. In de eerste graad bieden we
daarom een ruime keuze aan mogelijkheden.
Je leerkrachten en begeleiders werken steeds
nauw met je samen. Zo kan je straks jouw
talent bevorderen, erin uitmunten en daarna
de beste studiekeuze maken.

We geven je de kans om te groeien in KENNEN EN KUNNEN.
Ze zijn de basis van je ontwikkeling. Daarom ondersteunen je
leerkrachten en begeleiders je als experten om je competenties
optimaal te ontplooien.
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Onze visie

Je voelt je geborgen op onze WARME school. Hier mag je jezelf zijn.
Zorg en begeleiding vanuit een wederzijdse vertrouwenssfeer vinden we
daarom heel belangrijk. We zijn er voor jou, ook als het even moeilijk gaat.

Vanuit onze christelijke waarden kiezen we voor een OPEN
school. Samen met anderen bereiden we je in onze katholieke
dialoogschool voor op de steeds veranderende maatschappij.

Welkom!
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Warme en open school

In de oriënterende eerste graad van Talent-is bouwen we samen aan
een warme en open school. Leerlingen staan centraal in onze school.
Leerlingen mogen, in een steeds veranderende maatschappij, elke dag
zichzelf zijn. Een team van leraren, opvoeders, leerlingenbegeleiders,
ondersteuners, CLB-medewerkers en externe partners staat elke dag
opnieuw klaar voor de leerlingen. We zorgen voor hulp bij specifieke
onderwijsbehoeften, we geven socio-emotionele begeleiding en we
ondersteunen bij leer- en ontwikkelingsstoornissen. We begeleiden leerlingen steeds met het oog op de volledige ontwikkeling. In samenwerking
met de ouders volgen we onze leerlingen van dichtbij op. We zorgen voor
begeleiding op maat. Begeleiding op Talent-is is dan ook leren leren,
leren kiezen en leren leven.
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Warme en open school

Leren
leren
Leerbegeleiding is essentieel in de eerste graad. Leerlingen leren bij
ons hoe ze zich de leerstof eigen kunnen maken. Leren leren betekent
een planning opstellen, werk organiseren, opdrachten uitvoeren, zelfstandig werken, notities nemen, een samenvatting maken, een cursus
aanpakken, de map controleren en nog zo veel meer.
De vakleraren en de klassenleraar stimuleren
de leerlingen in het zoeken naar de juiste
studiemethode en leerhouding. Hierbij
focust Talent-is ook op co-teaching.
Binnen hetzelfde vak werken
leraren samen om leerlingen nog
meer op maat te begeleiden en
uit te dagen. Leerlingen leren
ook hun eigen leerproces
in handen nemen door te
reflecteren over hun eigen
werk.
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Warme en open school

Leren
kiezen

We stippelen voor de leerlingen een individueel keuzetraject
uit. Doorheen de eerste graad gaan ze op zoek naar hun talenten,
mogelijkheden en interesses. In het eerste jaar proeven de leerlingen
van verschillende keuzepakketten. Zo ervaren ze zelf wat ze graag doen
en wat ze goed kunnen. Met de basisopties in het tweede jaar zetten we de
ontdekkingstocht verder. Op het einde van het tweede jaar bepalen we
samen de meest geschikte studierichting voor de tweede graad. We zetten
samen in op schoolloopbaanbegeleiding.
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Warme en open school

Leren
leven
We willen onze leerlingen laten groeien als betrokken burgers in de
samenleving. Daarom hebben we blijvende aandacht voor thema’s zoals
participatie, duurzaamheid, diversiteit, gezondheid …
Leerlingen en leraren werken ook samen aan een warm klasklimaat.
Hand in hand zorgen we ervoor dat iedereen zich veilig voelt en zichzelf
kan zijn. Vanuit de christelijke waarden hebben we oog voor respect,
verdraagzaamheid en openheid. Ons team zet zorg op de eerste plaats.
Een goed gesprek, een luisterend oor, een schouderklopje … doen deugd.
Op school zorgen we voor elkaar.
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De eerste graad
A-stroom

Als je het getuigschrift basisonderwijs behaald hebt, dan start je in de
A-stroom. Hier zit je goed voor een stevig pakket Algemene vorming.
Dit bereidt jou voor op de bovenbouw, dus op de tweede en de derde
graad. In de A-stroom volg je het pakket basis of het pakket basis met
verdieping.
Met een plus-uur helpen we jou extra bij het leren leren, leren kiezen en
leren leven. Je klassenleraar bouwt dit samen met jou en je klasgenoten
uit.
De eerste graad zet observeren en oriënteren in de focus. Samen met
jou gaan we op zoek naar je talenten, interesses en mogelijkheden. Met
de keuzepakketten van 1A en de basisopties van 2A zetten we hier extra op
in. Zo bereiden we je voor om een goede keuze voor de bovenbouw te maken.
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De eerste graad
A-stroom

