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

• Campus Annuntiata Veurne
• Campus College Veurne
• Campus Engineering Veurne 
• Campus Immaculata De Panne
• Campus SBC Nieuwpoort

Met jouw talent 
aan de slag

www.talent-is.be 

WELKOM



DE A-STROOM

DE B-STROOM

eerste jaar

eerste jaar

tweede jaar

tweede jaar

27 lesuren algemene vorming 25 lesuren algemene vorming

1 plus-uur extra begeleiding

ontdekkingstocht naar jouw talenten, interesses en mogelijkheden

niveau basis en niveau basis met verdieping

KEUZEPAKKETTEN EERSTE JAAR
Creatief atelier / Economie & IT / Klassieke talen/Maatschappij & welzijn / Sport & wetenschappen / STEM & biotechnologische 
wetenschappen / STEM & IT / STEM & technieken / STEM & technologische wetenschappen / STEM & wetenschappen /  
Taalatelier / Taal & wiskunde Plus / Voedingsatelier / Voeding & horeca / Wiskundelab

KEUZEPAKKETTEN EERSTE JAAR
Crea & zorg & voeding & ondernemen / Hout & bouw & mechanica & elektriciteit

BASISOPTIES TWEEDE JAAR
Economie en organisatie / Grieks-Latijn / Kunst en creatie / Latijn/Maatschappij en welzijn / Moderne talen en wetenschappen / 
STEM-engineering / STEM-technieken / STEM-techniek-wetenschappen / STEM-wetenschappen / Voeding en horeca

BASISOPTIES TWEEDE JAAR
Economie en organisatie / Lifestyle en mode / Maatschappij en welzijn / STEM-technieken / Voeding en horeca

25 lesuren27 lesuren algemene vorming 20 lesuren algemene vorming

4 lesuren keuzepakket 10 lesuren basisoptie 

ontdekkingstocht naar jouw talenten, interesses en mogelijkheden

2 lesuren differentiatie

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

4 lesuren keuzepakket/
uitbreiding algemene vorming 5 lesuren basisoptie

Onze eerste graad 

Jouw beste start

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

We zorgen voor een vlotte overstap van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs en 
we bereiden je goed voor op de tweede en derde graad. 

Onze bovenbouw



Ben je een talenknobbel, een techneut, een ondernemer, een creatieveling, een wetenschapper …? 
Heb je interesse voor de wereld van de zorg, van de IT … Denk je aan verder studeren, wil je na de 
derde graad liever onmiddellijk aan het werk of twijfel je nog welke weg je wilt opgaan?

De vijf campussen van Talent-is hebben met hun drie finaliteiten en vijf studiedomeinen  een waaier  
aan studierichtingen. Je vindt er vast een studierichting die jou ligt. Volg onze websites om ons  
totaalpakket te verkennen.

Onze bovenbouw

Jouw sleutel voor de toekomst

FINALITEITEN STUDIEDOMEINEN

Doorstroom

Dubbel

Arbeidsmarkt

Domeinoverschrijdend

Economie en organisatie

Maatschappij en welzijn

STEM

Taal en cultuur



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

Wil je nog meer te weten komen over het eerste leerjaar, maar ook over ons totaalaanbod? 
Wil je onze campussen nog beter leren kennen? Wil je onze accommodatie zien en onze 
leraren ontmoeten? 

Campus Annuntiata Veurne
Campus College Veurne
Campus Engineering Veurne

Campus Annuntiata Veurne Campus College Veurne Campus Engineering Veurne

Campus Immaculata De Panne

Campus Immaculata De Panne

Campus SBC Nieuwpoort

Campus SBC Nieuwpoort

Maandag 6 februari 2023
Om 19 u. - online

Woensdag 26 april 2023
Van 13.30 tot 18.30 u. 

Vrijdag 28 april 2023 
Van 16 tot 20 u.

Campus Annuntiata Veurne
Vleeshouwersstraat 22 - 8630 Veurne
www.annuntiata.be
058 31 13 45

Campus College Veurne 
Karel Coggelaan 8 - 8630 Veurne
www.collegeveurne.be
058 31 14 74

Campus Engineering Veurne
Ieperse Steenweg 90 - 8630 Veurne
www.vtiveurne.be
058 31 15 09

Campus Immaculata De Panne 
Koninklijke Baan 28 - 8660 De Panne
www.immaculatainstituut.be
058 41 15 79

Campus SBC Nieuwpoort 
Marktplein 5 - 8620 Nieuwpoort
www.sintbernarduscollege.be
058 23 31 03

Vrijdag 21 april 2023
Van 17.30 tot 21 u. 

Maandag 1 mei 2023
Van 10 tot 17 u. 

Donderdag 26 januari 2023
Om 19 u. - op de campus

Vrijdag 28 april 2023
Van 18.30 tot 21 u.  

Zaterdag 29 april 2023
Van 10 tot 12.30 u.  

Vrijdag 21 april 2023
Van 17 tot 20 u. 

Zaterdag 22 april 2023
Van 10 tot 12 u. 

Dinsdag 31 januari 2023
Om 19 u. - op de campus

Welkom op onze INFOSESSIES in januari en februari
Inschrijven? Surf naar www.talent-is.be of naar de schoolwebsites! 

Welkom op onze OPENSCHOOLDAGEN in april en mei
Met www.talent-is.be en onze schoolwebsites houden we jullie op de hoogte. 

www.talent-is.be
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Samen maken wij Talent-is! 


