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Welkom
Welkom in Sint-Jozef Sint-Pieter. Onze school is uniek in de regio, niet alleen omwille van ons iPad-
project, maar ook omwille van het onderwijsaanbod.

We zijn een secundaire school met een breed studieaanbod. We starten met een brede eerste graad, 
met een A- en een B-stroom waarin iedereen kan proeven van verschillende onderwijsdomeinen. Dank-
zij een goede studiediekeuzebegeleiding ontdek je je talenten. Ook al weet je dus nog niet precies wat 
je wil, bij ons krijg je de tijd! In de tweede en derde graad bieden we zowel aso-, bso- en tso-studie-
richtingen aan.

Dit zijn onze directeurs. Zij hechten er belang aan elke leerling bij naam te kennen.

Sint-Jozef Sint-Pieter behoort samen met zes basisscholen tot hetzelfde schoolbestuur:

Basisschool Sint-Pieter Blankenberge — Basisschool Sint-Jozef Blankenberge
Basisschool ’t Zandschooltje Blankenberge — BuO De Schuit Blankenberge
Basisschool Heilig Hart Wenduine — Leefschool Akkerwinde Nieuwmunster

 BSO, TSO
2de en 3de graad bso
2de en 3de graad tso
7de specialisatiejaar 

Se-n-Se

Mevr. C. Jacxsens

Middenschool

1ste graad

Dhr. R. Boydens

ASO
2de graad aso
3de graad aso

Mevr. F. Vandermeersch

Wil je in alle rust wat meer te weten komen 
over onze school? Raadpleeg dan de
uitgebreide infobrochure via deze QR code,
of surf naar www.sjsp.be.
Op onze website kan je ook het inspectie-
rapport van januari 2019 nalezen.

Wij kijken er naar uit je te verwelkomen
op één van onze infodagen.
We geven rondleidingen, bieden informatie
en mogelijkheid tot inschrijven.

Zaterdag 25 april 2020:
infomiddag van 14 u. tot 18 u.
Zaterdag 27 juni 2020:
infomorgen van 9 u. tot 13 u.

Je kan parkeren op de speelplaats.



Onze visie
Kiezen voor Sint-Jozef Sint-Pieter, dat is…

… kiezen voor een kwaliteitsvolle school die gelooft dat je liever naar school gaat en beter presteert als je kiest 
voor wat je graag doet en wat je goed kan. Met bezieling zetten wij ons in om je te helpen bij de ontwikkeling van 
je mogelijkheden, eigen talenten en je persoonlijke vorming.

… kiezen voor een warme school die er belang aan hecht 
dat er een goede band is tussen leerlingen, leerkrachten, 
opvoeders en directie. We kennen je graag bij naam om te 
zeggen waar je goed in bent en om je aan te moedigen als 
het eens wat minder gaat.

… kiezen voor een stimulerende school die ondersteu-
ning en uitdaging biedt op ieders niveau. We zien je graag 
groeien in je ontwikkeling dankzij interessante lessen en 
boeiende activiteiten binnen of buiten de schoolmuren.

… kiezen voor een innovatieve school waar de leerom-
geving meebeweegt met de evolutie van de maatschappij. 
Nieuwe werkvormen zoals duoteaching, digitale leermid-

delen zoals de iPad, uitdagende werkplekken als stage zetten we in om het leren beter te maken.

… kiezen voor een zorgzame school waar iedereen wil hebben dat 
het goed gaat met jou. Je klastitularis heeft hierin een bijzondere plaats 
omdat hij of zij het eerste aanspreekpunt voor je vragen is. Loopt er 
iets vast, dan staat de leerlingenbegeleiding, eventueel samen met het 
CLB, voor je klaar.
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Een blik op...
Een schooldag in het eerste jaar
Kiezen voor een school betekent niet alleen kiezen voor een nieuwe leerom-
geving maar ook kiezen voor een aangename leefomgeving. Om je te laten 
voelen wat het is om op onze school te leren en te leven, gunnen we je 
hieronder graag een blik op een doodgewone schooldag van een eerste-
jaarsleerling.

Op tijd op school u Ziezo, je bent deze morgen te voet, met de fiets, de tram of de auto naar onze school vertrokken. 
Je iPad is opgeladen, je hebt een maaltijd besteld via de resto-app en je huiswerk en taken zijn goed voorbereid. Je 
komt aan op school en plaatst je fiets in de fietsenkelder. Je loopt door de poort en wacht met je vrienden op de speel-
plaats tot het eerste belsignaal gaat en je je naar het klaslokaal begeeft voor het eerste lesuur. Je passeert je locker en 
neemt daaruit het lesmateriaal dat je nodig hebt.

Lessen u Mooi op tijd in de les! Of je nu in een aangepast vaklokaal of in één van de vele leslokalen uitgerust met Ap-
ple-TV en beamer zit, je krijgt alle kansen om de materie via interactieve apps, visueel materiaal en praktische proeven 
te begrijpen en te beheersen.

Pauzes u Net zoals  in de lagere school krijg je tussen de lessen regelmatig pauze om even te ontspannen. We heb-
ben een ruime speelplaats waar je kan sporten, babbelen, een frisse neus halen en een tussendoortje eten.

Middagmaal u Elke dag opnieuw zorgt de kok voor gevarieerde en gezonde warme maaltijden en broodjes. Je kan 
natuurlijk ook je eigen boterhammen meebrengen.

Studie u16 uur, de bel rinkelt. Je kan ervoor kiezen 
om naar huis te gaan, maar als je beter studeert onder 
begeleiding van een leerlingbegeleider of leerkracht, 
dan kan je je inschrijven voor de avondstudie. Tijdens 
de examens kan je in de namiddag ook op school stu-
deren.