Lessentabel
1A

2A

Algemene vorming
(basis of basis met verdieping)
Godsdienst

2

2

Mens en samenleving

2

-

Nederlands

4

4

Frans

3

3

Engels

1

2

Wiskunde

4

4

Natuurwetenschappen

2

1

Techniek

2

2

Aardrijkskunde

2

1

Geschiedenis

1

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Muziek

1

1

Beeld

1

1

Leren leren, leren kiezen, leren leven
Plus-uur

1

-

Plus-uur / ICT / Differentiatie

-

2

Ontdekkingstocht naar talenten
Keuzepakket

4

-

Basisoptie

-

5

32

32
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De eerste graad
A-stroom

In de kijker

Algemene vorming basis en
Algemene vorming basis met verdieping
Volg je Algemene vorming basis? Dan heb je op het einde van de eerste
graad alle basisdoelen en sommige verbredings- en verdiepingsdoelen
bereikt.
Volg je Algemene vorming basis met verdieping? Dan heb je op het
einde van de eerste graad alle basisdoelen en (bijna) alle verbredings- en
verdiepingsdoelen bereikt.
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De eerste graad
A-stroom

goesting

Onze troef:
het plus-uur
De hele lesweek hebben we aandacht voor leren
leren, leren kiezen en leren leven, maar tijdens ons
plus-uur zetten we daar extra op in. De klassenleraar
werkt het plus-uur samen met jou en je klasgenoten uit.
Je leert hoe je notities neemt, hoe je de leerstof het best verwerkt, wat
je moet doen als je iets niet begrijpt, hoe je een studieplanning maakt …
We nemen in dit uur ook de tijd om leerstof bij te werken.
We werken stap voor stap aan je studiekeuze na de eerste graad. Je leert
wat je moet doen om je schoolloopbaan uit te stippelen. Je leert je eigen
voorkeuren en interesses, je eigen mogelijkheden en beperkingen in kaart
te brengen.
Het plus-uur, dat is ook leren tijd maken voor jezelf, voor elkaar, voor
de groep. We bouwen aan een mooie klassfeer. We werken samen aan
projecten voor de hele school, voor de samenleving: verkeersveiligheid,
gezondheid, duurzaamheid, cultuur …
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De eerste graad
A-stroom

Engels, ook al in 1A
We kiezen ervoor om vanaf het eerste jaar een uur Engels op te nemen.
We leven in een wereld waarin grenzen steeds vager worden, waarbij
we in contact komen met diverse nationaliteiten. Communicatie is daarbij
heel belangrijk. Daarom maak je al vroeg kennis met Engels.

ICT, een extra accent in 2A
ICT is overal aanwezig in ons lessenpakket. Tekstverwerking
en digitale media staan centraal. In 2A maken we hiervoor
extra tijd. Je leert werken met verschillende programma’s en je krijgt inzicht in computersystemen. Ook
samen online werken met gedeelde documenten, de
wereld van het internet en nettiquette staan op het
programma. Op het einde van het tweede jaar
heb je een mooie ICT-basis.

Differentiatie, dat ietsje meer in 2A
Lesuren differentiatie sluiten aan bij de Algemene
vorming. In 2A kun je bijvoorbeeld extra Grieks,
wiskunde, wetenschappen of economie krijgen.
Hier bieden we verdere verdieping van de leerstof
aan.
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De eerste graad
A-stroom

talenten

1A – Keuzepakket – Ontdekkingstocht naar talenten

Over onze vijf scholen heen kun je uit dertien keuzepakketten kiezen.
Je kunt kiezen uit fix en flex. Fix volg je het hele schooljaar. Flex volg je
een half schooljaar.
•
•
•

Als je voor Klassieke talen kiest, dan wordt dit je enige keuzepakket.
Je volgt dit het hele schooljaar vier uur.
Als je voor Voeding & horeca kiest, dan wordt dit je enige keuzepakket.
Je volgt dit het hele schooljaar vijf uur.
Als je voor andere keuzepakketten kiest, dan volg je die voor twee uur,
ofwel het hele schooljaar (fix), ofwel een half schooljaar (flex).
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De eerste graad
A-stroom

De keuzepakketten op een rij
Ontdekkingstocht naar talenten 1 A
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Creatief atelier

2

Samen & leven

2

Voedingsatelier

2

Taal & wiskunde Plus

2

Economie & IT

2

Taalatelier

2

Wiskundelab

2

Sport & wetenschappen

2

STEM & IT

2

STEM & technieken

2

STEM & wetenschappen

2

Klassieke talen

4

Voeding & horeca

5

De eerste graad
A-stroom

open

Creatief atelier

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 meest uiteenlopende materialen zoals
karton, textiel, recyclagematerialen … Daarnaast maak je stap voor stap
ook kennis met verschillende expressievormen zoals beeld, muziek en
media. Verras jezelf en beleef!

