


Beste 11- of 12-jarige,
binnenkort doe jij de deur van de lagere school definitief achter je dicht. Spannend he!
Samen met je ouders op zoek gaan naar de school die het beste bij jou past, 
is vast een hele uitdaging. Fijn dat je ook onze school en richtingen wil ontdekken.  
Met dit krantje maken we je graag wegwijs in ons vernieuwde eerste jaar. 
Nieuwsgierig wat PORTUS berkenboom jou te bieden heeft? 
Lees dit dan zeker goed door of kom kennis maken op één van onze infomomenten. 
Hopelijk tot gauw!

Wij wensen je alvast heel veel succes met je schoolkeuze en we hopen 
dat je een spetterend secundair tegemoet gaat.

Wij willen 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.

In de lesuren basisvorming krijg je naast Nederlands, Frans en wiskunde nu ook reeds een uurtje Engels 
en word je in het vak mens & samenleving (1A) of maatschappelijke vorming (1B) voorbereid op het ‘echte’ leven.

De steeds groter wordende uitdagingen in onze 21 ste eeuw vragen om vakoverstijgende vaardigheden 
die in het vak natuur, ruimte & techniek intensief worden aangeleerd en ingeoefend.            

In de 2 lesuren artistieke vorming maak je kennis met verschillende artistieke vormen zoals beeld,  
muziek, dans en drama en wordt jouw creatief denken extra uitgedaagd.

Omdat 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 je zelf voor een stukje mee waar jouw prioriteit ligt. Zo neem je je leerproces 
in eigen handen. Boeiend toch?

Bij inschrijving kies je uit twee verkennende projecten om te proeven, 
te proberen en al doende te ontdekken waar je goed in bent en wat je fijn vindt om te doen. 

Voor de leerlingen uit 1A-STE(A)M ligt - onder meer in de persoonlijke leertijd - de focus op uitdaging en verbreding. 
Wie in 1A-STE(A)M start, heeft automatisch 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.

- artistieke kunsten: ‘Oefening baart kunst’

- creatie & mode: ‘Creatie(f) met stijl’

- STE(A)M: ‘Toekomstbouwers’

- wellness & lifestyle (schoonheidsverzorging): ‘Puur Zen’

- decor, etalage en publiciteit: ‘Huppel-de-pub’

- haar- en schoonheidsverzorging: ‘Haar’ schoonheid’

- mode: ‘Doe mee(r) met mode’
- onthaal, organisatie en verkoop: ‘Verkopen is een kunst’

In PORTUS berkenboom is jouw 
persoonlijke groei onze topprioriteit

verkennend projectproject   1 a

verkennend projectproject   1 b
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1 A

Engels 1

Frans 3

Geschiedenis 1

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Mens en samenleving 2

Nederlands 4

Wiskunde 4

Artistieke vorming 2

Natuur, ruimte en techniek 6

Persoonlijke leertijd 3

Verkennende projecten 2
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1 B

Engels 1

Frans 2

Maatschappelijke vorming 3

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Nederlands 4

Wiskunde 4

Artistieke vorming 2

Natuur, ruimte en techniek 7

Persoonlijke leertijd 3

Verkennende projecten 2
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Heb jij interesse in stijlvolle en originele creaties? Dan is dit project iets voor jou!

Geïnspireerd door ontwerpers, kunstenaars en vanuit persoonlijk onderzoek 
creëer je tekeningen, patronen, texturen en definieer je kleuren en materialen. 
Dit alles wordt weergegeven in een persoonlijk schetsboek vol met je eigen 
inspiraties en ideeën waar je tijdens het project naar kan verwijzen. Je leert 
op 6 verschillende manieren met textiel werken. Deze technieken kan je 
combineren om uiteindelijk je eigen bedrukte en bewerkte kledingstuk te 
creëren dat voor altijd zal bestaan.

Word jij onze modeontwerper of fashionspecialist van de toekomst? 

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

Creatie(f) met stijl 
verkennend projectproject   1 a

DUID HIER AAN 
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Puur Zen
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’.

verkennend projectproject   1 a

DUID HIER AAN 
HOEVEEL STERREN 
JE DIT PROJECT 
WIL GEVEN



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 
vormgeving, 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.

Toekomstbouwer
verkennend projectproject   1 a
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Toekomstbouwer

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.

Oefening baart kunst!
verkennend projectproject   1 a
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Doe mee(r) met mode
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.

verkennend projectproject   1 b

DUID HIER AAN 
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Doe mee(r) met mode

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? Is kapper worden jouw kinderdroom? 

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.

