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Info, rondleiding en inschrijving op school mogelijk! 

 

 

2020-05-06 

 

 

Beste 12-jarige 

Beste ouders 

  

Samen met jullie kijken we uit naar dinsdag 1 september 2020. Dan zetten de 12-jarigen de grote 

stap van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs. 

 

Vanaf eind april hebben we onze openschooldagen in een digitaal kleedje gestoken. Op onze 

websites vind je info over onze Talent-is-scholen en zeker ook over ons aanbod in het eerste jaar. Je 

vindt er bovendien de link om de gegevens voor je inschrijving door te geven. 

 

Ondertussen mogen we jullie voor inschrijvingen opnieuw fysiek op onze scholen uitnodigen, 

rekening houdend met de veiligheidsvoorschriften in het kader van corona. We staan klaar om jullie 

op afspraak te verwelkomen tijdens de maand juni en in de zomervakantie. Een afspraak kun je 

maken via telefoon en mail of via de website. 

 

Scroll snel verder naar het overzicht om een afspraak vast te leggen.  

 

Tot binnenkort op onze Talent-is-scholen! 

 

 

Met vriendelijke groet 

 
Hilde Van Compernolle – directeur Annuntiata Veurne 

Françoise Marvellie – adjunct-directeur Annuntiata Veurne 

Christof Desloovere – directeur College Veurne 

Franky Dorme – directeur VTI Veurne 

Hugo Sevenois – directeur Immaculata De Panne 

Rik Vermeersch – directeur Sint-Bernarduscollege Nieuwpoort 

  

 

Annuntiata Veurne 
College Veurne 

VTI Veurne 
Immaculata De Panne 

College Nieuwpoort 

 

http://www.talent-is.be/
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Annuntiata Veurne – info – rondleiding – inschrijvingen  
Een afspraak op onze school maken? Contacteer ons via telefoon of mail. 

www.annuntiata.be 058 31 13 45 info@annuntiata.be 
 

Juni – afspraak 
Welkom op onze Info@school op zaterdag 13 juni van 9 tot 12 u en van 13.30  tot 16.30 u. 
Lukt 13 juni niet? Contacteer ons gerust en dan maken we een afspraak op een ander moment. 
 

 

Zomervakantie – afspraak 
Welkom elke werkdag van 1 juli tot en met 10 juli en van 17 augustus tot en met 31 augustus. 
 

 

College Veurne – info – rondleiding – inschrijvingen  
Een afspraak op onze school maken? Contacteer ons via de website. 

www.cove.be  058 31 14 74 info@cove.be 
 

Juni – afspraak 
Welkom elke schooldag vanaf woensdag 17 juni. 
 

 

Zomervakantie – afspraak 
Welkom elke werkdag van 1 juli tot en met 10 juli en van 17 augustus tot en met 31 augustus. 
 

 

VTI Veurne – info – rondleiding – inschrijvingen 
Een afspraak op onze school maken? Contacteer ons via telefoon of mail. 

www.vtiveurne.be  058 31 15 09 info@vtiveurne.be 
 

Juni – afspraak 
Welkom op zaterdag 13 juni, zaterdag 20 juni  en zaterdag 27 juni van 9 tot 11.30 u. 
Welkom op woensdag 17 juni en woensdag 24 juni van 14 tot 16.30 u. 
Lukken deze dagen niet? Contacteer ons gerust en dan maken we een afspraak op een ander moment. 
 

 

Zomervakantie – afspraak 
Welkom elke werkdag van 1 juli tot en met 10 juli en van 17 augustus tot en met 31 augustus. 
 

 

Immaculata De Panne – info – rondleiding – inschrijvingen  
Een afspraak op onze school maken? Contacteer ons via telefoon of mail. 

www.immaculatainstituut.be 058 41 15 79 info@immaculatainstituut.be 
 

Juni – afspraak 
Welkom elke schooldag vanaf maandag 8 juni. Houd zeker ook  onze facebookpagina of instagram-account in 
het oog voor verdere initiatieven. 
 

 

Zomervakantie – afspraak 
Welkom elke werkdag van 1 juli tot en met 10 juli en van 17 augustus tot en met 31 augustus. 
 

 

Sint-Bernarduscollege Nieuwpoort – info – rondleiding – inschrijvingen  
Een afspraak op onze school maken? Contacteer ons via telefoon of mail. 

www.sintbernarduscollege.be  058 23 31 03 info@sintbernarduscollege.be 
 

Juni – afspraak 
Welkom elke maandag dinsdag, donderdag en vrijdag van 16.30 tot 18 u. 
Welkom elke woensdag van 13 tot 16 u. 
 

 

Zomervakantie – afspraak 
Welkom elke werkdag van 1 juli tot en met 10 juli en van 17 augustus tot en met 31 augustus. 
Welkom op zaterdag 4 juli van 9 tot 12 u. en van 14 tot 17 u. 
 

 

http://www.talent-is.be/
http://www.annuntiata.be/
http://www.cove.be/
http://www.vtiveurne.be/
http://www.sintbernarduscollege.be/