Samen & leven

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?

Voedingsatelier

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 bereidt 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?
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De eerste graad
A-stroom

Taal & wiskunde Plus

Wil je meer lestijd 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 en oefeningen 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?

Economie & IT

Wil je nu al je eerste stappen in het bedrijfsleven zetten? Handel, boekhouding, 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 ook mee?

Taalatelier

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!

Wiskundelab

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

Sport & wetenschappen

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 effecten 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?

STEM & IT

Hou je van een uitdaging en werk je graag met IT-tools? Wil je leren
programmeren, 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!

STEM & technieken

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
elektriciteit? 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?
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De eerste graad
A-stroom

STEM & wetenschappen

Ben je geboeid door wetenschappen, technologie, engineering en wiskunde? Schrikt probleemoplossend denken je niet af? Dan krijg je in STEM &
wetenschappen 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 hiervoor een wetenschappelijke oplossing te bedenken.
Geef jij ook je STEM aan wetenschappen?

Klassieke talen

Is de Griekse en Romeinse cultuur jouw ding? Ben je graag met taal
bezig? Dan is Klassieke talen zeker iets voor jou. Via korte verhalen in
het Latijn ga je op ontdekkingstocht doorheen de rijke geschiedenis en
mythologie van de oudheid. Elke dag ga je aan de slag met alles wat
deze taal je te bieden heeft. Daarnaast helpt de kennis van Latijn je bij
het studeren van andere talen. Kom en laat je verwennen door Grieken,
Romeinen en hun taal.

Voeding & horeca

Ben je gepassioneerd door de keuken? Ga je graag creatief aan de slag?
In Voeding & horeca krijg je de kans om te proeven van de verschillende
voedingssectoren. Je verlegt je grenzen in de horeca. Je werkt aan
hartelijke discipline, gastvrijheid en nog veel meer. Je bent fier op je eigen
werk in de keuken, maar ook op wat je als team met de andere koks kan
bereiken. Welkom in de wereld van de fijnproeverij!
Wil je weten welke keuzepakketten je waar kunt volgen?
Ga vlug een kijkje nemen bij Veurne, De Panne en Nieuwpoort.
Of … probeer eens onze zoeker op www.talent-is.be.
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De eerste graad
A-stroom

2A – Basisoptie – Ontdekkingstocht naar talenten
Voor de basisoptie kun je over onze vijf scholen heen uit twaalf
mogelijkheden kiezen.
Je volgt een basisoptie altijd fix: je volgt de basisoptie altijd het hele
schooljaar.
Als je voor Grieks-Latijn of Latijn kiest, dan moet je in 1A het keuzepakket
Klassieke talen gevolgd hebben.

Ontdekkingstocht naar talenten 2A
Kunst en creatie

5

Maatschappij en welzijn

5

Economie en organisatie

5

Sport

5

(in aanvraag)

Moderne talen en wetenschappen

5

STEM-industriële wetenschappen

5

STEM-technieken

5

STEM-techniek-wetenschappen

5

STEM-wetenschappen

5

Grieks-Latijn

5

Latijn

5

Voeding en horeca

5

Wil je weten welke basisopties je waar kunt volgen?
Ga vlug een kijkje nemen bij Veurne, De Panne en Nieuwpoort.
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De eerste graad
B-stroom
Als je het getuigschrift basisonderwijs nog niet behaald hebt, dan
start je in de B-stroom. Hier zit je goed voor een mooi pakket Algemene
vorming. Dit bereidt jou voor op de bovenbouw, dus op de tweede en de
derde graad.
Met een plus-uur helpen we jou extra bij het leren leren, leren kiezen en
leren leven. Je klassenleraar bouwt dit samen met jou en je klasgenoten
uit.
De eerste graad zet observeren en oriënteren in de focus. Samen met
jou gaan we op zoek naar je talenten, interesses en mogelijkheden. Met de
keuzepakketten van 1B en de basisopties van 2B zetten we
hier extra op in. Zo bereiden we je voor om een goede
keuze voor de bovenbouw te maken.

talenten
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De eerste graad
B-stroom

Lessentabel
1B

2B

Godsdienst

2

2

Nederlands

4

3

Frans

2

2

Engels

1

1

Wiskunde

4

3

Natuur en ruimte

3

1

Techniek

4

2

Maatschappelijke vorming

3

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Muziek

1

1

Beeld

1

1

ICT

-

1

Algemene vorming

Leren leren, leren kiezen, leren leven
Plus-uur

1

1

Ontdekkingstocht naar talenten
Keuzepakket

4

-

Basisoptie

-

10

32

32
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De eerste graad
B-stroom

In de kijker
De hele lesweek hebben we aandacht voor
leren leren, leren kiezen en leren leven, maar
tijdens ons plus-uur zetten we daar extra op in.
De klassenleraar werkt het plus-uur samen met jou
en je klasgenoten uit.
Je leert hoe je notities neemt, hoe je de leerstof het
best verwerkt, wat je moet doen als je iets niet begrijpt,
hoe je een planning maakt … We nemen in dit uur ook tijd
om leerstof bij te werken.

