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Richtpunt
campus Gent Abdisstraat

een school van de Provincie Oost-Vlaanderen

pedagogisch project en missie
van het provinciaal onderwijs in
Oost-Vlaanderen
Het onderwijs van de Provincie Oost-Vlaanderen biedt
pluralistisch, kwaliteitsvol en betaalbaar onderwijs dat
flexibel inspeelt op hedendaagse ontwikkelingen en
regionale eigenheden.
Professionele medewerkers staan borg voor een brede
persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen en cursisten
in nauwe samenwerking met alle belanghebbenden.
Wij zetten in op innovatie in een eigentijdse infrastructuur. We werken met dynamische leermiddelen
en methodieken en hebben bijzondere aandacht voor
welzijn, milieu en duurzaamheid.

schoolvisie
Richtpunt campus Gent Abdisstraat …
•

is voor jongeren niet enkel een brug tussen
het lager en de tweede graad van het secundair
onderwijs. Het is ook een plaats waar culturen
en gemeenschappen elkaar ontmoeten.

•

is een kwaliteitsvolle, open school waar iedereen zich
thuis voelt.

•

laat je je talenten ten volle ontplooien met
gelijke kansen.

•

staat voor een vernieuwende, toekomstgerichte aanpak
tegen een betaalbare prijs.

•

is een leer- en leefomgeving waar elke leerling
een begeleiding op maat krijgt.

We garanderen een inspirerende en motiverende leer-,
leef- en werkomgeving.
We respecteren eigenheid, waarderen inzet, betrokkenheid
en creativiteit. We streven naar het welbevinden van
elke persoon en versterken de aanwezige talenten.
We bieden kansen en uitdagingen voor iedereen.

Richtpunt campus Gent Abdisstraat
Onze school maakt namelijk deel uit van een groot
netwerk van scholen: de provinciale scholen van de
Provincie Oost-Vlaanderen. De lagere scholen van
de Provincie Oost-Vlaanderen heten Kiempunt, de
middelbare scholen Richtpunt en de centra voor
volwassenenonderwijs CVO Groeipunt.

Richtpunt

onze waarden
•

betrokkenheid

•

deskundigheid

•

doorzettingsvermogen

•

gelijkheid

•

samenwerking

•

verantwoordelijkheid
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welkom op
onze school

Volgend schooljaar maak je de overstap naar
het eerste middelbaar en dat is best spannend!
Hoe vind ik een school waar ik me goed in mijn vel voel?
Welke talenten heb ik en hoe kan ik ze ontwikkelen?
Zal ik mijn weg vinden in het secundair?
Op al deze vragen biedt onze school een antwoord.
We bieden enkel het eerste en tweede middelbaar aan.
Zo sluiten we het dichtst aan bij jouw leefwereld en
kunnen we jou begeleiden op jouw ontdekkingsreis in
het middelbaar.
Met een waaier aan kansen om jouw talenten te
ontdekken en te ontwikkelen, willen we meebouwen
aan jouw toekomst.
Ons team zorgt dan ook voor een warm leerklimaat
waar jij je thuis voelt.
Bij ons vind je kleine klasgroepen, moderne lokalen en
een ruime speelplaats met allerlei sportmogelijkheden.
Kortom, een eigen plekje binnen de provinciale
campus in Gent.
Tot gauw!
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studieaanbod
campus Gent Abdisstraat

A-stroom

B-stroom

eerste leerjaar A

eerste leerjaar B

tweede leerjaar A

tweede leerjaar B

economie en organisatie

economie en organisatie + verzorging

maatschappij en welzijn

maatschappij en welzijn:
haar- en schoonheidszorg
verzorging

onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)
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Richtpunt
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studieaanbod

eerste graad
De belangrijkste doelstelling van de eerste graad
van het secundair onderwijs is het oriënteren van
leerlingen en hen voorbereiden op een bewuste
en gerichte studiekeuze in de tweede graad.
De eerste graad bevat een A-stroom en een B-stroom,
met elk twee leerjaren.

