
INFOMOMENTEN (2017-2018)
De school organiseert op verschillende momenten een 
infoavond/infobeurs. Je kan op de beurs op een informele 
manier kennismaken met onze schoolwerking. Je kan 
daarnaast ook kiezen voor een individueel begeleide 
voorstelling van onze schoolwerking.

• DINSDAG 23 JANUARI 2018 VAN 19 UUR TOT 21 UUR

• ZATERDAG 3 MAART 2018 VAN 10 UUR TOT 13 UUR

• ZATERDAG 21 APRIL 2018 VAN 10 UUR TOT 13 UUR

DOMEIN ECONOMIE
EN ORGANISATIE
 • ECONOMIE

 • ONDERNEMEN EN IT (HANDEL)

 • ADMINISTRATIE EN RETAIL (VERKOOP)

 • ECONOMIE-MODERNE TALEN

 • IT EN NETWERKEN (INFORMATICABEHEER)

 • ACCOUNTANCY EN IT (BOEKHOUDEN-INFORMATICA)

 • MARKETING EN ONDERNEMEN (HANDEL)

 • RETAIL-LOGISTIEK (VERKOOP)

 • RETAIL-VISUAL MERCHANDISING (VERKOOP)

 • 7DE JAAR RETAILMANAGEMENT (WINKELBEHEER EN ETALAGE)

DOMEIN WETENSCHAPPEN
EN TECHNIEK (STEM)
 • WETENSCHAPPEN

 • TECHNIEK-WETENSCHAPPEN

 • WETENSCHAPPEN-WISKUNDE

 • TECHNIEK-WETENSCHAPPEN
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Een open, breeddenkende school met een 
warm hart, die zorg draagt voor een harmonieuze 
ontwikkeling van iedere jongere

DIVERSITEIT

BENEDICTUSPOORT SECUNDAIR

Hundelgemsesteenweg 93   9050 Ledeberg   T 09 231 23 48
campus.ledeberg@benedictuspoort.be   www.benedictuspoort.be

DOMEIN MAATSCHAPPIJ
EN WELZIJN
 • HUMANE WETENSCHAPPEN

 • SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

 • VERZORGING-VOEDING

 • HUMANE WETENSCHAPPEN

 • GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN

 • SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

 • VERZORGING

 • 7DE JAAR KINDERZORG

 • 7DE JAAR THUIS- EN BEJAARDENZORG / ZORGKUNDIGE

WIL JE GRAAG INSCHRIJVEN?

Op onze website vind je alle info terug over 
de inschrijvingsprocedure en de verschillende 
inschrijfmomenten.

www.benedictuspoort.be



DOMEIN BREDE EERSTE GRAAD

EERSTE LEERJAAR A –
TWEEDE LEERJAAR A

Alle leerlingen in 1A zitten in
heterogene klasgroepen. Iedereen
verwerkt de leerstof volgens zijn
talenten en mogelijkheden. Er
wordt zeer sterk binnen de klas
gedifferentieerd. Drie lesuren
worden ingezet voor differentiatie.
Die uren heten talentenuren.
De leerlingen zitten ook in het
tweede jaar nog in heterogene
klasgroepen. Ze kiezen voor vijf
lesuren elk hun eigen basisoptie.
Zo kunnen we garanderen dat alle
studierichtingen naar de tweede
graad mogelijk blijven.

EERSTE LEERJAAR B –
BEROEPSVOORBEREIDEND
LEERJAAR

Wij kiezen uitdrukkelijk voor
een eerste algemeen jaar waarin
leerlingen van 1B nog geen keuzes
maken. De leerlingen worden
wel begeleid om hun eigen
talenten verder te exploreren en
maken kennis met verschillende
studiedomeinen binnen de lessen
techniek en de SWAP-projectwerking.
Zo bereiden we hen voor op een positieve 
studiekeuze naar de tweede graad toe. 
In de SWAP-uren werken leerlingen
in groep aan projecten waarin
leerplandoelstellingen van meerdere
vakken gecombineerd worden. In
het beroepsvoorbereidend leerjaar
kiezen de leerlingen een combinatie
van twee beroepenvelden.

STUDIERICHTINGEN 
BREDE EERSTE GRAAD

1A – ALGEMEEN

2A basisoptie moderne wetenschappen
2A basisoptie techniek-wetenschappen
2A basisoptie handel
2A basisoptie sociale en technische vorming

1B – ALGEMEEN

2BVL kantoor/verkoop - decoratie
2BVL kantoor/verkoop - verzorging/voeding

Elke klas heeft een eigen klasuur. Daarin 
zorgen we dat elke leerling inspraak krijgt op 
school. De leerlingen zijn zelf eigenaar van 

het klasuur, zij bepalen de onderwerpen die 
besproken worden.

In de BENEDICTUSPOORT worden 
studierichtingen ingedeeld in studiedomeinen. 
In elk domein zitten studierichtingen die

voorbereiden op hoger onderwijs en zitten 
beroepsgeoriënteerde studierichtingen. In deze 

folder vind je per domein een overzicht van alle 
studierichtingen, geordend van zeer algemeen vormende 
richtingen tot beroepsgeoriënteerde opleidingen.

Op de BENEDICTUSPOORT kunnen alle 
jongeren terecht in de A-stroom of de 
B-stroom. Wij kiezen uitdrukkelijk voor 

een eerste algemeen jaar waarin jongeren 
binnen 1A en 1B nog geen verdere keuzes 

moeten maken maar wel begeleid worden om 
hun eigen talenten verder te exploreren. Ze maken 
kennis met verschillende studiedomeinen binnen 
een projectwerking. Zo bereiden we hen voor op een 
positieve studiekeuze naar de tweede graad toe.

De inbreng van elke leerling staat 
centraal en via projectwerking zetten 
we in op een brede, creatieve, culturele 

vorming. Daarom worden veel initiatieven 
georganiseerd waar leerlingen zich ook op 

andere domeinen kunnen ontplooien. Dit zijn 
unieke ervaringen om vanuit talenten en interesses 
extra ervaringen op te doen.

De BENEDICTUSPOORT gelooft in de 
talenten van elke leerling.
Leerlingen met een verhoogde zorgvraag 

krijgen een geïndividualiseerde zorgpas. Er is 
ook een sterk uitgebouwde huiswerkbegeleiding 

aanwezig met mogelijkheid tot persoonlijke
ondersteuning.

De BENEDICTUSPOORT zet in op de volledige 
persoon en wil naast de verstandelijke 
ontwikkeling ook inzetten op een evenwichtige 

persoonlijkheidsvorming. We richten ons 
op ‘SAMEN’leven en ‘SAMEN’leren en geven 

aandacht aan eigen reflectie.

ONZE PIJLERS

De BENEDICTUSPOORT biedt aan jongeren van 
vandaag de ideale kans om vanuit diversiteit 
een brede vorming te ontwikkelen. Iedereen 
is welkom zonder onderscheid van afkomst, 

geloofsovertuiging, studiemogelijkheden, talenten,...


