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Kom aan je toekomst 

werken in het Sint-Annacollege. 

Je ontwikkelt je sterktes en verkent je toekomstmogelijkheden 

binnen je gewenste studiedomein: 

 

We helpen je te ontplooien tot een evenwichtige persoon, 

sterk in leren, die uitblinkt in samenwerken en openstaat 

voor de wereld van morgen. 

 
Campus 1.0 verwelkomt de leerlingen van de eerste graad. 

Dankzij onze grote speelplaats en prachtige grasvelden vind je rust 

en groen om jong te zijn en op adem te komen. 

 

 
Onze campus geeft je de ruimte om te groeien en uit te 

zoeken welke studiekeuze jou op het lijf geschreven is. 

    Economie & Organisatie (A) 

    Maatschappij & Welzijn (A) 

    Moderne talen & Wetenschappen (A) 

 
Oriënteringsklas (B) 

    STEM (A) 

Klassieke talen (A) 



 
 
 

 

“Het Sint-Annacollege zorgt ervoor dat leerlingen 

kunnen leren, studeren en vrienden maken. 

Je wordt niet alleen geholpen door leerkrachten, 

maar ook door medeleerlingen waarmee je een 

sterke band opbouwt.” 

Sanae - Sociale & technische wetenschappen 

 
 
 
 
 
 

 

“Door leerkrachten en medeleerlingen, 

tijdens lessen en reizen heb ik nieuwe culturen, 

talen en meningen ontdekt. Het heeft me een 

kritische en open visie op de wereld gegeven.” 

Vincent - Latijn 



 
DIFFERENTIATIE - 1B 

DIFFERENTIATIE = 4 lesuren 

PERSOONLIJKE LEERTIJD 

2 lesuren 

 

 

1ste leerjaar A 
 
 

1A - ECONOMIE & ORGANISATIE 

Ik leer ... 

 
 

Iedereen krijgt per week een basispakket van 

28 lesuren met daarin de belangrijkste 

algemene vakken. 

 

… over het reilen en zeilen binnen de bedrijfswereld. 

… werken met digitale tools. 

… verantwoordelijk omgaan met geld. 

 

 

 
 

1A - MAATSCHAPPIJ & WELZIJN 

Ik leer ... 
 

… alles over gezonde voeding. 

... een gezonde geest en een gezond lichaam. 

… samenwerken aan projecten. 

 
 
 
 
 

 
 

Verken verschillende vakken tijdens de 2 flex- 

uren gedurende een trimester. Dit geeft je een 

goed idee over je toekomstmogelijkheden! 

1A - MODERNE TALEN & WETENSCHAPPEN 

Ik leer ... 
 

… uitdagende berekeningen verwerken. 

… om creatieve taalprojecten uit te voeren. 

… over films en muziek in andere talen. 

 
 
 
 

 

1A - STEM 

Ik leer ... 
 

… ontwerpen en bouwen. 

… werken met verschillende materialen. 

… technisch tekenen en logisch nadenken. 

 
 

 

1ste leerjaar B 

Oriënteringsklas - B 

In 1B ben je op 1, 2, 3 weer mee! 

Ben je om een of andere reden in de lagere school achterop geraakt? 

Geen probleem, wij helpen je opnieuw vooruit in het eerste jaar B! 

 
Dit is een klas waarin leerlingen extra ondersteund worden om alsnog een getuigschrift 

basisonderwijs te halen. Je leerkracht gaat met jou en je klasgenoten aan de slag om je 

achterstand zoveel mogelijk weg te werken … en dit op een toffe manier! 

 
 
 

Iedereen krijgt per week een basispakket van 

28 lesuren met daarin de belangrijkste 

algemene vakken. 

 
 

1A - KLASSIEKE TALEN 

Ik leer ... 
 

… meer over de Romeinse geschiedenis en cultuur. 

… Latijnse teksten lezen en begrijpen. 

… uitdagende leerstof eigen maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1B - ORIËNTERINGSKLAS 

Ik leer ... 
 

… de bedrijfswereld kennen. 

… meer over lichaamsverzorging en voeding. 

… mijn eigen talenten ontdekken via workshops en projecten. 

 
 
 
 
 

Beeld 1 Muziek 1 

Godsdienst 2 Nederlands 4 

Lichamelijke opvoeding 2 Techniek 4 

Maatschappelijk vorming 3 Wetenschappen Natuur en Ruimte 3 

Moderne Vreemde Talen: Engels - Frans 1-2 Wiskunde 4 

Coaching 1 
  

 
 

 

 

Voor meer info over ons studieaanbod kan u terecht op: www.sintannacollege.be 

DIFFERENTIATIE = 4 lesuren 

BASISPAKKET = 28 lesuren 

 
BASISPAKKET - 1A 

 
MODERNE TALEN & WETENSCHAPPEN 

1u Engels/Frans + 1u Wiskunde + 2 flexuren 

 
DIFFERENTIATIE - 1A 

 
BASISPAKKET - 1B 

BASISPAKKET = 28 lesuren 

 
MAATSCHAPPIJ & WELZIJN / ECONOMIE & ORGANISATIE 

2 lesuren 

Aardrijkskunde 2 Mens & samenleving 2 

Beeld 1 Muziek 1 

Engels 1 Natuurwetenschappen 2 

Frans 3 Nederlands 4 

Geschiedenis 1 Techniek 2 

Godsdienst 2 Wiskunde 4 

Lichamelijke opvoeding 2 Coaching 1 

 

ECONOMIE & ORGANISATIE 

2u Economie + 2 flexuren 

STEM 

2u STEM+ 2 flexuren 

MAATSCHAPPIJ & WELZIJN 

2u Sociale vorming + 2 flexuren 

 

KLASSIEKE TALEN 

4u Latijn 
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