Actief Leren
Onze school is een plaats waar actief geluisterd wordt. Onze leerlingen kunnen en
mogen zeker actie ondernemen! Via de leerlingenraad kunnen zij hun zegje doen over
de school. Via projecten zoals de mini-onderneming leren ze samenwerken, beslissingen nemen en zich voorbereiden op de toekomst. Onze leerlingen van de technische
richtingen doen in het zesde jaar een bedrijfsstage.

Modern en eigentijds
Het Annuntia-Instituut is een katholieke school met een eigentijdse
aanpak. Onze leerlingen krijgen les
in een open sfeer en kunnen kiezen
voor een algemene vorming (ASO)
of een technische opleiding (TSO).
De school beschikt over gloednieuwe moderne gebouwen in een
aangename omgeving.
De dagelijkse lessen worden afgewisseld met andere boeiende
activiteiten zoals projecten,
sportdagen en bezinningsmomenten. Leren in onze school
betekent veel meer dan theorie
alleen!

Persoonlijke begeleiding
De overstap van het basisonderwijs
naar het secundair onderwijs is niet
altijd even gemakkelijk. Onze leerkrachten zorgen voor een vlotte
overgang en bieden de leerlingen
een persoonlijke begeleiding en zo
nodig extra ondersteuning.

Meer dan studeren alleen
Sporten, lachen, plezier maken, ontdekken… de leerlingen krijgen tijdens
het schooljaar verschillende kansen om
verder te kijken dan de schoolmuren.
Een meerdaagse reis met klasgenoten of
een bezinningsdag, gastsprekers, een
theaterbezoek en een bedrijfsstage: al
deze activiteiten combineren plezier én
het opdoen van interessante ervaringen.

Een school met een blik naar buiten
Onze school biedt leerlingen een stevige brede vorming! Tijdens de projectweken bestuderen de leerlingen
boeiende onderwerpen, gaande van
cultuur en economie tot sociale thema’s en politiek. We gaan regelmatig
op uitstap in binnen– en buitenland,
naar de film of het theater. Men

werkt individueel, maar vaak ook in
groepsverband. Onze gemotiveerde
leerkrachten zorgen voor een attente
begeleiding op ieders maat. Ook voor
sport is er voldoende aandacht. De
leerlingen kunnen hun beste beentje
voorzetten tijdens de sportdagen of
de interscolaire sportcompetities.

De leerlingen van het AnnuntiaInstituut krijgen een degelijke basis
zodat ze na de middelbare opleiding
kunnen doorstromen naar een studierichting aan een hogeschool of universiteit, of rechtstreeks op de arbeidsmarkt terecht kunnen.
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Bereikbaarheid
De bushalte Wijnegem Dorp is vlak aan onze school gelegen.
Onze school is bijgevolg makkelijk bereikbaar via volgende lijnen.
140
Wilrijk - Mortsel - Borsbeek - Wommelgem Wijnegem
410
Turnhout - Antwerpen
411
Oostmalle - Zoersel - Halle - Antwerpen
412
Sint-Job-in-’t-Goor - Schilde - Antwerpen
413
Oostmalle - Wijnegem - Antwerpen
414
Zandhoven - Westmalle - Antwerpen
780
Zandvliet - Kapellen - Schoten - Wijnegem

Annuntia-Instituut
Turnhoutsebaan 430 a, 2110 Wijnegem
tel 03 355 15 00
E-mail: annuntia@annuntia.be
www.annuntia.be

Infodag
Op zaterdag 5 maart 2016 kunnen ouders en
toekomstige eerstejaars kennis komen maken
met onze school. We starten stipt om 10 uur
met algemene informatie. Aansluitend volgt een
rondleiding doorheen de school. Het einde daarvan is voorzien rond 12.30 uur. Je komt er alles
te weten over onze schoolwerking. Natuurlijk
kun je er ook met al je vragen terecht.
Inschrijvingen
Inschrijven voor het eerste jaar kan:
 op woensdag 20 april 2016 van 14 tot
17 uur
 daarna enkel na afspraak
Meebrengen: (voorlopig) rapport, BaSOfiche, identiteitskaart van de leerling.
Inschrijven voor hogere jaren kan:
 op woensdag 6 juli 2016 van 9 tot
13 uur
 daarna enkel na afspraak
Meebrengen: eindrapport met attest,
identiteitskaart van de leerling.