Onze troef:
het plus-uur

We werken stap voor stap aan je studiekeuze na de eerste graad. Je leert
wat je moet doen om je schoolloopbaan uit te stippelen. Je leert je eigen
voorkeuren en interesses, je eigen mogelijkheden en beperkingen in kaart
te brengen.
Het plus-uur, dat is ook leren tijd maken voor jezelf, voor elkaar, voor
de groep. We bouwen aan een mooie klassfeer. We werken samen aan
projecten voor de hele school, voor de samenleving: verkeersveiligheid,
gezondheid, duurzaamheid, cultuur …
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De eerste graad
B-stroom

Engels, ook al in 1B

We kiezen ervoor om vanaf het eerste jaar een uur Engels op te nemen.
We leven in een wereld waarin grenzen steeds vager worden, waarbij we
in contact komen met diverse nationaliteiten. Communicatie is daarbij
heel belangrijk. Daarom maak je al vroeg kennis met Engels.

ICT, een extra accent in 2B

ICT is overal aanwezig in ons lessenpakket. In het tweede jaar geeft een
uur ICT een extra accent aan tekstverwerking en digitale media. Je leert
werken met verschillende programma’s en je krijgt inzicht in computersystemen. Ook samen online werken met gedeelde documenten, de
wereld van het internet en nettiquette staan op het programma. Op het
einde van het tweede jaar heb je een mooie ICT-basis.

1B – Keuzepakket – Ontdekkingstocht naar talenten
Je kunt 1B op drie scholen volgen. Over de drie scholen heen kun je uit twee
keuzepakketten kiezen. Elk keuzepakket bestaat uit vier deelpakketten.
De keuzepakketten zijn fix: je volgt ze het hele schooljaar vier uur.

De keuzepakketten op een rij
Ontdekkingstocht naar talenten 1 B
Crea & zorg & voeding & ondernemen

4

Hout & bouw & elektriciteit & mechanica

4
27

De eerste graad
B-stroom

Crea & 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?

Bouw & hout & mechanica & elektriciteit

Ga je graag aan de slag met gereedschap? Werk je graag met verschillende
soorten materialen? Dan zit je hier goed! Hier ben je creatief en experimenteer
je met hout, metaal, kunststof en elektriciteit. Monteer, bewerk, verbind en
nog zoveel meer. Je maakt zelf een afgewerkt product van begin tot einde.
Bouw jij mee aan iets nieuws?

Wil je weten welke keuzepakketten je waar kunt volgen?
Ga vlug een kijkje nemen bij Veurne en Nieuwpoort.
Of … probeer eens onze zoeker op www.talent-is.be.
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De eerste graad
B-stroom

2B – Basisoptie – Ontdekkingstocht naar talenten
Je kunt 2B op drie scholen volgen. Voor de basisoptie kun je over de drie
scholen heen uit vier mogelijkheden kiezen.
Je volgt een basisoptie altijd fix: je volgt de basisoptie altijd het hele
schooljaar.

Ontdekkingstocht naar talenten 2B
Maatschappij en welzijn
Economie en organisatie

5
5

Maatschappij en welzijn
Lifestyle en mode

5
5

STEM-technieken

10

Voeding en horeca (in aanvraag)

10

Wil je weten welke basisopties je waar kunt volgen? Ga vlug
een kijkje nemen bij Veurne en Nieuwpoort.

warm
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Aanbod in Veurne

Annuntiata – College – VTI

In Annuntiata, College en VTI kun je 1A en 2A volgen. Voor de Algemene vorming
biedt Annuntiata het pakket basis aan en College het pakket basis met verdieping.*
In VTI kun je het pakket basis en het pakket basis met verdieping volgen.

(*) Voor 2A is 2020-2021 een overgangsjaar: zowel Annuntiata als College bieden dan nog basis en basis
met verdieping aan.

Keuzepakketten 1A
In Veurne kun je uit twaalf keuzepakketten kiezen.
•
•

Als je voor Klassieke talen kiest, dan wordt dit je enige keuzepakket.
Je volgt dit het hele schooljaar. Klassieke talen is dus altijd fix.
Als je voor andere keuzepakketten gaat, dan kies je er drie: één
keuzepakket voor het hele schooljaar en twee keuzepakketten voor een half
schooljaar. Je kiest dus één fix en twee flexen.

Je schrijft je in op de school waar je de fix volgt. In die school volg je ook de
Algemene vorming en het plus-uur.