eerste leerjaar A en B
In het eerste jaar kies je nog geen studierichting.
Je hebt de tijd om je talenten te ontdekken en te
ontwikkelen. Zo ontdek je wat je graag doet!
Leerlingen met een getuigschrift lager onderwijs
schrijven zich in voor de A-stroom.
Heb je geen getuigschrift en ben je voor
31 december 12 jaar, kun je terecht in 1B.

extra troeven

lessentabel eerste leerjaar A

vakken

lessentabel eerste leerjaar B

uren

vakken

uren

Frans

4

Nederlands

4

Nederlands

4

wiskunde

4

wiskunde

4

lichamelijke opvoeding

2

geschiedenis

2

natuurwetenschappen

2

lichamelijke opvoeding

2

plastische opvoeding

2

natuurwetenschappen

2

levensbeschouwelijke vakken

2

plastische opvoeding

2

aardrijkskunde

1

techniek

2

Frans

1

levensbeschouwelijke vakken

2

geschiedenis

1

aardrijkskunde

1

ICT / economie

1

ICT / economie

1

techniek

6

STEM - wetenschappen

2

STEM - wetenschappen

2

Engels

1

Engels

1

•

Engels in 1A en 1B

Nederlands op maat

1

Nederlands op maat

1

•

wiskunde en Nederlands op maat van elke leerling

wiskunde op maat

1

wiskunde op maat

1

•

1 uur per week ‘leer- en leefcoaching’ om jou
te helpen bij het studeren van je lessen en
het voorbereiden van je examens

leer- en leefcoaching

1

leer- en leefcoaching

1

totaal

32

totaal

32

Richtpunt

9

studieaanbod
campus Gent Abdisstraat
tweede leerjaar A

lessentabel tweede leerjaar A

In het tweede leerjaar A kunnen leerlingen kiezen
tussen twee basisopties:
•

economie en organisatie

•

maatschappij en welzijn

In de basisoptie ‘economie en organisatie’ maken
de leerlingen kennis met de verschillende aspecten
van het economische leven. Dit gaat niet enkel over
de wereldeconomie, maar ook over de invloed van
economische processen op hun dagdagelijkse
activiteiten.
Binnen de basisoptie ‘maatschappij en welzijn’ leren
de leerlingen een waaier aan vaardigheden: omgaan
met risicosituaties, ecologie, veiligheid, communicatie
(verbaal en non-verbaal), gezondheidsgedrag bij
jongeren en algemene verzorgingstechnieken.
Indien de leerlingen slagen in het tweede leerjaar A
kunnen zij doorstromen naar de richting van hun keuze
in de tweede graad.
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vakken

uren

Nederlands

4

wiskunde (+ STEM)

4

Frans

3

Engels

2

lichamelijke opvoeding

2

natuurwetenschappen (+ STEM)

2

techniek (+ STEM)

2

levensbeschouwelijke vakken

2

aardrijkskunde

1

geschiedenis

1

ICT / economie

1

muzikale opvoeding

1

project ‘STEM’

1

Nederlands op maat

1

basisoptie

5

economie en organisatie
of maatschappij en welzijn

5

totaal

32

studieaanbod

tweede leerjaar B

lessentabel economie en organisatie - verzorging

lessentabel maatschappij en welzijn
(haar- en schoonheidszorg - verzorging)

In het tweede leerjaar B kunnen de leerlingen
kiezen tussen:
•

economie en organisatie - verzorging

•

maatschappij en welzijn

In de optie ‘maatschappij en welzijn’ maken
de leerlingen kennis met de basistechnieken
van haar- en schoonheidszorg en verzorging.
De combinatie ‘economie en organisatie’ en
‘verzorging’ geeft de leerlingen een inzicht in de
praktische aspecten van de economie. Daarnaast
wordt aandacht besteed aan de verschillende
mogelijkheden binnen het domein ‘verzorging’.
Leerlingen die afstuderen in het 2de leerjaar B
zetten hun opleiding verder in de tweede graad BSO.
Zij kunnen kiezen uit een waaier van opleidingen
die hen voorbereiden op de arbeidsmarkt.