“Deze school was voor mij een gemakke-
lijke keuze. Bij de infodag en op het dagje 
secundair met de lagere school voelde ik 
me onmiddellijk op mijn gemak. De juffen 
leken vriendelijk en de school zag er leuk 
uit. Ik woon in Blankenberge, dus dat ik 
geen trein of tram hoef te nemen is lekker 
gemakkelijk!
Mijn ouders twijfelden geen moment, en 
ik heb nog steeds geen spijt van mijn 
keuze.”

Mikayala Janssens — B-stroom

Eerstejaars aan het woord...

“Ik heb deze school gekozen omdat SJSP veel studiemo-
gelijkheden aanbiedt. Doordat je de kans krijgt om van 
verschillende (keuze)vakken te proeven, besef je meer 
en meer waar jouw eigen interesses liggen. Je leert jezelf 
hierdoor beter kennen en dat is fijn. Hiernaast probeert 
de school zich ook telkens te vernieuwen. Dit doet zij door 
bijvoorbeeld nieuwe vakken in de lessentabel te integre-
ren, buitenschoolse activiteiten te organiseren en zowel de 
leerkrachten als de leerlingen bij te scholen op het vlak van 
ICT. De iPad heeft uiteraard een grote factor gespeeld in 
mijn zoektocht naar een school. Ik vind de iPad erg prak-
tisch en niet te vergeten erg milieuvriendelijk.

In het begin van het schooljaar is het 
altijd even wennen, maar de leer-
krachten en mijn klasgenoten hebben 
ervoor gezorgd dat ik me al snel thuis 
voelde. Ik kom graag naar school en 
dat is wat telt, toch?”

Ella Devooght — A-stroom

Ella Devooght 

Ik heb deze school gekozen omdat SJSP veel 

studiemogelijkheden aanbiedt. Doordat je de kans 

krijgt om van verschillende (keuze)vakken te proeven, 

besef je meer en meer waar jouw eigen interesses 

liggen. Je leert jezelf hierdoor beter kennen en dat is 

fijn. 

Hiernaast probeert de school zich ook telkens te 

vernieuwen. Dit doet zij door bijvoorbeeld nieuwe 

vakken in de lessentabel te integreren, buitenschoolse 

activiteiten te organiseren en zowel de leerkrachten als 

de leerlingen bij te scholen op het vlak van ICT.  

De iPad heeft uiteraard een grote factor gespeeld in 

mijn zoektocht naar een school. Ik vind de iPad erg 

praktisch en niet te vergeten erg milieuvriendelijk.  

In het begin van het schooljaar is het altijd even 

wennen, maar de leerkrachten en mijn klasgenoten 

hebben ervoor gezorgd dat ik me al snel thuis voelde. Ik 

kom graag naar school en dat is wat telt, toch?

Sint-Jozef Sint-Pieter

A-stroom



Sport, taal & cultuur
Onze school is een sportieve school, dat zul je snel merken.
Op de speelplaats wordt er al eens een partijtje gevoetbald of 
gebasketbald. Tijdens de middagpauzes kan je deelnemen aan de 
middagsport. Voetballen, volleyballen, baseballen… het komt alle-
maal aan bod. Is jouw favoriete sport nog niet opgenomen in onze 
lijst? Doe dan een voorstel aan je leerkracht!

Zin om nog intenser te reizen in schoolverband?
Ga dan mee op uitwisseling naar Bejing! Slaap bij een 
gastgezin, ontdek de vele culturele bezienswaardigheden 
en maak vrienden voor het leven!

Zo zul je met de leerkrachten Duits bijvoorbeeld Berlijn 
verkennen, ga je op avontuur in Lille en Parijs met de leer-
krachten Frans en nemen de leerkrachten Engels je mee 
op een historische ontdekkingstocht doorheen Canterbury!

Sporten aan zee en daarbij 
uitwaaien, een frisse neus 
halen, ravotten en daarna 
met volle energie de lessen 
aanvatten, dat is één van 
de vele voordelen van onze 
ligging. We maken hier dan 
ook optimaal gebruik van!
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Tijdens Erasmus+ projecten krijgen
onze jongeren de kans om taal- en
cultuuruitwisselingen op te doen.

Ook de hogere jaren vergeten wij niet!

Zit je in de eerste graad, dan 
kan je tijdens de zomervakantie 
mee op reis naar Oostenrijk. 
Sport, spel en sfeer verzekerd!

Wil je tijdens de pauze wat rust?
Dat kan in onze leesplek, waar je kan
wegdromen in je favoriete boek.



Leerlingen
Laatstejaars aan het woord

De toekomstperspectieven en het welslagen van leerlingen 
zijn het beste bewijs van een kwaliteitsvolle school. De keuzes 
die leerlingen maken en de richtingen en vakken die leerlingen 
volgen, zorgen er immers voor dat ze stap voor stap hun toe-
komstbeeld kunnen uitbouwen. In wat volgt laten we enkele 
laatstejaars aan het woord. Zij blikken terug op de keuzes die 
zij maakten tijdens hun schoolcarrière en geven ons hun kijk op 
de toekomst.

Ik ben Silke en volg de richting Wetenschappen-wiskun-
de. Wiskunde heeft mij altijd al geboeid, net als de andere 
wetenschapsvakken. Het zelf onderzoeken en bepalen hoe 
verschillende zaken werken in labo’s trok mij erg aan. We-
tenschappelijke mysteries fascineren mij. Met deze richting 
zijn er veel mogelijkheden voor latere studies, dit was zeker 
een doorslaggevende reden waarom ik voor Wetenschap-
pen-wiskunde koos.

