Beste,
Eindelijk is het zover, de grote stap naar het secundair onderwijs nadert, de tijd is gekomen om te kiezen
voor een school en een opleiding. Wij willen je graag daarbij helpen door ons aanbod toe te lichten.
Wie zijn wij?
Onze school is het Richtpunt campus Eeklo. Vroeger stonden we bekend als het PTI, maar wij zijn van
naam veranderd met één ambitie: dé STEM-school te worden van Eeklo en omstreken.
Moderne, kwaliteitsvolle en toch betaalbare STEM-opleidingen voorzien in een warme leeromgeving,
daarvoor staan wij!
Wat is STEM?
STEM staat voor Science, Technology, Engineering and Mathematics. Een hele mondvol om richtingen
aan te duiden, die inzetten op wat zo belangrijk zal worden in de nabije toekomst:
opleidingen waarin wetenschap en technologie centraal staan!
Onderzoeken hoe alles werkt, zelf oplossingen helpen bedenken voor technologische en maatschappelijke
problemen, om die daarna echt kunnen maken. Spreekt je dat aan?
Wij hebben hiervoor niet alleen heel wat expertise en ervaring in huis, maar ook de nodige technologie.
Een technische uitrusting zoals in onze ateliers, vind je echt niet zomaar ergens anders! En in ons Open
Leercentrum beschikken wij over een modern computerpark.
Kortom, bij ons vind je alle interessante STEM-opleidingen, van een zeer wetenschappelijke en wiskundige
vorming om later ingenieur te worden, tot heel praktische opleidingen waarmee je later recht in het
arbeidsleven stapt. Voor elk wat wils.
Als je voor een studierichting bij ons kiest, dan krijg je in de eerste plaats een sterke algemene vorming,
met aandacht voor onder andere Engels, naast tal van andere algemene vakken (AV). Er is ook voldoende
ruimte voor verdieping in de leerstof, maar waar nodig ook voor remediëring en ondersteuning. Iedere leerling
heeft recht op de juiste begeleiding!
Daarnaast word je helemaal meegenomen in de wereld van STEM en van techniek! Dit kies je al vanaf het
eerste jaar. Want goed begonnen is soms echt half gewonnen!
Van bij de start verwerf je heel wat technologisch inzicht, dit in projecten rond STEM Techniek. Allerlei
technologische aspecten worden onder de loep genomen: techniek die gebruikt wordt in bouwwerken,
energie, gebruiksvoorwerpen, maar ook technieken over voeding, transport, gezondheid, informatie en
communicatie komen aan bod. Theorie en praktijk gaan daarbij over in één geheel.
Kortom: in onze Makerspace leer je denken, en oefen je tegelijk je praktische skills.
Opleidingen in het eerste leerjaar A:
1A STEM Techniek staat open voor alle leerlingen met een getuigschrift basisonderwijs.
De richting bevat 27u algemene vorming en 5 u technisch-theoretische vorming met extra aandacht en
uitdaging voor STEM Techniek.
1A STEM Wetenschappen. Wil je nog meer inzetten op een wetenschappelijke vorming, en schrikt een
stevige portie wiskunde je niet af? Kies dan voor deze richting.
De vervolgrichtingen op 1A, in het tweede jaar zijn:
• Bouw – Hout
• Mechanica- Elektriciteit
• Wetenschappen
Vanaf de tweede graad bieden wij hierop een waaier aan van richtingen in de doorstroom- en de dubbele
finaliteit.

Opleiding in 1B
Ben je 12 of ouder, heb je geen getuigschrift basisonderwijs, maar wel een gezonde interesse in praktische
technieken en vaardigheden, dan zit je bij ons op het juiste adres!
Je goed voelen en graag naar school komen, staan centraal in 1B.
Daarom kiezen we bewust voor kleinere klasgroepen. De leerkrachten kunnen je daardoor ook nog
persoonlijker begeleiden.
In 1B kies je voor een praktische beroepsopleiding. Ook hier komt STEM ruimschoots aan bod.
Tijdens het vak techniek bieden we de kans om onze studierichtingen te verkennen en eigen talenten te
ontdekken. Computergebruik, kunststoffen, land- en tuinbouw, verzorging en voeding komen allemaal aan
bod.
Ons lessenpakket bestaat uit 32 lesuren: 21 u algemene vorming en 11 u technische en praktische vorming.
En met genoeg mogelijkheid tot remediëring of verdieping.
Het studiewerk houden we beperkt: je wordt vooral getraind in goed praktijkwerk. Zo bereiden wij je voor op
het uitoefenen van een beroep. Regelmatige inzet en doorzetting staan daarbij voorop.
En wat erna? Na 1B volgt … juist: 2B! Daarin zit nog veel meer praktijk. En daarna kun je bij ons een
praktische richting kiezen in de afdelingen van bouw, hout, of metaal, voor wie dat wenst ook als Duale
opleiding.

De school bezoeken?
Misschien ben je nieuwsgierig geworden, en wil je meer weten.
Corona laat het ons jammer genoeg op dit moment nog niet toe om voor iedereen tegelijk een open dag te
organiseren.
Maar geen probleem! Wil jij onze school komen bezoeken, dat kan op afspraak. In de bijhorende folder zie
je hoe dit in zijn werk gaat. Wij organiseren op een veilige manier een rondgang voor jou en je gezinsbubbel
(maximaal 3 personen). Hierbij maak je kennis met de school, met onze manier van werken. Indien gewenst
kan er al een voorinschrijving gebeuren.
Heb je vragen, aarzel niet ze te stellen!

Graag tot dan!
In naam van ons schoolteam
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