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Welkom in onze grote Berkenboom-familie.
Wat fijn dat jij voor onze school gekozen hebt.

Best wel spannend om je vertrouwde omgeving achter te 
laten en de ‘grote’ wereld van de middelbare school te ontdekken.

Het lerarenteam staat alvast te popelen om jou te begeleiden 
op deze boeiende ontdekkingstocht.

 Nieuwsgierig naar het reilen en zeilen in onze school?

 Met dit boekje maken we je graag wegwijs 
 in het dagdagelijkse leven van PORTUS berkenboom.

 

 Veel leesplezier en tot binnenkort!

 Directie en personeel 
 van PORTUS berkenboom
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wieis wie?
DIRECTIEDIRECTIE

 Elisabeth D’hollander 
 Algemeen directeur

 Greet Van Beem 
 Pedagogisch directeur

 Mieke Lybeert 
 Technisch Adviseur Coördinator
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LERARENLERAREN

 In het eerste jaar krijg je per vak een andere leraar. 
 Dit betekent dat je van ongeveer 10 verschillende   
 leraren les krijgt. Eén of twee leraren vormen 
 samen het klasteam van jouw klas. Zij dragen
 extra zorg voor jouw groep. 
 Je kan bij hen terecht voor allerlei vragen. 



    PRAKTISCHE ONDERSTEUNINGPRAKTISCHE ONDERSTEUNING

    Onthaalteam leerlingensecretariaat (Kalkstraat 26)
    leerlingensecretariaat@portusberkenboom.be

    Waarvoor kan je hier terecht?

    ADMINISTRATIE
Voor het afgeven van of je vragen over afwezigheidsbriefjes, studiebeurs,
oudercontact … kan je hier terecht. Als je tijdens de schooluren moet vertrekken
(bv tandartsbezoek) passeer je eerst langs hier om dit te melden. Let op: je moet
hiervoor op voorhand schriftelijke toestemming vragen aan de pedagogisch directeur. 

    EHBO en ZIEKTE
Als je overdag ziek wordt of je pijn doet, kan je hier terecht voor de eerste zorgen.
Indien nodig zullen je ouders worden verwittigd. Je mag niet op eigen houtje beslissen 
om naar huis te vertrekken. Wie een doktersattest heeft voor een liftpasje,
kan dit hier afhalen.
    TE LAAT
Als je te laat komt of als je ’s avonds moet nablijven, moet je je hier melden.
 
    PRAKTISCHE VRAGEN
Heb je een praktische vraag, ben je iets verloren of vergeten, vind je je lokaal niet …                                                                                                                
geen nood, deze collega’s helpen je graag verder..

Kelly Roefs 
kelly.roefs@ 
portusberkenboom.be

Elke Smet 
elke.smet@ 
portusberkenboom.be

Anouk Verhelst 
anouk.verhelst@ 
portusberkenboom.be

wieis wie?
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wieis wie?

Tom Herremans 
tom.herremans@portusberkenboom.be 
Bij meneer Herremans kan je terecht 
met vragen over je schoolrekeningen.

Hannelore Heyman 
Hannelore.heyman@portusberkenboom.be 
Bij mevrouw Heyman kan je terecht 
met vragen over je schoolboeken.

    F007-team

    Depot 06

Nancy Baert
nancy.baert@portusberkenboom.be
In Depot 06 aan de 
speelplaats kan je terecht voor 
de aankoop van taken- en 
toetsenblokken, turn T-shirt, 
vakspecifiek materiaal, praktijkschort 
enz.

Depot 06 is open:
Ma-di-do-vr: van 8.00u tot 8.20u
  van 10.05u tot 10.20u
  van 12.30u tot 13.50u
Woensdag: gesloten
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    Speelplaats & refter

    Tijdens de pauzes kan je rekenen op 

Glenn Smet 
glenn.smet@ 
portusberkenboom.be
.

Koen Callaerts   
koen.callaerts@ 
portusberkenboom.be

Ann Van Lysebetten 
ann.vanlysebetten@ 
portusberkenboom.be

Cindy Goedemé
cindy.goedemé@ 
portusberkenboom.be

Leen Dhollander
leen.dhollander@ 
portusberkenboom.be

Hilde van den Bogaert
hilde.vandebogaert@ 
portusberkenboom.be

wieis wie?
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    ICT

    Voor vragen i.v.m. je smartschoolaccount kan je terecht 
    op dit mailadres   ICT@portusberkenboom.be

    Graadcoördinator

Yves De Pauw
yves.depauw@
portusberkenboom.be

Magda Wauters
magda.wauters@portusberkenboom.be

Alle projecten, heel wat uitstappen, 
het opstellen van de examenroosters 
voor 1A, de werking van de leerlingenraad 
en nog zoveel meer, gebeurt onder leiding 
van mevrouw Wauters. Zij is de graad-
coördinator voor de eerste graad.