Ik ben Mauro en volg de richting Economie-moderne talen. 
Ik koos deze richting omdat het heel interessant is en je ook 
veel actuele zaken bijleert. Aangezien ik economie en talen 
studeer, kan ik in het hoger onderwijs verschillende richtin-
gen kiezen. Als je interesse hebt in talen raad ik deze richting 
zeker aan, je leert de basis van een taal en je krijgt de kans 
om je kennis in een extra uur verder uit te bouwen. In het vak 
economie krijg je niet alleen algemene economie maar ook 
bedrijfseconomie.

MAURO STEVENS
Economie-moderne talen

Ik ben Amber en ik zit in 6 Latijn-wiskunde. Na het 4de mid-
delbaar koos ik voor deze richting omdat de Latijnse lectuur 
en cultuur, die in de derde graad vooral aan bod komt, mij 
enorm aanspraken. Daarnaast leken de 6 uren wiskunde mij
heel interessant en nuttig. In de richting Latijn-wiskunde zijn 
zowel de taal- als de wetenschapsvakken belangrijk en dit 
vormt een goede basis voor een latere studiekeuze.

AMBER DE RUYTER
Latijn-wiskunde

SILKE ONRAEDT
Wetenschappen-wiskunde

Mijn naam is Fien. In de derde graad koos ik Economie-wis-
kunde. Deze richting geeft mij een gezonde uitdaging. De 
wiskundige vaardigheden die we aangeleerd krijgen kan ik 
toepassen in economie. Zelf ben ik ook geïnteresseerd in de 
actualiteit en dit komt zeker ook aan bod in deze richting. Na 
het middelbaar ben ik goed voorbereid voor allerlei vervol-
grichtingen. Ik kan dus nog alle kanten op.

FIEN CORNEILLIE
Economie-wiskunde

  Zesdes

Ik ben Tibo, ik zit in 6 Accountancy & IT. Ik heb deze richting 
gekozen omdat ik een mix wilde van economie en IT. In de
toekomst zal alles gemoderniseerd en computergestuurd 
worden. Een beetje kennis van informatica is dus zeker mee-
genomen.

Tibo Van de Velde
Accountancy & IT
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INGO DE COSTER
Marketing & ondernemen

CHELSEY VANASSCHE
Office assistant

Ik ben Chelsey en ik heb voor de richting Office assistant ge-
kozen omdat ik vanaf het 2de jaar al wist dat deze richting mij
zou liggen. Ik merkte dat ik heel graag facturen/papieren op-
maak en graag met de computer werk. Het gedacht om met 
cijfers bezig te zijn die in een bepaald opzicht niet zo theo-
retisch waren als in een richting met wiskunde trok me echt
aan. Ik werk ook graag zeer geconcentreerd en gefocust en 
dat is wel nodig in deze richting.

Ik ben Thibault en ik koos Humane wetenschappen omdat 
psychologie mij altijd al heeft aangesproken. In Humane 
maak je niet enkel kennis met psychologie maar ook met 
verschillende andere onderwerpen zoals politiek. Dit heeft 
mij dan ook geholpen bij mijn keuze voor volgend jaar. Dan 
zou ik Social Sciences willen volgen aan de VUB in Brussel. 
Dit is een volledig Engelstalige opleiding waarbij je je gaat 
verdiepen in sociale wetenschappen.

Ik ben Shauny en ik volg Office management & communica-
tie. Deze richting is mij in het verleden ook altijd aangewezen 
door de leerkrachten omdat ik talent voor taal heb. De rich-
ting biedt je een groot talenpakket aan. Ik vind het geweldig 
om elke keer nieuwe talen en nieuwe woordenschat te leren. 
Ik zit nu in het 6de en ik heb nog altijd geen spijt van mijn 
keuze.

SHAUNY GREMONPREZ
Office management

& communicatie

Ik ben Giovanni Carpentier en ik volg de richting IT & netwer-
ken. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik later software engineer
wil worden. De richting IT & netwerken geeft je een goede 
basis van IT. Je leert er programmeren in Python, Java en 
Swift. Je zal ook een eigen website leren maken en dan heb 
je nog een deel hardware waar je bijvoorbeeld leert hoe een 
netwerk werkt.

GIOVANNI CARPENTIER
IT & netwerken

Ik ben Levi. Ik koos voor de richting Retail assistant omdat ik 
mij hier creatief kan uiten op een commerciële manier. Deze 
studierichting bereidt me voor op het echte werk in de ver-
koop. Na deze studie zou ik graag shopmanagement stude-
ren en zelf een winkel uitbaten.

LEVI SIMONS
Retail assistant

Ik ben Justine. Ik heb na het 4de jaar voor Latijn-moderne ta-
len gekozen omdat ik altijd al een grote interesse heb gehad
voor de cultuur van de Romeinen. Daarenboven is Latijn een 
goede basis voor het aanleren van andere talen. In het hoger 
onderwijs zou ik graag mijn focus willen leggen op taal en 
daarvoor is deze richting erg aangewezen.

JUSTINE WILLEMS
Latijn-moderne talen

Ik ben Ingo en volg de richting Marketing & ondernemen. Bij 
de overgang van 4 naar 5 heb ik deze keuze gemaakt omdat
het grote pakket economie mij aansprak. Ik vind het aantrek-
kelijk dat het vak economie door meerdere leerkrachten ge-
geven wordt. Daardoor komen er telkens nieuwe onderwer-
pen aan bod en dat zorgt ervoor dat de lessen interessant
en verfrissend blijven. Buiten de lessen economie heb je ook 
nog de andere standaard vakken natuurlijk. Kortom, heb je 
interesse in economie en het bedrijfsleven, maar wil je je ook 
nog verdiepen in andere vakken? Dan is MO zeker the place 
to be!