Ontdekkingstocht naar talenten 1A
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Creatief atelier

2

Fix of flex

Annuntiata

Samen & leven

2

Fix of flex

Annuntiata

Voedingsatelier

2

Fix of flex

Annuntiata

Taal & wiskunde Plus

2

Fix

Annuntiata

Economie & IT

2

Fix of flex

Annuntiata

Taalatelier

2

Fix of flex

College

Wiskundelab

2

Fix of flex

College

Sport & wetenschappen

2

Fix of flex

College

STEM & IT

2

Fix of flex

VTI

STEM & technieken

2

Fix of flex

VTI

STEM & wetenschappen

2

Fix of flex

VTI

Klassieke talen

4

Fix

College

Annuntiata – College – VTI Aanbod in Veurne
In de kijker
Nieuw, ook op een andere school les volgen
In Veurne kun je uit een ruime waaier aan keuzepakketten kiezen.
De flex-pakketten staan gepland op dinsdagnamiddag. Je kunt een flex volgen in je eigen school of in een andere Veurnse school. Verplaatsing naar
een andere school gebeurt onder begeleiding.

Basisopties 2A
Voor de basisoptie kun je in Veurne uit tien mogelijkheden kiezen. Je kiest
één basisoptie en je volgt die fix, dus het hele schooljaar.
Als je voor Grieks-Latijn of Latijn kiest, dan moet je in 1A het keuzepakket
Klassieke talen gevolgd hebben.

Ontdekkingstocht naar talenten 2A
Kunst en creatie

5

Annuntiata

Maatschappij en welzijn

5

Annuntiata

Economie en organisatie

5

Annuntiata

Moderne talen en wetenschappen

5

College

Sport

5

College

STEM-industriële wetenschappen

5

VTI

STEM-technieken

5

VTI

STEM-techniek-wetenschappen

5

Annuntiata

Grieks-Latijn

5

College

Latijn

5

College

(in aanvraag)
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Aanbod in Veurne

Annuntiata – College – VTI

In Annuntiata en VTI kun je 1B en 2B volgen.

Keuzepakketten 1B
In Veurne kun je uit twee keuzepakketten kiezen. Je kiest één ervan en
je volgt dit fix, dus het hele schooljaar.
Je schrijft je in op de school waar je het keuzepakket volgt. In die school volg
je ook de Algemene Vorming en het plus-uur.

Ontdekkingstocht naar talenten 1B
Crea & zorg & voeding & ondernemen

4

Fix

Annuntiata

Hout & bouw & elektriciteit & mechanica

4

Fix

VTI

kennen en
kunnen
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Annuntiata – College – VTI Aanbod in Veurne

Basisopties 2B
Voor de basisoptie kun je in Veurne uit drie mogelijkheden kiezen. Je kiest
hierbij voor één of twee basisopties. Een basisoptie volg je altijd fix, dus het
hele schooljaar. Je volgt alle lessen in de school van die basisoptie(s).

Ontdekkingstocht naar talenten 2B
Maatschappij en welzijn
Economie en organisatie

5
5

Annuntiata

Maatschappij en welzijn
Lifestyle en mode

5
5

Annuntiata

STEM-technieken

10

VTI
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Aanbod in Veurne

Annuntiata – College – VTI

Bereikbaarheid van de scholen
De drie scholen liggen in het centrum van Veurne en zijn gemakkelijk
bereikbaar. Voor de fietsers uit de omliggende gemeenten zijn er veilige
fietsroutes om Veurne te bereiken.
De scholen zijn ook gemakkelijk per bus te bereiken. Het treinstation ligt
op wandelafstand van de scholen. De aankomst- en vertrektijden van de
bus en trein sluiten goed aan bij het tijdstip waarop de scholen beginnen
en eindigen.


Met de bus
www.delijn.be / 070 220 200


Met de trein
www.belgiantrain.be
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Annuntiata – College – VTI Aanbod in Veurne
Dagindeling
Annuntiata Veurne
Bel

08.25 u.

Lesuur 1

08.30 u. - 09.20 u.

Lesuur 2

09.20 u. - 10.10 u.

pauze

10.10 u. - 10.20 u.

Lesuur 3

10.25 u. - 11.15 u.

Lesuur 4

11.15 u. - 12.05 u.

middagpauze

12.05 u.- 12.55 u.

Bel

12.55 u.

Lesuur 5

13.00 u. - 13.50 u.

Lesuur 6

13.50 u. - 14.40 u.

pauze

14.40 u. - 14.50 u.

Lesuur 7

14.55 u. - 15.45 u.

Lesuur 8

15.45 u. - 16.35 u.

Op woensdag start het derde lesuur al om 10.20 u. Het vierde lesuur
eindigt om 12.00 u.
Dinsdagnamiddag:
13.00 - 13.50 uur: vijfde lesuur
13.50 - 14.20 uur: pauze of verplaatsing naar andere school voor flex
14.20 - 16.00 uur: keuzepakket flex
16.00 uur: naar huis of studie in de school waar je het keuzepakket volgt
Woensdagnamiddag
Lesvrij voor de eerste graad
Mogelijkheid tot studie
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 15.45 u. - 16.35 u.
Maandag, dinsdag en donderdag: 16.45 u. - 17.35 u.
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Aanbod in Veurne

Annuntiata – College – VTI
Dagindeling
College Veurne
Bel

08.20 u.