vakken

uren

vakken

uren

Nederlands

3

Nederlands

3

wiskunde (+ STEM)

3

wiskunde (+ STEM)

3

techniek (+ STEM)

3

techniek (+ STEM)

3

lichamelijke opvoeding

2

lichamelijke opvoeding

2

natuurwetenschappen

2

natuurwetenschappen

2

levensbeschouwelijke vakken

2

levensbeschouwelijke vakken

2

aardrijkskunde

1

aardrijkskunde

1

Frans

1

Frans

1

geschiedenis

1

geschiedenis

1

ICT / economie

1

ICT / economie

1

muzikale opvoeding

1

muzikale opvoeding

1

Engels

1

Engels

1

Nederlands op maat

1

Nederlands op maat

1

basisoptie

10

basisoptie: maatschappij en welzijn

10

economie en organisatie

5

haar- en schoonheidszorg

5

maatschappij en welzijn (verzorging)

5

verzorging

5

complementair

2

complementair

2

voeding

2

voeding

2

totaal

34

totaal

34

Richtpunt
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studieaanbod
campus Gent Abdisstraat
onthaalklas voor
anderstalige nieuwkomers
In OKAN onthalen we anderstalige nieuwkomers
tussen 12 en 18 jaar.
Nederlands leren staat voorop. Na ongeveer één jaar
OKAN stromen de leerlingen door naar het regulier
onderwijs. We bereiden de leerlingen hier zo goed
mogelijk op voor. Daarom bieden we naast Nederlands
en wiskunde op maat ook techniek, ICT en Frans aan.
Vervolgschoolcoaches begeleiden de leerlingen
tijdens het OKAN-traject. Ze brengen interesses
en talenten in kaart, helpen bij het kiezen van een
geschikte studierichting en zorgen voor een warme
overdracht naar de nieuwe school. Ook na OKAN
kunnen de leerlingen nog een beroep doen op hun
vervolgschoolcoaches.
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lessentabel OKAN

vakken

uren

uren

Nederlands

21

19

Frans

0

2

techniek / ICT

2

2

wiskunde

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

levensbeschouwelijke vakken

2

2

crea

1

1

totaal

30

30

Zoë vertelt over haar ervaring in het middelbaar
“Ik was bang voor de overgang van het lager
naar het middelbaar, maar dat liep zeer vlot.
Leuker dan verwacht.”

Eliano voelde zich al snel thuis
“Ik was blij met de extra hulp en lessen voor
de vakken waar ik moeite mee had. Ook met
andere problemen wist ik bij wie ik terecht kon.”

oudstudent Asma aan het woord
“Ik herinner mij Richtpunt campus Gent
Abdisstraat als een ‘open school’ waar veel
culturen samen leven en leren. Het was een
plaats waar ik steeds mezelf kon zijn.”

troeven van onze school
een krachtige leeromgeving
•

met kansen en aandacht voor elke leerling

•

huiswerkbegeleiding

•

inhaallessen A-stroom: wiskunde,
Nederlands en Frans

•

ondersteuning voorbereiding examens

•

middagstudie

•

middagsport

infrastructuur
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Richtpunt

•

eigen sportcomplex

•

eigentijdse klaslokalen

•

moderne computerlokalen

•

goed uitgeruste praktijkruimtes

•

ruime speelplaats met sportmogelijkheden
19

troeven van onze school
leerlingenbegeleiding op maat
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•

op onze school staat het welbevinden van
de leerling centraal

•

het hele team (leerkrachten, opvoeders en
leerlingenbegeleiders) staat elke dag voor je
klaar en ondersteunt jou bij praktische
of andere vragen

•

daarnaast werken wij samen met externe
partners zoals het CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding) en CSW (Cel voor Schoolmaatschappelijk Werk)

Richtpunt
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bereikbaarheid
& infosessies
bereikbaarheid
met de tram

met de bus

•

lijn 1

Gentbrugge Stelplaats – Gent
Korenmarkt – Wondelgem

•

halte Gent Koning Albertbrug
(op 112 meter van de school)