THIBAULT STRUYVE
Humane wetenschappen

“Na het secundair
ben ik goed voorbereid

voor allerlei vervolgrichtingen.
Ik kan dus nog alle kanten op”



   In juni 2014 ben ik afgestudeerd 
in de richting Wetenschappen-wiskunde. In mijn vijfde jaar 
ben ik veranderd van Latijn naar Wetenschappen-wiskun-
de om mij beter te kunnen voorbereiden op het ingangs-
examen geneeskunde. Ik zit momenteel in de derde mas-
ter geneeskunde en studeer dus af in juni 2020. Dit gaat 
gepaard met een selectieprocedure voor eventuele verde-
re specialisatie. De meeste specialisaties bestaan uit een 
traject van vijf à zes jaar. 

Sinds ik in het middelbaar ben beginnen kijken naar de se-
rie Grey’s Anatomy, heb ik al altijd gedroomd van een leven 
als chirurg. Daarom heb ik mij nu ook kandidaat gesteld 
voor de specialisatie neurochirurgie. Mijn tweede keuze is 
abdominale chirurgie. 

Enkele tips voor een beginnende student? Ook al is het 
een groot cliché, het belangrijkste is dat je iets kiest dat 

Ik ben in 2017 afgestudeerd in Economie-moderne ta-
len, en volg nu de studierichting International Business 
Management in Gent. Momenteel ben ik op Erasmus in 
Mallorca. Volgend jaar wil ik aan de universiteit een eco-
nomische richting starten, maar ik ben er nog niet uit wat 
ik precies zal doen. 
Ik heb Economie-moderne talen gevolgd. Ik was niet zo 
geïnteresseerd in wetenschappen of wiskunde, maar eco-
nomie boeide me bijzonder. Bovendien was ik er toen al 
van overtuigd dat een sterke talenkennis een grote meer-
waarde kan vormen. Ik merk nu dagelijks in Mallorca dat 
ons talenonderwijs veel verder staat dan dat van heel wat 
andere landen. 

Ik ben
Fauve Poncelet

Ik ben
Oliver Villeyn

  Zevendes

Na mijn 2de jaar, hebben mijn ouders en ik besloten dat ik 
zou overstappen naar Office & retail. Sindsdien ging stu-
deren veel beter! Ik begreep alles beter en de richting inte-
resseerde mij ook. Na het 4de jaar koos ik dan voor Office 
assistant en later in het 7de jaar voor Business support.
Ik weet nog niet zeker wat de toekomst brengt voor mij 
maar ik weet wel dat ik met mijn diploma nog verschillende
richtingen op kan.

CHRISTO DEBUSSCHERE
Business support

Ik ben Chayenne en volg in het 7de jaar de richting RVM of 
Retail & visual merchandising. Dit jaar zijn wij gestart met
onze eigen winkel, de Rainforest koffiebar. We leren om-
gaan met leveranciers, we leren hoe het is om zelfstandig 
te zijn. We leren ook hoe we vaste klanten kunnen krijgen 
en houden. Dat is leuk want voor de klanten doen we het! 
Het is ook leuk om je eigen creativiteit in de winkel te ste-
ken.

CHAYENNE STEIJVERS
Retailmanagement

& visual merchandising

Na het secundair hopen we dat onze oud-leerlingen met plezier terugkijken op hun middelbare schoolcarrière en ons op 
één van de oud-leerlingenavonden nog eens vervoegen. We vinden het dan ook zeer leerrijk om met hen het gesprek 
aan te gaan: waar liggen de struikelblokken, wat ging goed, wat waren je verwachtingen…

Oud-leerlingen
aan het woordUit het oog

maar niet uit het hart!

je graag doet. Bijna iedereen die voldoende gemotiveerd 
is en er genoeg voor werkt, raakt waar hij/zij wilt raken in 
het leven. Vergeet bovendien niet om ervan te genieten. 
De studententijd is een unieke periode en zal je altijd bij 
blijven. n
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Ik heb na Humane wetenschap-
pen 3 jaar Rechtspraktijk gevolgd 
aan Hogeschool Vives in Brugge. 

Dit academiejaar ben ik begonnen aan een schakelpro-
gramma, met de bedoeling om volgend jaar een Master in 
de Handelswetenschappen te behalen. 
Ik ben afgestudeerd in 2016. Aanvankelijk studeerde ik 
Economie. Dit boeide mij, maar de opties talen en wis-
kunde lagen me niet, en omdat gedragswetenschappen, 
politiek en de media mij meer interesseerden, ben ik in de 
derde graad overgeschakeld naar Humane Wetenschap-
pen. Daar heb ik geen spijt van, die richting heeft me op 
menselijk vlak voor een stuk gevormd. 

Ik zou over tien jaar graag in een managementsfunctie 
het economische en juridisch aspect met elkaar kunnen 
combineren. Een brug slaan tussen beide werelden, en 
mensen met verschillende achtergronden motiveren om 
samen aan een project te werken, spreekt me erg aan. 
 

Ik ben
Sander Deruyter

Ik ben
Robin Lierman

Ik ben afgestudeerd in juni 2014 
in de richting Secretariaat-Talen. 
Ik besloot Office Management te studeren aan de Hoge-
school van Gent en koos voor de afstudeerrichting ‘Be-
drijfsvertaler, Tolk’. Daarna volgde ik nog de Ba-na-Ba 
Internationaal Bedrijfsmanagement, studeerde af in juni 
2018 en momenteel werk ik binnen de marketing en custo-
mer service voor een bedrijf in Gent. 