‘Haar’ schoonheid 
verkennend projectproject   1 b

DUID HIER AAN 
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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 ondersteboven zullen zijn 
wanneer ze jouw werk bewonderen op de tentoonstelling die we 
als klap op de vuurpijl organiseren?

verkennend projectproject   1 bHuppel-de-pub!
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Verkopen is een kunst
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.

Huppel-de-pub! verkennend projectproject   1 b

DUID HIER AAN 
HOEVEEL STERREN 
JE DIT PROJECT 
WIL GEVEN



Kalkstraat 26    9100 Sint-Niklaas
www.portusberkenboom.be
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Aan het woord...Aan het woord...
ouders & leerlingen

PORTUS zet zeer sterk in op structuur. Agenda, planborden, 

waaiermap, Smartschool. Wat ook weer veiligheid creëert voor 

de kinderen. Dit geeft als ouders ook rust omdat je kan opvolgen 

waar ze mee bezig zijn.

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!

Wij kozen voor PORTUS berkenboom omdat de leerlingen hier centraal 

staan. Er wordt bewust gekozen voor kleinere klasgroepen en er wordt veel 

aandacht besteed aan hun welbevinden. Wij waren aangenaam verrast 

over het verloop van de eerste week die helemaal draaide rond kennis- 

making met klasgenoten, leerkrachten en de school. Ook het initiatief 

”Ssst... wij lezen” zorgt voor ontspannende momenten. 

Bedankt voor jullie inspanningen! Onze dochter voelt zich goed 

bij jullie op school!

Ik heb voor deze school gekozen omdat ik graag de 

richting mode wil volgen. 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. De vriendschapsdag in het begin van het 

schooljaar was heel leuk om nieuwe vrienden te maken.

Ik heb voor deze school 

gekozen omdat het een 

hele creatieve school is 

en om nieuwe mensen te 

leren kennen.

Wat ons zo aantrok in de school:

PORTUS is een warme school. De leerling staat 

centraal en dat voel je als ouder meteen. 

Leerkrachten vertellen met enthousiasme 

over hun vak, over de school, leerlingen worden 

direct aangesproken, er wordt interesse getoond 

in de leerling en de ouders.

Onze dochter gaat iedere dag met een lach en goedgezind 

naar school. Ze wordt super begeleid, aangemoedigd en 

correct gecorrigeerd. Wij worden van alles op de hoogte 

gebracht en kunnen alles volgen via Smartschool.

De regelmatige oudercontacten zijn ook

een pluspunt.

Er wordt zeer veel geïnvesteerd in het 

welbevinden en creëren van een veilig gevoel. 

De kinderen worden er niet ingegooid maar 

kunnen geleidelijk aan wennen. Door kleine 

dingetjes... ik denk bijvoorbeeld aan de jokers die 

ze kunnen inzetten wanneer ze iets 

vergeten zijn, een eigen klaslokaal, 

vriendschapsdagen, de eerste 100-dagen, 

belonen van de leerlingen, ... ook over het indelen 

van de klasgroepen is nagedacht...

Het moet gezegd: qua begeleiding en 

opvolging doen jullie dit goed als school. 

Er wordt duidelijk verteld aan de 

kinderen wat en hoe ze moeten leren, 

er wordt rekening gehouden met 

individuele problemen of moeilijkheden. 

Met de examens krijgen de kinderen via 

Smartschool vele nuttige documenten die 

hen kunnen helpen om voor te bereiden. 

Het gebruik van Smartschool is een 

pluspunt als ouder om mee op de hoogte te 

zijn van het reilen en zeilen, de nodige 

toetsen en taken, ... zeer gebruiksvriendelijk! 

Af en toe een verrassing zoals de eerste 

100-dagen, maakt het voor onze kinderen ook 

aangenaam en boeiend! 

Het is duidelijk: wij zijn tevreden ouders, 

met een dochter op het juiste spoor. 

Alvast bedankt voor de goede zorgen 

voor jullie eerste jaarstudenten!
Ik vind onze school een unieke 

school omdat we de “Vince-dag” 

hebben. We hebben veel leuke 

activiteiten en er zijn veel 

verschillende richtingen. 

Kom zeker naar deze school want 

dan krijg je een leuke drinkbus!

Ik weet nog perfect hoe mijn eerste dag op 

PORTUS was. Het was super spannend, 

maar door het warme onthaal van de 

leerkrachten werd het al meteen een goede 

start. We maken leuke uitstappen en 

er zijn veel toffe activiteiten. Deze school 

is uniek omdat alle leerkrachten je echt 

helpen en je extra hulp krijgt in de 

studiebegeleiding. We hebben onze eer-

ste 100-dagen op school gevierd, er is een 

schoolfuif... allemaal heel leuk!

Veel creativiteit, dus echt geen spijt.