Eveline Plaquet 
eveline.plaquet@
portusberkenboom.be 

wieis wie?
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    BEGELEIDINGBEGELEIDING

    Studeren
Voor alle vragen i.v.m. je vakken kan je terecht bij je eigen vakleerkracht. Je kan hen 
contacteren via smartschool of via mail voornaam.naam@portusberkenboom.be

    Je goed voelen op school
In de loop van de maand oktober krijgt elke leerling de kans om een groene leerkracht  
(vertrouwensleerkracht) te kiezen. Daarnaast kan je voor persoonlijke problemen, 
vragen rond leerstoornissen of andere zorgen ook steeds terecht bij je leerlingbegeleider. 
De leerlingbegeleiders zijn ook op bepaalde tijdstippen bereikbaar in “De brug”. 
Wanneer precies, kan je terugvinden op de deur van hun lokaal.

    CLB

Je kan ook steeds beroep doen op onze CLB-medewerker. 
Het CLB werkt vraaggestuurd. Dit betekent dat je zelf contact 
moet opnemen met hen:    www.vclbwaasdender.be   tel.: 03 316 20 00

wieis wie? 

Tiny  De Mulder is
leerlingbegeleider voor 1B.
tiny.demulder@
portusberkenboom.be
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eersteschool -dag
EERSTE SCHOOLDAGENEERSTE SCHOOLDAGEN

Tijdens de welkomstavond eind augustus kan 
je al even kennismaken met de leerkrachten van je klas-
team en je nieuwe klasgenoten. In de loop van augustus 
krijg je hiervoor nog een uitnodiging in de bus.

De eerste schooldag word je ten laatste om 8.20u
verwacht op de speelplaats. Jouw klasteam zal 
je daar verwelkomen.
Om 12u zit deze eerste dag er alweer op ;-).

Tijdens de daaropvolgende onthaaldagen leer je 
via allerlei activiteiten de school, je medeleerlingen
en je leraren kennen. 

We sluiten deze dagen af met een vriendschapsdag
zodat je echt helemaal klaar bent om het schooljaar
in te vliegen.
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een dag in portus

08:20 08:25 10:05 10:20

Na de pauze 
zijn er nog 
twee lesuren 
tot de lunch.

Een kwartier pauze.
Als ik dit wens, kan ik nu 

nog een broodje bestellen 
voor tijdens de lunch.

De schooldag start. 
Elke les duurt 50 minuten.
Tijdens de leswissel wacht 
ik rustig in de klas op de 
volgende leerkracht of ga 
ik naar een ander lokaal voor de 
volgende les.

De bel gaat!
Ik ga in mijn rij staan.
De leerkracht haalt ons op 
om naar de klas te gaan.

Ik kom 
naar school.
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12:00 12:55 13:00 15:30

In de namiddag zijn er 
3 lesuren van 50 minuten. 
Er is geen pauze. 
Dit is even wennen!

De bel gaat. De middagpauze 
zit er op. 
Ik ga in mijn rij staan en wacht 
tot de leerkracht ons ophaalt.

Ik vertrek onmiddellijk naar de refter. 
Ik kan er tussen de herfst- en de   
krokusvakantie soep drinken. 
Ik mag mijn eigen drinken mee- 
brengen naar school, maar ik kan ook  
een drankje kopen in de refter
De 1A-klassen mogen op vrijdag, 
de 1B-klassen op dinsdag, gebruik 
maken van de rustige speelplaats   
aan de F-blok. Hier kan ik lezen 
of gezelschapsspelletjes spelen. 
Van het openleercentrum (OLC) kan  
ik iedere middag gebruik maken. 
Ik kan hier rustig (op de computer)   
werken, printen voor eigen rekening…

Einde 
van de schooldag.
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het levenzoals het is
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A-STROOMA-STROOM

Jouw persoonlijke groei is onze topprioriteit. 
Een team enthousiaste leraren wil samen met jou op zoek naar 
de beste versie van jezelf. Wat zijn jouw talenten, waar liggen je 
interesses? Zijn creatieve oplossingen bedenken echt je ding
Ben jij ondernemend? Zit creëren er bij jou ingebakken?
Dit samen ontdekken, is de sleutel voor jouw persoonlijke groei.