Mijn liefde voor talen heb ik ontdekt tijdens mijn middel-
bare studies. Ik vind het fantastisch om te communiceren 
in verschillende talen en aan de hand van de taal nieuwe 
culturen te leren kennen. De opgedane talenkennis in het 
middelbaar heb ik verder ontwikkeld tijdens mijn hogere 
studies en enkele buitenlandse stages. In mijn huidige job 
heb ik die talenkennis dagelijks nodig. Klanten te woord 
staan in het Frans en het Engels, in het Duits communice-
ren met het hoofdkantoor en zelfs afspraken maken met 
mijn Spaanse collega’s is geen probleem. De basis heb 
ik allemaal meegekregen in de richting Secretariaat-Talen. 

Doorheen mijn studies heb ik leren werken met dead-
lines, planningen opmaken, zelfstandig taken tot een 
goed einde brengen en presenteren; allemaal zeer handi-
ge skills die ik dagelijks nodig heb, zeker nu ik enkele in-
ternationale projecten tot een goed einde moet brengen. 

De vaardigheden die ik heb geleerd tijdens mijn middelbare 
studies zijn van onschatbare waarde gebleken tijdens mijn 
vervolgopleidingen en in mijn huidige job. Ik heb het gevoel 
dat ik volledig op mijn pootjes ben terechtgekomen.  n

“Belangrijk voor de studiekeuze
van laatstejaars vind ik vooral

dat je iets gaat studeren, dat je graag doet.”

Ik hoop op een dag een bedrijf te kunnen leiden dat echt 
iets betekent. Zelf op een dag iets starten of me opwerken 
in een firma, daar ben ik nog niet uit. Veel zal afhangen 
hoe ik mijn stage die in februari begint in een start-up be-
drijf ervaar. Via school kunnen we ook een onderneming 
starten, zonder de risico’s die daarmee gepaard gaan. De 
komende maanden zullen dus heel leerrijk worden voor 
mijn toekomst.

Durf je hart volgen in je studiekeuze, en als je twijfelt, kies 
een zo breed mogelijke richting. Wees realistisch in je stu-
diekeuze. Dat klinkt logisch, maar ik heb toch veel leef-
tijdsgenoten zien kiezen voor een richting waarvan al in het 
middelbaar duidelijk was dat die buiten hun mogelijkheden 
lag, en voor je het weet heb je na twee jaar nog altijd niets 
en begin je erg aan jezelf te twijfelen. En last but no least: 
als je de kans hebt, trek via een Erasmusprogramma naar 
het buitenland. Ik heb er mezelf goed leren kennen. n

Ik ben
Kelly Van der Auwera

   Ik ben afgestudeerd in 2013-
2014, toen het “7de jaar Verkoop”, nu heet die richting 
ondertussen “Retailmanagement & visual merchandising”. 
Ik behaalde goede resultaten en besloot om toch verder 
te gaan in de richting verkoop. Door alle jaren heen werd 
ik klaargestoomd voor de realiteit. Dankzij de beste leer-
krachten ben ik er altijd in blijven geloven, zij gaven mij 
altijd de juiste duwtjes in de rug! 
 
Ik besloot om verschillende opendeurdagen te bezoeken 
om daarna op het “beste” gevoel af te gaan. Ik startte een 
opleiding bij Syntra West, namelijk “accountmanager”. Na 
het inkijken van de infobrochure en lessenpakket was ik 
er onmiddellijk van overtuigd dat ik hier voor wou gaan. 
Uiteindelijk slaagde ik er in om de opleiding volledig af te 
werken en een diploma bedrijfsbeheer en accountmana-
ger te behalen. 
 
Na mijn opleiding ben ik in de vastgoedsector gerold. Ik 
ben bijna 3 jaar tewerkgesteld in het kantoor van Immo 
Blankenberge. Hier ben ik verantwoordelijk voor de afde-
ling verhuur. Zowel mijn commerciële taken als administra-
tieve taken blijven dagelijks een uitdaging. Ik leer nog elke 
dag bij en dit maakt deze job net zo boeiend. 
Ik ben ervan overtuigd dat je met een grote wilskracht en 
overtuiging ver kan geraken! n



In 2017 studeerde ik af in de stu-
dierichting Marketing & ondernemen. Daarna heb ik geko-
zen om de opleiding Bedrijfsmanagement te volgen met 
als afstudeerrichting Rechtspraktijk aan de Hogeschool 
VIVES in Brugge. 

In deze opleiding komen heel wat algemene vakken aan 
bod waarop ik goed was voorbereid door mijn secundaire 
opleiding zoals: ICT, economie, boekhouden, Engels en 
Frans. Ook andere vaardigheden die ik in de studierich-
ting Marketing & ondernemen opdeed zoals presentatie-
technieken komen goed van pas in de opleiding Rechts-
praktijk. Daarnaast heb je in de opleiding ‘rechtspraktijk’ 
de verschillende rechtsvakken zoals arbeidsrecht, perso-
nen-en familierecht, burgerlijk procesrecht, erfrecht ... 