•

lijn 1

Gent Flanders Expo – Gent-Sint-Pieters
– Evergem Brielken

•

lijnen 2 – 4 – 14 – 15 – 16 – 65 – 57 – 293 – N4

•

richting Deinze Station, Eeklo Hartwijk, Gent Muidebrug,
Gent Tolpoort, Gentbrugge Moscou, Melle Leeuw,
Tielt station en Ursel Kerk

•

halte Gent Neermeerskaai
(op 306 meter van de school)

•

lijnen 6 – 41 – 43 – 293

•

richting Bottelare Dorpsstraat, Gent Muidebrug,
Mariakerke Post en Merelbeke Kwenenbos

•

lijn 2

Melle Leeuw – Zwijnaarde

•

lijn 2

Zwijnaarde – Melle Leeuw

•

lijn 4

Gent UZ – Ledeberg – Stelplaats

•

lijn 4

Stelplaats – Ledeberg – Gent UZ

met de trein
•

onze school ligt op wandelafstand van station
Gent-Sint-Pieters

open dagen
en infosessies bijwonen
Maak je graag eens kennis met onze school, ons team
en de gebouwen waar we les geven? Kom dan zeker
eens langs op onze open dag en / of infosessies.
Alle informatie hierover en de exacte datums vind je
op onze website.

▸
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www.richtpuntgent.be

het provinciaal onderwijs

Kiempunt
Het onderwijs van de Provincie Oost-Vlaanderen bestaat
uit vele facetten. Verspreid in de hele Provincie kan je bij
ons op iedere leeftijd terecht: er zijn drie lagere scholen
voor buitengewoon onderwijs, negen secundaire scholen
en maar liefst 55 lesplaatsen van onze centra voor
volwassenenonderwijs.
Sinds kort hebben deze drie grote groepen, lager,
secundair en volwassenonderwijs, een nieuwe naam:
Kiempunt voor de lagere scholen, Richtpunt voor de
secundaire scholen en CVO Groeipunt voor de centra
voor volwassenenonderwijs.
De keuze voor deze namen is gebaseerd op het concept
van groei, in het leerproces en als mens. Kiempunt, de
lagere scholen, is waar het allemaal begint, waar talent
kan ontkiemen. In Richtpunt, de middelbare scholen,
kiest een leerling al meer een richting, en ten slotte in
CVO Groeipunt, de centra voor volwassenenonderwijs,
kunnen volwassenen verder blijven groeien en bijleren.

Er zijn drie scholen voor buitengewoon lager onderwijs:
Kiempunt campus Eeklo, Kiempunt campus Assenede
en Kiempunt campus Buggenhout. Deze drie scholen
bieden buitengewoon lager onderwijs aan. In Buggenhout
en Eeklo kan je terecht voor type basisaanbod en type
9 onderwijs. In Assenede voor type basisaanbod en
type 2 onderwijs.
Meer informatie vind je terug op de website.

▸

www.kiempunt.be

Richtpunt
In totaal heeft de Provincie Oost-Vlaanderen negen
secundaire scholen, met elk hun eigenheid en troeven.
Deze scholen zijn verspreid over de hele Provincie en
je kan er terecht voor talrijke opleidingen.
Alle informatie vind je terug op de website.

▸

www.richtpunt.be

cvo

Groeipunt

In de centra voor volwassenenonderwijs van de
Provincie Oost-Vlaanderen vind je vast en zeker ook
een cursus die tegemoet komt aan jouw wensen.
Van je middelbare diploma behalen tot het volgen
van een kook- of fotografiecursus en het leren van
Chinees? Het kan allemaal bij CVO Groeipunt.
Je kan bij CVO Groeipunt terecht voor maar liefst
176 verschillende opleidingen op 55 lesplaatsen
in heel Oost-Vlaanderen.

▸

Richtpunt

www.groeipunt.be
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provinciaal onderwijs
bij mij in de buurt …
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Richtpunt campus Gent Abdisstraat
Abdisstraat 56
9000 Gent
09 267 12 40
infocampusabdis@richtpuntgent.be
www.richtpuntgent.be
www.richtpunt.be
Facebook
Richtpunt campus Gent Abdisstraat