Start je in de A-stroom….
en creëer je graag mooie dingen waarvoor ook wiskunde en
engineering nodig zijn, dan kom je in de basisoptie STE(A)M
zeker aan je trekken. Je leert er ook verbanden leggen tussen
kunst en wetenschap.
Ook bij de basisopties artistieke kunsten, creatie & mode en
wellness & lifestyle ligt de klemtoon op creativiteitsontwikkeling. 
Een belangrijke vaardigheid voor de 21e eeuw. 
In 1A kan je al even proeven of je interesse hebt voor één van deze 
basisopties.

In de lesuren basisvorming krijg je naast Nederlands, Frans en 
wiskunde nu ook reeds een uurtje Engels en word je in het nieuwe 
vak Mens & Samenleving voorbereid op het ‘echte’ leven.     
De steeds groter wordende uitdagingen van de 21 ste eeuw vragen 
om vakoverstijgende vaardigheden die in het clustervak Natuur, 
Ruimte & Techniek intensief worden aangeleerd en ingeoefend.                                    
In het clustervak Artistieke vorming, dat uiteraard niet kan
ontbreken in onze creatieve school, maak je kennis met
verschillende artistieke vormen zoals beeld, muziek, dans en
drama en wordt jouw creatief denken extra uitgedaagd.

studie-keuze
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studie-keuzeOmdat je persoonlijke groei onze
topprioriteit is, word je tijdens
de persoonlijke leertijd uitgedaagd op 
jouw niveau. Heb je de basisleerstof
onder de knie dan ben jij immers toe
aan een extra uitdaging. Vlot het voor 
een bepaald onderdeel nog niet zoals 
gehoopt, dan is remediëring aangewezen. 
In deze persoonlijke leertijd bepaal jezelf 
voor een stukje mee waar jouw prioriteit 
ligt. Zo neem je je leerproces in eigen 
handen. Boeiend toch? 

Voor de leerlingen uit 1A-STE(A)M ligt 
-onder meer in de persoonlijke leertijd - 
de focus op uitbreiding en verdieping.

Uit de verkennende projecten kies je er 
twee om te proeven, te proberen en al 
doende te ontdekken waar je goed in 
bent en wat je fijn vindt om te doen. 
 
Wie in 1A-STE(A)M start, heeft auto- 
matisch project ‘Toekomstbouwers 1.0’ 
in het lessenpakket. Een tweede project 
mag vrij gekozen worden. Dit kan
‘Toekomstbouwers 1+’ zijn, maar er mag 
ook gekozen worden uit de drie andere 
projecten.

1 A 2 A

Engels 1 2

Frans 3 3

Geschiedenis 1 2

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Mens en samenleving 2 -

Nederlands 4 4

Wiskunde 4 4

Artistieke vorming 2 2

Natuur, ruimte en techniek 6 4

Persoonlijke leertijd 3 2

Verkennende projecten 2 -

Basisopties
- kunst en creatie, 
   accent artistieke vorming
- kunst en creatie, 
   accent creatie en mode
- kunst en creatie, accent STE(A)M
- maatschappij en welzijn, accent 
   wellness en lifestyle 
   (schoonheidsverzorging)

- 5

32 32
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studie-keuze

Ben je graag creatief en expressief bezig? 
Hou je van stijlvolle vormen, beelden of 
schilderijen?

Ga aan de slag met verschillende materialen - van 
ijzerdraad, papier-maché, klei, natuurelementen 
tot écht maquettekarton - en ontdek jouw 
creatieve mogelijkheden. 

Net zoals een echte kunstenaar presenteer je jouw 
werk in een heuse tentoonstelling. Uiteraard hoort 
daar een filmpje bij. Nodig alvast je familie en 
vrienden uit om je kunstwerk te komen
bewonderen.

Volg je graag de laatste trends op de voet? 
Ben je een echte hipster of fashionista? 
Sta je modebewust in het leven? 
Geef je graag stijladvies?

Geïnspireerd door ontwerpers en kunstenaars
ga je zelf aan de slag en ontdek je hoe je met
verschillende materialen tot een eigen ontwerp 
komt en maak je een driedimensionale creatie
op figuur. 

Uiteraard mag ook jouw werk niet ontbreken op 
de fashionparade waarop je familie en vrienden 
alvast zijn uitgenodigd.

kunst en creatie, accent artistieke vorming kunst en creatie, accent creatie en mode

VOOR 1A KAN JE KIEZEN UITVOOR 1A KAN JE KIEZEN UIT
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studie-keuze

Droom jij van een mooiere wereld? 
Hou jij van structuur en logica? 
Is creatieve oplossingen bedenken jouw ding?
Dan is dit project jou op het lijf geschreven. 