In het tweede jaar trokken we richting Portugal voor een 
internationaal project, waarbij we aan rechtsvergelijking 
deden omtrent verschillende onderwerpen. In het kader 
van Europees recht gingen we op uitstap naar Straats-
burg, waar we de verschillende Europese instellingen be-
zochten. Momenteel zit ik in mijn laatste jaar.  Ik koos voor 
het keuzetraject “ondernemingen”, waarin vakken zoals 
consumentenrecht, corporate housekeeping en bedrijfs-
verzekeringen aan bod komen. Ik sluit mijn opleiding af 
met een stageperiode bij Liantis, een sociaal secretariaat. 
Daarna ben ik klaar voor de arbeidsmarkt en hoop ik een 
mooie carrière tegemoet te gaan. n

Ik ben
Lara Lamote

Ik ben Stefanie de Beer (24 jaar), 
verpleegkundige in de thuisverple-
ging. In 2008 ben ik gestart in de 
richting Handel. Alhoewel ik me snel thuis voelde in deze 
warme school, bleek de richting na 2 jaar iets te zwaar 

Ik ben
Stefanie de Beer

Ik heb TMA gevolgd doordat ik al van kleins af aan zot ben 
van alles wat met transport te maken heeft. Ik heb voor 
het jaar TMA een half jaar Luchtvaarttechnologie gevolgd 
in Oostende. Maar ik had al snel door dat die richting iets 
te theoretisch was. Dus de keuze om een Se-n-se jaar te 
volgen in de logistieke richting was snel gemaakt. In TMA 
zijn de weken stage en vele bedrijfsbezoeken een grote 
must om een beter idee te hebben van de werking van 
de transportwereld. Door de verschillende modules krijg je 
informatie en kennis van alle verschillende transportmodi. 
Die kennis komt zeker van pas eens je aan het werk bent. 
Ik werk zelf nu bijna een jaar bij CLdN Cargo (containers) in 
Zeebrugge als hulpplanner op de afdeling UK. Ik ben afge-
studeerd eind januari omdat ik later ingestapt ben (gestart 
op 1 feb.). In nog geen 2 weken vond ik al een job!

Als hulpplanner sta ik de planners administratief bij, ik zorg 
dat de transportopdrachten correct doorgestuurd worden 
met de correcte papieren. Verder zorg ik ook dat de laad- 
en losuren correct in het systeem gestopt worden. Ten-
slotte zorg ik er ook voor dat de containers juist ingeboekt 
zijn naar de correcte havens. Binnen het bedrijf krijgen wij 
interne opleidingen zodat je je kan opwerken. Dus werken 
in de transportwereld is elke dag een uitdaging! n

Quincy Debever
Transport management

assistant

voor mij en besloot ik om het advies van enkele leerkrach-
ten te volgen en over te stappen naar Kantoor (Office as-
sistant). Ik merkte direct een verschil tussen tso en bso. 
De leerkrachten stonden dichter bij hun leerlingen en de 
manier van lesgeven was ook meer op maat van de leerlin-
gen. Ook de sfeer in de klas was heel anders. Wat ook een 
pluspunt was in het bso was dat je op maandag, dinsdag 
en donderdag het huiswerkklasje had, waar je in tso en 
aso gewoon studie had. In het huiswerkklasje kon je aan 
de begeleider vragen stellen en aan de computer werken 
(taken afwerken, voorbereiden voor toetsen).

Na mijn 7de kantoor (business support), wilde ik eigen-
lijk graag de opleiding verpleegkundige doen. Ik twijfelde 
echter of ik dit wel zou aankunnen, dus besloot ik om de 
Se-n-Se-richting TMA te volgen. Dit is een opleiding van 
1 jaar, waarna je direct aan het werk kan gaan als je dit 
wenst. Je hoeft ook geen voorkennis van het domein te 
hebben. Ik vond het heel leuk dat ik in een kleine klas van 
6 studenten terecht kwam. De opleiding is zeer gevarieerd 
en concreet: 7 weken stage en bijna elke maand een be-
drijfsbezoek. 

Na hier afgestudeerd te zijn, heb ik me onmiddellijk inge-
schreven in ZOWE Verpleegkunde en na 3 jaar ben ik af-
gestudeerd als A2 verpleegkundige. Ik ben mijn leerkrach-
ten heel dankbaar omdat ze altijd in mij bleven geloven en 
advies en goede raad gaven. Zonder hun wijze adviezen 
zou ik nooit aan verpleging begonnen zijn en zou ik niet 
geweten hebben wat er echt bij mij paste. n

Op het einde van het middelbaar was ik niet rijp om naar 
de universiteit te gaan. Ik ben blij dat ik eerst drie jaar aan 
de Hogeschool gestudeerd heb. Nu voel ik me veel ma-
tuurder om voor een universitair diploma te gaan. Leerlin-
gen uit het 6de middelbaar mogen niet het gevoel hebben 
dat ze per se moeten beginnen aan de universiteit. En nog 
een tweede tip: als je kiest voor een richting, informeer je 
goed, en durf kiezen voor je passie. Uiteindelijk moet je in 
het Hoger Onderwijs dag in dag uit studeren, ook tijdens 
de kerstvakantie, en die regelmaat kan je enkel opbrengen 
als je iets doet wat je graag doet. n
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Transport management assistant

Se-n-Se
uniek in Vlaanderen!

IETS VOOR JOU?
De haven van Zeebrugge, als 2de grootste Belgi-
sche haven en grootste wereldautohaven blijft groei-
en! Plannen voor expansie zijn een blijvende realiteit! 
Zo komt er binnenkort een nieuw hoofdkantoor van 
Cosco Shipping in de voorhaven. Ook de Roro blijft 
groeien met wereldspelers zoals ICO en WWL. Sa-
menwerking met de haven van Antwerpen staat op 
de agenda.

Er is dus veel nood aan geschoolde logistieke be-
dienden en voor hen liggen heel veel carrièremoge-
lijkheden open. Niet alleen expeditiekantoren, rederij-
en, goederenbehandelaars maar ook handelsfirma’s 
en productiebedrijven zoeken mensen met kennis 
over import, export, douane, gevaarlijke goederen, 
verschepingen, logistiek.