Lesuur 1

08.30 u. - 09.20 u.

Lesuur 2

09.20 u. - 10.10 u.

pauze

10.10 u. - 10.25 u.

Lesuur 3

10.25 u. - 11.15 u.

Lesuur 4

11.15 u. - 12.05 u.

middagpauze

12.05 u. - 13.10 u.

middagstudie

13.15 u. - 13.40 u.

Lesuur 5

13.45 u. - 14.35 u.

Lesuur 6

14.35 u. - 15.25 u.

Lesuur 7

15.25 u. - 16.15 u.

Dinsdagnamiddag:
13.00 - 13.50 uur: vijfde lesuur
13.50 - 14.20 uur: pauze of verplaatsing naar
andere school voor flex
14.20 - 16.00 uur: keuzepakket flex
16.00 uur: naar huis of studie in de school waar je
het keuzepakket volgt
Woensdagnamiddag
Lesvrij, maar mogelijkheid tot studie
Mogelijkheid tot studie
Maandag, dinsdag en donderdag: 16.40 u. - 18.00 u.
Vrijdag: 16.30 u. - 17.30 u.
Woensdag: 13.15 u. - 14.45 u.
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Annuntiata – College – VTI Aanbod in Veurne
Dagindeling
VTI Veurne
Lesuur 1

08.30 u. - 09.20 u.

Lesuur 2

09.20 u. - 10.10 u.

pauze

10.10 u. - 10.25 u.

Lesuur 3

10.25 u. - 11.15 u.

Lesuur 4

11.15 u. - 12.05 u.

middagpauze

12.05 u. - 13.00 u.

Lesuur 5

13.00 u. - 13.50 u.

Lesuur 6

13.50 u. - 14.40 u.

pauze

14.40 u. - 14.55 u.

Lesuur 7

14.55 u. - 15.45 u.

Dinsdagnamiddag:
13.00 - 13.50 uur: vijfde lesuur
13.50 - 14.20 uur: pauze of verplaatsing naar andere
school voor flex
14.20 - 16.00 uur: keuzepakket flex
16.00 uur: naar huis of studie in de school waar je het
keuzepakket volgt
Woensdagnamiddag
Lesvrij, maar mogelijkheid tot studie
Mogelijkheid tot studie
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 15.45 u.-16.35 u.
Maandag en dinsdag: 16.50 u. - 17.50 u.
Woensdag: 13.00 u. - 14.40 u.
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Aanbod in De Panne

Immaculata

In Immaculata kun je 1A en 2A volgen. Voor Algemene vorming biedt de
school het pakket basis en het pakket basis met verdieping aan.

Keuzepakketten 1A
In De Panne kun je uit vijf keuzepakketten kiezen.
•
•

Als je voor Klassieke talen kiest, dan wordt dit je enige keuzepakket.
Je volgt dit het hele schooljaar. Klassieke talen is dus altijd fix.
Als je voor andere keuzepakketten gaat, dan kies je er drie: één
keuzepakket voor het hele schooljaar en twee keuzepakketten voor
een half schooljaar. Je kiest dus één fix en twee flexen.

Ontdekkingstocht naar talenten 1A
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Samen & leven

2

Fix of flex

Economie & IT

2

Fix of flex

Taalatelier

2

Fix of flex

STEM & wetenschappen

2

Fix of flex

Klassieke talen

4

Fix

Immaculata Aanbod in De Panne

Basisopties 2A
Voor de basisoptie kun je in De Panne uit drie mogelijkheden kiezen. Je
kiest één basisoptie en je volgt die fix, dus het hele schooljaar.
Als je voor Latijn kiest, dan moet je in 1A het keuzepakket Klassieke talen
gevolgd hebben.

Ontdekkingstocht naar talenten 2A
Moderne talen en wetenschappen

5

STEM-wetenschappen

5

Latijn

5

talenten
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Aanbod in De Panne

Immaculata

Bereikbaarheid van de school
De school ligt in het centrum van De Panne en is vlot bereikbaar.
Voor de fietsers uit de omliggende gemeenten zijn er veilige fietsroutes
om De Panne te bereiken.
De school is gemakkelijk per bus en met de tram te bereiken.
Ook via de trein, met aansluiting op de kusttram, is de school
vlot bereikbaar. De aankomst- en vertrektijden van bus, kusttram
en trein sluiten goed aan bij het tijdstip waarop de school begint
en eindigt.