Je onderzoekt en ontdekt de wereld van de
architectuur. Je gaat zelf aan de slag met kleuren 
en maquettes en je leert hoe ruimtelijke vorm-
geving, wetenschappen en wiskunde hand
in hand gaan. 

Het resultaat van je werk is te bewonderen 
in een expositie waarop je familie en vrienden 
meer dan welkom zijn.

Naast creativiteit is voldoende interesse in
wiskunde en wetenschappen een pluspunt.

Kom je graag goed voor de dag? 
Hou je van wellness ? Is je goed voelen volgens jou 
een noodzaak om er goed uit te zien? Vind je het 
fijn om anderen te laten stralen? 

Dan is dit project echt jouw ding. Je ontdekt de 
wereld van wellness en lifestyle. Je ondervindt 
‘aan den lijve’ hoe belangrijk een goede verzorging 
en een gezonde levensstijl zijn voor je lichaam. 

Vrienden en familie kunnen vast niet wachten tot 
jij hen letterlijk en figuurlijk ‘onder handen neemt’.

kunst en creatie, accent STE(A)M
maatschappij en welzijn, 

accent wellness & lifestyle
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B-STROOM B-STROOM 

Jouw persoonlijke groei is onze topprioriteit. 
Een team enthousiaste leraren wil samen met jou op zoek naar
de beste versie van jezelf. Wat zijn jouw talenten, waar liggen je 
interesses? Zijn creatieve oplossingen bedenken echt je ding
Ben jij ondernemend? Zit creëren er bij jou ingebakken?
Dit samen ontdekken, is de sleutel voor jouw persoonlijke groei.

Start je in de B-stroom…. 
en ben je eerder praktisch aangelegd, dan komen jouw talenten 
zeker tot hun recht in mode, haar- of schoonheidsverzorging,
decor, etalage en publiciteit of onthaal, organisatie en verkoop.
In 1B kan je al even proeven of je interesse hebt voor één van
deze basisopties.
In de lesuren basisvorming worden de belangrijkste onderwerpen 
uit de basisschool herhaald. Naast Nederlands, Frans en
wiskunde krijg je ook reeds een uurtje Engels. In het clustervak 
Natuur, Ruimte & Techniek ga je proefondervindelijk aan de slag.           
Tijdens het clustervak Artistieke vorming, dat uiteraard niet
kan ontbreken in onze creatieve school, ontdek je meer over
verschillende artistieke vormen zoals beeld, muziek, dans en
drama en wordt jouw creatief denken extra uitgedaagd.

studie-keuze
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studie-keuze 1 B 2 B

Engels 1 2

Frans 2 1

Maatschappelijke vorming 3 2

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 4 3

Wiskunde 4 3

Artistieke vorming 2 2

Natuur, ruimte en techniek 7 3

Persoonlijke leertijd 3 2

Verkennende projecten 2 -

Basisopties
- economie en organisatie 
  + kunst en creatie
- economie en organisatie 
  + maatschappij en welzijn, accent 
   haar- en schoonheidsverzorging
- economie en organisatie 
   + maatschappij en welzijn, 
   accent mode
- kunst en creatie + maatschappij en 
   welzijn, accent haar- en 
   schoonheidsverzorging
- kunst en creatie + maatschappij 
   en welzijn, accent mode

- 2 x 5

32 32
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Omdat je persoonlijke groei onze top- 
prioriteit is, word je tijdens de persoonlijke 
leertijd uitgedaagd op jouw niveau. 
Heb je de basisleerstof onder de knie 
dan ben jij immers toe aan een extra 
uitdaging. Vlot het voor een bepaald 
onderdeel nog niet zoals gehoopt, 
dan is remediëring aangewezen. In deze
persoonlijke leertijd bepaal je zelf voor 
een stukje mee waar jouw prioriteit ligt. 
Zo neem je je leerproces in eigen handen. 
Boeiend toch?

Uit de verkennende projecten kies je er 
twee om te proeven, te proberen en al 
doende te ontdekken waar je goed in bent 
en wat je fijn vindt om te doen. 
In 2B kies je voor twee van de basisopties 
die je al dan niet leerde kennen tijdens de 
verkennende projecten van het eerste jaar.



studie-keuze

Ben jij dol op mooie affiches, catchy logo’s en
trendy kaartjes? Trekken mooie etalages steevast 
je aandacht? Hou jij van leuke reclame? Huppel 
dan mee door de wereld van de publiciteit en 
etalage. 

Ontdek al knippend en plakkend hoe je kleuren 
kan combineren, hoe een letter is opgebouwd, 
waarom een affiche of een bepaalde etalage net 
wel of helemaal niet in het oog springt…. 