De opleiding transport management assistant 
is jouw sleutel tot deze boeiende internationale 
wereld.

Voel jij je aangesproken, dan ben je beslist:
- geïnteresseerd in transport, logistiek en admini-
 stratie,
- goed in communicatie en vreemde talen,
- vlot in omgang met ict.

HOE ZIT DE OPLEIDING IN ELKAAR?
Leerlingen met een diploma secundair onderwijs die 
via een éénjarige opleiding tot logistiek bediende aan 

het werk willen, kunnen kiezen voor de opleiding 
transport management assistant, uniek voor de regio 
West-Vlaanderen. Dit alles binnen een hogeschool-
cultuur van meer vrijheid en verantwoordelijkheid. 

Van maandag tot donderdag staan 25 contacturen 
geprogrammeerd. Naast transporteconomie staan 
ook de  taalvakken op het menu (Engels, Frans, 
Duits, Nederlands). De leerstof wordt thematisch be-
naderd. Je wordt vertrouwd gemaakt met douane-, 
transport- en betalingsdocumenten, met import- en 
exportformaliteiten. Uiteraard gaat ook veel aan-
dacht naar een vlotte omgang met ICT, een grondige 
talenkennis en een efficiënte zakelijke communicatie. 
In een internationale werkomgeving is dat vanzelf-
sprekend.

Elke vrijdag zetten excursies, havenbezoeken, gast-
colleges en  projectwerk de theorie in praktijk om. 
De grote troef in de opleiding is de 7 weken stage in 
een bedrijf dat zich richt op expeditie, transport, het 
regelen van doauneformaliteiten, een warehouse of 
een internationaal bedrijf (keuze in samenspraak met 
de school). 

Er zijn 2 instapmomenten:
1 september en 1 februari.

JE TOEKOMSTIGE BEROEP
Het contact met onze stagebedrijven be-
zorgt onze tma-leerlingen een vlotte over-
stap naar de arbeidswereld. De grote 
meerderheid werkt vandaag als expediteur, 
industrieel en logistiek planner, bevrachter, 
dispatcher goederenvervoer over weg, dou-
anedeclarant, verantwoordelijke logistiek, 
magazijnbeheerder, waterklerk, medewer-
ker internationaal goederenverkeer, planner 
goederenbehandeling...



Projecten
Onze school hecht veel belang aan het verbinden tussen leren binnen en buiten de muren. Jongeren 
moeten uitdagingen krijgen om hun talenten te ontdekken in levensechte contexten zoals Erasmus+ 
(uitwisselingen met andere Europese landen), de leeromgeving (uitbouwen van een event of een zaak)…
Wij houden ervan om innovatie in ons onderwijs binnen te brengen.

Dat merk je aan onderstaande projecten.

Door de omgeving van onze 
iPads is ict-integratie in elke 
les een realiteit. Wij willen 
onze jongeren goed met 
nieuwe digitale media leren 
omgaan. Daarom besteden 
we aandacht aan zorgvuldig 
gebruik van paswoorden, 
aan overzichtelijk klasseren 
van (digitale) informatie, aan 
gepast gebruik van sociale 
media enz.

Dit letterwoord staat voor Con-
tent and Language Integrated 
Learning. Het gaat om een vorm 
van meertalig onderwijs waarbij 
een niet-taalvak in een andere taal 
onderwezen wordt. In onze school 
kunnen leerlingen van het tweede, 
derde, vierde en zesde jaar ge-
schiedenis in het Engels volgen, 
aardrijkskunde in het Engels en 
godsdienst in het Frans.
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CLIL

To teach people,
we need to

excite people.
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L
Sommige leerlingen nemen heel snel informatie op en kunnen 
extra uitdagingen aan. Voor deze snelleerders ontwikkelt onze 
school een +project.
Los van het gewone lesgebeuren kunnen deze leerlingen van-
uit hun eigen interesses onderwerpen voorstellen waarin ze zich 
graag willen verdiepen. Wat betekent geluk voor de inwoners van 
Peru, hoe ontwerpen we een escaperoom voor onze klasgenoten, 
kan ik mijn robot het parcours van een doolhof laten afleggen,…
Tijdens deze sessies gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag – 
in kleine groepjes of individueel. Ondertussen worden ze begeleid 
in de ontwikkeling van metacognitieve vaardigheden en creatief, 
analytisch, en kritisch denken.
Onderweg leren ze samenwerken, communiceren, zichzelf ken-
nen en hun motivatie om te blijven leren, behouden.

Hierin leren leerlingen wetenschappelijke, technische en 
wiskundige inzichten opbouwen en verbinden; concepten 
en praktijken inzetten in het oplossen van levensechte pro-
blemen. In de eerste graad ontdek je STEM in het domein 
van wetenschap en techniek. In de tweede graad aso kan je 
in de richtingen Latijn en wetenschappen kiezen voor STEM. 
In de tweede graad tso krijgen alle leerlingen van de richting 
OIT stemvakken. In de derde graad kun je kiezen voor een 
abstracte stemrichting zoals Wetenschappen-wiskunde of 
voor een meer praktische stemrichting zoals IT & netwerken.

STEM

+PROJECT

Vanaf dit schooljaar waait er een frisse wind doorheen de 
tweede graad bso: FLEX! 
Onder leiding van een aantal coaches nemen de leerlin-
gen van 3 en 4 Office & retail het leren in eigen handen. 
Dit houdt concreet in dat ze op maandag een takenlijst 
ontvangen van zeven verschillende vakken en dat op vrij-
dag alles moet worden ingediend. Daarvoor krijgen ze 10 
lesuren die ze zelfstandig - met de nodige begeleiding - 
mogen inplannen. 
Niet enkel trainen ze hun planningsvaardigheden, ook leren ze om probleemoplossend te denken en verhogen 
zo op die manier hun zelfredzaamheid. Tijdens die 10 uur worden de leerlingen bijgestaan door drie coaches die 
hen helpen bij het inplannen, maar ook zorgen voor remediëring en/of extra uitdaging. Zo willen we de leerlingen 
klaarstomen voor de derde graad waarin meer zelfstandigheid gevraagd wordt.