Met de bus en de tram
www.delijn.be / 070 220 200


Met de trein
www.belgiantrain.be
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Immaculata Aanbod in De Panne
Dagindeling

onder voorbehoud

Immaculata De Panne
Lesuur 1

08.30 u. - 09.20 u.

Lesuur 2

09.20 u. - 10.10 u.

pauze

10.10 u. - 10.25 u.

Lesuur 3

10.25 u. - 11.15 u.

Lesuur 4

11.15 u. - 12.05 u.

middagpauze

12.05 u. - 13.20 u.

Lesuur 5

13.20 u. - 14.10 u.

Lesuur 6

14.10 u. - 15.00 u.

pauze

15.00 u. - 15.15 u.

Lesuur 7

15.15 u. - 16.05 u.

Op woensdag start het derde lesuur om 10.20 u.
Het vierde lesuur eindigt om 12.00 u.
Woensdagnamiddag
Lesvrij, maar mogelijkheid tot studie
Mogelijkheid tot studie
Maandag, dinsdag en donderdag: 16.25 u. - 16.55 u.
Maandag, dinsdag en donderdag: 16.25 u. - 18.00 u.
Woensdag: 12.30 u. - 14.30 u.
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Aanbod in Nieuwpoort

Sint-Bernarduscollege

In Sint-Bernarduscollege kun je 1A en 2A volgen. Voor Algemene vorming biedt
de school het pakket basis en het pakket basis met verdieping aan.

Keuzepakketten 1A
In Nieuwpoort kun je uit negen keuzepakketten kiezen.
•
•

•

Als je voor Klassieke talen kiest, dan wordt dit je enige keuzepakket. Je
volgt dit het hele schooljaar. Klassieke talen is dus altijd fix.
Als je voor Voeding & horeca kiest, dan wordt dit je enige
keuzepakket. Je volgt dit het hele schooljaar. Voeding & horeca is dus
altijd fix. Je volgt dit keuzepakket in Hotelschool Ter Duinen (Koksijde).
Zo snuif je meteen de sfeer van een echte hotelschool op.
Als je voor andere keuzepakketten gaat, dan kies je er vier, telkens voor
een half schooljaar. Je kiest dus vier flexen.

Ontdekkingstocht naar talenten 1A
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Samen & leven

2

Flex

Voedingsatelier

2

Flex

Economie & IT

2

Flex

Taalatelier

2

Flex

Sport & wetenschappen

2

Flex

STEM & technieken

2

Flex

STEM & wetenschappen

2

Flex

Klassieke talen

4

Fix

Voeding & horeca

5

Fix

Sint-Bernarduscollege Aanbod in Nieuwpoort

Basisopties 2A
Voor de basisoptie kun je in Nieuwpoort uit zeven mogelijkheden kiezen.
Je kiest één basisoptie en je volgt die fix, dus het hele schooljaar.
De lessen Voeding en horeca volg je in Hotelschool Ter Duinen (Koksijde).
Als je voor Latijn kiest, dan moet je in 1A het keuzepakket Klassieke talen
gevolgd hebben.

Ontdekkingstocht naar talenten 2A
Maatschappij en welzijn

5

Moderne talen en wetenschappen

5

Sport

5

(in aanvraag)

STEM-technieken

5

STEM-wetenschappen

5

Latijn

5

Voeding en horeca

6

warm
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Aanbod in Nieuwpoort

Sint-Bernarduscollege

In Sint-Bernarduscollege kun je 1B en 2B volgen.

Keuzepakketten 1B
In Nieuwpoort kun je uit twee keuzepakketten kiezen. Je kiest één ervan en je volgt dit
fix, dus het hele schooljaar.

Ontdekkingstocht naar talenten 1B
Crea & zorg & voeding & ondernemen

4

Fix

Hout & bouw & elektriciteit & mechanica

4

Fix

Basisopties 2B
Voor de basisoptie kun je in Nieuwpoort uit drie mogelijkheden kiezen. Je kiest hierbij
voor één of twee basisopties. Een basisoptie volg je altijd fix, dus het hele schooljaar.
De lessen Voeding en horeca volg je in Hotelschool Ter Duinen (Koksijde).

Ontdekkingstocht naar talenten 2B
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Maatschappij en welzijn
Economie en organisatie

5
5

STEM-technieken

10

Voeding en horeca (in aanvraag)

10

Sint-Bernarduscollege Aanbod in Nieuwpoort

Bereikbaarheid van de school
De school ligt in het centrum van Nieuwpoort en is vlot bereikbaar.
Voor de fietsers uit de omliggende gemeenten zijn er veilige fietsroutes
om Nieuwpoort te bereiken.
De school is gemakkelijk per bus en met de tram te bereiken. De
aankomst- en vertrektijden van de bus en van de tram sluiten goed aan bij
het tijdstip waarop de school begint en eindigt.


www.delijn.be / 070 220 200.
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Aanbod in Nieuwpoort

Sint-Bernarduscollege

Dagindeling
Sint-Bernarduscollege Nieuwpoort
Lesuur 1

08.30 u. - 09.20 u.