Je leert je werk mooi te presenteren door in te 
kaderen, te stapelen, te snijden en te schikken …  
Wedden dat je genodigden helemaal onderstebo-
ven zullen zijn wanneer ze jouw werk bewonderen 
op de tentoonstelling die we 
als klap op de vuurpijl organiseren?

Hou jij van mooie kleding en lijkt het je leuk om 
deze zelf te maken? Ontdek dan in dit project
hoe je dit kan aanpakken.

Je steekt letterlijk en figuurlijk je handen uit de 
mouwen door te experimenteren met verrassende 
technieken en zo een eigen kledingstuk te creëren. 

De rode loper lonkt… familie en vrienden 
zitten vast en zeker op de eerste rij.

kunst en creatie maatschappij en welzijn, accent mode

VOOR 1B KAN JE KIEZEN UITVOOR 1B KAN JE KIEZEN UIT
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studie-keuze

Speelde je als kind al graag winkeltje? 
Ben je ondernemend? Zie je het zitten om een 
eigen product aan de man te brengen? 
Geef je graag advies en hou je ervan om met 
mensen om te gaan?

Dan mag je dit project zeker niet missen, 
want verkopen is echt een kunst. Productkennis 
opdoen, winkel inrichten, prijskaartjes maken 
en oefenen met de kassa… zie je jezelf al achter 
de toonbank staan?

Nodig dan alvast je familie en vrienden uit 
om bij jou te komen shoppen.

Hou je van trendy kapsels en speel je graag met 
haar? Droom je van mooie make up en kleurrijke 
nagels? Verander je graag en veel van look?

Laat je droom dan werkelijkheid worden. 
Zoek uit welke look het beste bij jou past. 
Ga aan de slag met eenvoudige technieken 
en ontdek hoe je jezelf en anderen kan 
doen stralen. 

Wedden dat je familie en vrienden nu al 
uitkijken naar het stijl- en kleuradvies dat jij hen 
kan geven wanneer ze langs komen om ‘haar’ 
schoonheidscreaties te bewonderen.

economie en organisatie maatschappij en welzijn, 
accent haar- en schoonheidsverzorging
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aan hetwoord...

Als ouder heb je echt het gevoel dat er 

“moeite” wordt gedaan voor je kind. 

Als ouder hadden we meteen een 

gerust gevoel. Dank je wel!

Onze dochter gaat iedere dag met een lach en

goed gezind naar school. Ze wordt super begeleid, 

aangemoedigd en correct gecorrigeerd.

Nu al meer dan 20 jaren, zie ik hoe ons leerlingen wel varen,

eerst nieuwsgierig en bedeesd, daarna alsof ze nooit ergens 

anders zijn geweest, naarstig op zoek naar meer zelfvertrouwen, 

jaar na jaar aan hun toekomst bouwen, een weg met veel blije 

gezichten, waar je als lkr. niet anders kan dan voor zwichten, 

iedereen een plaatsje hoger op hun trap, dat maakt PORTUS

berkenboom zo knap!    

Ik vind onze school een unieke school 

omdat we de “Vince-dag” hebben. 

We hebben veel leuke activiteiten en 

er zijn veel verschillende richtingen.

‘Als leer-KRACHT mee de toekomst van jongeren 

bepalen en voor hen het verschil maken

is mijn grote passie. Hun slagen is het mijne!

Je mag hier op school een groene leerkracht kiezen en 

dat is een leerkracht die er speciaal voor jou is. Je kan 

daar al je persoonlijke dingen tegen vertellen. 

Leerlingen die het in de lagere school

iets moeilijker hadden met wiskunde, 

een nieuwe start zien nemen, echt 

opfleuren en daarna zeggen: ‘Ik doe 

opnieuw graag wiskunde’; dan denk ik 

bij mezelf: ‘Hier doe ik het voor!’.  

Wat ons zo aantrok in de school:

PORTUS is een warme school. De leerling staat 

centraal en dat voel je als ouder meteen. 

Het mooiste compliment dat leerlingen

mij als leerkracht wiskunde soms

geven is als ze me zeggen: “Vorig jaar

begreep ik die leerstof niet, maar nu snap

ik het! Vroeger vond ik rekenen niet leuk,

maar nu doe ik het wel graag.”

Ik ben nog steeds voortdurend op zoek naar

actieve en speelse werkvormen om mijn

lessen leuk en interessant te maken en de

leerlingen ‘goesting’ te laten krijgen

in wiskunde. 

Ik voel me elke dag bevoorrecht om aan

deze kinderen les te mogen geven en

met hen aan het werk te gaan.

Kalkstraat 26    9100 Sint-Niklaas
www.portusberkenboom.be
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