FLEX



“De leerlingen vinden heel 
wat leermateriaal
op de iPad.”

Vernieuwen om te
verbeteren
Onze school zoekt voortdurend naar betere ma-
nieren om haar leerlingen zo goed mogelijk voor te 
bereiden op de diverse uitdagingen van een veran-
derende en steeds meer gedigitaliseerde omgeving. 
Sinds september 2012 behoort de iPad daarom in 
onze school tot het standaard lesmateriaal van alle 
leerlingen. Je kunt een iPad aankopen of instappen 
in een huursysteem.

“De wereld leek nog nooit zo dichtbij.
Actualiteit is binnen handbereik.”

Om te verduidelijken hoe het integreren van de 
iPad op school gerealiseerd wordt, geven we 
je hieronder een blik op onze basisapps.



Smartschool
Hier bekijk je je agenda en de activi-
teitenkalender. Je ouders kunnen met 
hun login je resultaten bekijken en be-
richten van leerkrachten lezen.

Google Drive
We gebruiken Google Drive voor cur-
sussen. De vakleerkracht zal zijn of 
haar digitale cursus delen met de leer-
lingen. Die cursussen halen ze af via 
dit platform. Leerlingen kunnen hierop 
ook bestanden delen en indienen.

Keynote
Zeer uitgebreide app waarmee je pre-
sentaties kunt maken. Leerlingen ge-
bruiken deze app vaak tijdens mon-
delinge opdrachten, aangezien de 
presentatie makkelijk geprojecteerd 
kan worden.

BookWidgets
Met BookWidgets kunnen leerlingen 
leren en oefenen op maat. Soms gaat 
het om aanvullingen op het boek, soms 
om volledige lessen waarbij bronnen, 
tekst, video en quiz op een interactieve 
manier aangeboden worden om op ei-
gen tempo te kunnen oefenen.

Gmail
Elke leerling krijgt een persoonlijk 
mailadres van de school. Leerlingen 
ontvangen verstuurde brieven, corres-
pondentie tussen leerling en leerkracht 
en belangrijke berichten ook via deze 
weg.

Zuludesk
Systeem dat instellingen en apps naar 
alle iPads kan pushen. De tool kan de 
iPad van leerlingen op school begren-
zen tot het gebruik van de apps die in 
de les nodig zijn.

Calculator
Rekenmachine met alle technische 
snufjes.

PDF Expert
Met deze app kunnen leerlingen de 
gedownloade bestanden en cursus-
sen gemakkelijk bijhouden, bewerken 
en ordenen.
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Heel wat apps ondersteunen het leerproces.

Benieuwd hoe die integratie verloopt?

Hieronder vind je een overzicht van de meest

gebruikte apps met wat uitleg.

Zuludesk

Drive

Calculator

Keynote

Smartschool

BookWidgets

PDF Expert

Mail



EERSTE JAAR
1A Verkennend

28 u. basispakket +
4 u. verkennend + 1 u. talent

1A Klassiek
28 u. basispakket +

4 u. klassiek + 1 u. talent

1B Concreet
27 u. basispakket +

4 u. concreet + 1 u. talent

TWEEDE JAAR
2A Verkennend

26 u. basispakket +
6 u. verkennend + 1 u. talent

2A Klassiek
26 u. basispakket +

6 u. klassiek + 1 u. talent
Mogelijkheid om CLIL-onderwijs te volgen.

2B Concreet
21 u. basispakket +

10 u. concreet
(economie en organisatie - maatschappij en welzijn)

+ 1 u. talent

ASO
derde graad (5de en 6de jaar)

economie-moderne talen
economie-wiskunde

humane wetenschappen
Latijn-moderne talen

Latijn-wiskunde
wetenschappen-wiskunde

De studierichtingen van de derde graad aso
worden aangevuld met projecten begeleid

zelfstandig leren en/of met modules
die voorbereiden op specifieke keuzes

voor het hoger onderwijs.

Mogelijkheid om CLIL-onderwijs te volgen.

BSO en TSO
tweede graad (3de en 4de jaar)

office & retail (kantoor en verkoop)

ondernemen & IT (handel)
ondernemen & communicatie

(handel-talen)
Mogelijkheid om vakoverschrijdende

STEM-projecten te volgen.

ASO
tweede graad (3de en 4de jaar)

economie
humane wetenschappen

Latijn
wetenschappen

Mogelijkheid om CLIL-onderwijs en om
vakoverschrijdende STEM-projecten te volgen.

transport management assistant - tma — stage / praktijk Uniek in Vlaanderen!
Een ideale tussenstap naar hoger onderwijs maar ook naar onmiddellijke tewerkstelling

BSO en TSO
derde graad (5de en 6de jaar)

office assistant (kantoor)
retail assistant (verkoop) 

accountancy & IT
(boekhouden-informatica)

marketing & ondernemen (handel)
IT & netwerken (informaticabeheer)

office management & communicatie
(secretariaat-talen)

7de jaar BSO
business support

(kantooradministratie en gegevensbeheer)
retail management & visual merchandising

(winkelbeheer en etalage)

Se-n-Se   (eenjarige opleiding)

Gevarieerde bovenbouw

Brede middenschool
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