Lesuur 2

09.20 u. - 10.10 u.

pauze

10.10 u. - 10.25 u.

Lesuur 3

10.25 u. - 11.15 u.

Lesuur 4

11.15 u. - 12.05 u.

middagpauze

12.05 u. - 13.00 u.

studie

13.00 u. - 13.30 u.

Lesuur 5

13.30 u. - 14.20 u.

Lesuur 6

14.20 u. - 15.10 u.

Pauze

15.10 u. - 15.25 u.

Lesuur 7

15.25 u. - 16.15 u.

Voor Voeding en horeca geldt een andere dagindeling,
in samenwerking met Hotelschool Ter Duinen.
Woensdagnamiddag
Lesvrij, maar mogelijkheid tot studie
Mogelijkheid tot studie
Maandag, dinsdag en donderdag: 16.30 u. - 17.30 u.
Woensdag: 13.00 u. - 15.00 u.
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goesting

Wat na de eerste graad in Talent-is?

Ook voor de bovenbouw (de tweede en derde graad van het secundair onderwijs) zit
je goed bij de vijf scholen van de groep Talent-is. Zij bieden een heel mooie waaier
van studierichtingen aan, die je prima voorbereiden op het hoger onderwijs of op de
arbeidsmarkt. Kijk maar op hun websites voor het huidige aanbod.
Bij de modernisering van het secundair onderwijs zullen we de bovenbouw heel goed
uitwerken, vanaf 1 september 2021 voor de tweede graad en vanaf 1 september 2023
voor de derde graad. We zullen inzetten op drie soorten studierichtingen:
• gericht op doorstroom naar het hoger onderwijs
• gericht op doorstroom naar het hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt
• gericht op de arbeidsmarkt
In onze scholengroep zullen we richtingen aanbieden binnen de volgende domeinen:
•
•
•
•
•
•

domeinoverstijgend (ASO)
domein Kunst en creatie
domein Maatschappij en welzijn
domein Economie en organisatie
domein STEM
domein Taal en cultuur
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Activiteiten

Talent-is, veel meer dan leren alleen!
Gedurende het hele schooljaar staan er voor alle leerlingen regelmatig
activiteiten op het programma.
Dat begint al bij de start van het schooljaar. Eerstejaars krijgen op al onze
scholen een onthaalprogramma om kennis te maken met de school, de
medeleerlingen, de leerkrachten, de opvoeders …
We helpen echt om je een thuisgevoel te bezorgen
en staan steeds klaar met goede raad.

warm
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Activiteiten

Tijdens de middagpauze hoef je je niet te vervelen.
Sportactiviteiten, gezelschapsspelletjes … elke school
heeft wel iets te bieden. Of toch liever gewoon wat ontspannen met de vrienden? Dat mag ook natuurlijk!
In Talent-is vinden we inspraak van de leerlingen belangrijk. Het
verhoogt de betrokkenheid en het welbevinden op school. Leerlingen uit
verschillende jaren kunnen daarom aansluiten bij de leerlingenraad,
sportraad, milieuraad ... Zij denken mee over het schoolleven en
organiseren tal van activiteiten voor alle leerlingen.
Zorg voor de medemens krijgt bij ons een bijzondere plaats. We
engageren ons samen voor projecten als Broederlijk Delen, Levensloop,
de Warmste Week …
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Activiteiten

open
In de loop van het schooljaar nemen de leerlingen deel aan heel wat
buitenschoolse activiteiten, in het kader van een vak of vakoverstijgend. Het
kan gaan om excursies, toneelbezoek, auteurslezingen, filmvoorstellingen,
olympiades voor STEM en wiskunde, creatieve voorstellingen, naschoolse
sport …

Talent-is, scholen met een brede kijk op de wereld!
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Adressen

Vleeshouwersstraat 22 - 8630 Veurne
www.annuntiata.be - info@annuntiata.be
058 31 13 45
Directeur: Hilde Van Compernolle
Adjunct-directeur: Françoise Marvellie

Karel Coggelaan 8 - 8630 Veurne
www.collegeveurne.be - info@cove.be
058 31 14 74
Directeur: Christof Desloovere

Ieperse Steenweg 90 - 8630 Veurne
www.vtiveurne.be - info.vtiv@sgvw.be
058 31 15 09
Directeur: Franky Dorme

Koninklijke Baan 28 - 8660 De Panne
www.immaculatainstituut.be
info@immaculatainstituut.be
058 41 15 79
Directeur: Hugo Sevenois

Marktplein 5 - 8620 Nieuwpoort
www.sintbernarduscollege.be
info@sintbernarduscollege.be
058 23 31 03
Directeur: Rik Vermeersch
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kennen en
kunnen

talenten

open

goesting

warm
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www.talent-is.be

