
Wil je met jouw talent 
aan de slag?

Katholiek secundair onderwijs Veurne-De Panne-Nieuwpoort
Annuntiata Veurne, College Veurne, VTI Veurne, 

Immaculata De Panne, Sint-Bernarduscollege Nieuwpoort
www.talent-is.be 

kwaliteitsvol onderwijs
begeleiding
ruim studieaanbod
groeien
leren, kiezen, leven
warme en open school
uitdaging

Kies dan voor 
onze scholen

samen zijn We 
er voor jou



Annuntiata Veurne, College Veurne, VTI Veurne, 
Immaculata De Panne en Sint-Bernarduscollege 
Nieuwpoort

De troef van onze vijf scholen? We zoeken samen met jou naar jouw 
talenten, interesses en mogelijkheden. 

De scharnierfunctie van de nieuwe 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.
 

de eerste graad: 

up-to-date!

de a-sTroom
nieuW 
in heT 

eersTe jaar: 
enGels

eerste jaar tweede jaar
25 lesuren27 lesuren algemene vorming 25 lesuren algemene vorming

1 plus-uur begeleiding

 4 lesuren keuzepakket        5 lesuren basisoptie
ontdekkingstocht naar jouw talenten, interesses en mogelijkheden

niveau basispakket en niveau basispakket met verdieping

  KeuzepaKKeTTen 
  eersTe jaar

Business plus
Creatief atelier
Klassieke talen
Samen & leven
Sport & wetenschappen
STEM & IT
STEM & technieken
STEM & wetenschappen
Taalatelier
Voedingsatelier
Voeding & horeca
Wiskundelab

  BasisopTies 
  TWeede jaar

Economie en organisatie
Klassieke talen
Kunst en creatie
Maatschappij en welzijn
Moderne talen en wetenschappen
Sport
STEM-technieken
STEM-wetenschappen
Voeding en horeca

Hoe ziet jouw programma eruit 
op onze scholen?

Je stroomt door naar de tweede en derde graad. 
In de bovenbouw van onze scholen zul je uit een ruim aanbod 
van studierichtingen kunnen kiezen:

de B-sTroom

Wat na de eerste graad?

nieuW 
in heT 

eersTe jaar: 
enGels

eerste jaar tweede jaar
25 lesuren27 lesuren algemene vorming 20 lesuren algemene vorming

   KeuzepaKKeTTen eersTe jaar

Crea & zorg & voeding & ondernemen
Hout & bouw & mechanica & elektriciteit

  BasisopTies TWeede jaar

Economie en organisatie
Maatschappij en welzijn
STEM-technieken
Voeding en horeca

Hoe ziet jouw programma eruit op onze scholen?

4 lesuren keuzepakket 10 lesuren basisoptie 
ontdekkingstocht naar jouw talenten, interesses en mogelijkheden

 domeinoverstijgend (aso)
 domein economie en organisatie
 domein maatschappij en welzijn
 domein sTem
 domein Taal en cultuur

1 plus-uur begeleiding
1 ICT-uur

1 plus-uur begeleiding 1 plus-uur begeleiding
1 ICT-uur



Ben je 12? Ben je de ouder van een 12-jarige?
Wil je meer te weten komen over het eerste leerjaar in onze scholen?

dinsdag 19 februari maandag 25 februaridonderdag 21 februari

ImmACulATA De PANNe
(toegang via wit hekken 
Koninklijke Baan 28)
18.30 u.

SINT-BerNArDuSCollege 
NIeuWPoorT
(toegang via Willem De Roolaan)
17 tot 20 u. (doorlopend)

ANNuNTIATA VeurNe 
College VeurNe
VTI VeurNe
Furnevent Veurne 
(toegang via Nijverheidsstraat 8) 
17 u. & 19 u.

Welkom op onze INfoSeSSIeS in februari

VTI VeurNe

Woensdag 1 mei 2019
10 tot 17 u.

Ieperse Steenweg 90
8630 Veurne
www.vtiveurne.be

ImmACulATA De PANNe

Vrijdag 3 mei 2019
18.30 tot 21 u.

Zaterdag 4 mei 2019
10 tot 12 u.

Koninklijke Baan 28
8660 De Panne
www.immaculatainstituut.be

ANNuNTIATA VeurNe

Zondag 28 april 2019
13.30 tot 17u.

Vleeshouwersstraat 22
8630 Veurne
www.annuntiata.be

College VeurNe

Vrijdag 26 april 2019
18.30 tot 21 u.

Zaterdag 27 april 2019
10 tot 12 u.

Karel Coggelaan 8
8630 Veurne
www.collegeveurne.be

SINT-BerNArDuSCollege

Vrijdag 26 april 2019
19 tot 21.30 u.

Marktplein 5
8620 Nieuwpoort
www.sintbernarduscollege.be

Welkom op onze oPeNSChoolDAgeN in april & mei

Katholiek secundair onderwijs Veurne-De Panne-Nieuwpoort
Annuntiata Veurne, College Veurne, VTI Veurne,

Immaculata De Panne, Sint-Bernarduscollege Nieuwpoort
www.talent-is.be
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